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ЛИДЕР В ОХРАНАТА 
И СИГУРНОСТТА

гр. Габрово
ул. „Орловска“ 39

     0884 116 417

ОБЯВИТЕ

 ñтð. 2, 7

ЮРЪПИЪН БЕДИНГ КЪМПАНИ ЕАД 
търси да назначи на работници
на трудов договор на длъжност

1. ОПЕРАТОР ШЕВНА МАШИНА
Предлагаме:
• отлични условия на работа
• Мотивиращо заплащане 
• обучение на хора без опит, желаещи да усвоят 
професията оператор на шевна машина 
• възможност за дългосрочна професионална реа-
лизация.

Позицията е Подходяща за мъже и жени.
за информация: иван иванов – 0897966122, лидия 
ганчева - 0893393222.
гр. дряново, ул. „бачо Киро“ № 13 (входът от-
към автогарата)
Месторабота: дряново

автомобили под наем  
ул. "Емануил Манолов" 28, 
тел. 0999/009-008.

"VAIKAR RENTACAR"

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА 
 
 дали ще замине за 
световното математическо 
състезание в Южна Ко-
рея талантливият ученик 
Ясен Пенчев от VI клас на 
ПМг „ акад, иван гюзелев“ 
зависи от решението на 
общинските съветници. на 
заседанието им на 31 май 
има предложение за едно-
кратно финансово подпо-
магане в размер на 1500 
лв. на димка Пенчева за 
участие на сина й Ясен 
Пенчев във финала на 
световното математическо 
състезание Южна Корея, в 
град инчон.
 През месец април 
Ясен Пенчев участва в ня-

колко международни със-
тезания и квалификации, 
проведени в българия и 
постига високи резулта-
ти на всички от тях. това 
го класира за финалите 
на четири международ-
ни форума: сингапурска-
та международна мате-
матическата олимпиада 
на предизвикателството 
(SIMOC), Международната 
младежка олимпиада по 
математика (IJMO), азиат-
ската открита математи-
ческа олимпиада (AIMO) 
и световното математи-
ческо състезание - World 
Mathematics Invitational 
(WMI).
 Ha 28 април в стара 
загора се проведе квали-

фикацията за световното 
математическо състеза-
ние. Ясен участва в със-
тезанието и се класира за 
участие във финала, който 
ще се проведе от 13 до 17 
юли в инчон, Южна Ко-
рея.
 за разлика от остана-
лите азиатски математи-
чески олимпиади, в World 
Mathematics Invitational ще 
участват деца от 20 страни 
от 4 различни континен-
та (азия, Европа, америка 
и африка) и това прави 
състезанието уникално по 
рода си. задачите са ино-
вативни и нестандартни и 
включват материал от по-
горни класове. в рамки-
те на олимпиадата ще се 

проведе и конкурс за раз-
работване на изследова-
телски творчески матема-
тически, като най-добрите 
проекти ще се презенти-
рат по време на финала в 
Южна Корея.
 През тази година, бъл-
гария ще участва за първи 
път в World Mathematics 
Invitational. Мечтата на 
Ясен е да има възмож-
ност да участва в това 
престижно математическо 
състезание, както и да 
представи (заедно с де-
мира недева от Пловдив) 
красотата и историята на 
българия чрез творчески 
математически проект, 
включващ нестандартни 
комбинаторни задачи.

 съгласно информаци-
ята, получена от органи-
заторите и официалните 
представители на WMI за 
българия, цената за пре-
биваването в Корея за 
периода от 13 до 17 юли 
2018 г. за участник в състе-
занието е 575 USD, която 
включва и таксата за учас-
тие в състезанието. тъй 
като Ясен е на възраст 
под 18 години, той трябва 
да пътува с придружител 
на състезанието. цените 
за двупосочен самолетен 
динамични, като най-евти-
ните варират между 1400 
- 1600 лева.
 общата левова равно-
стойност на разходите за 
участието на Ясен и един 

придружител във Фина-
ла на World Mathematics 
Invitational е около 5000 
лв. тъй като тази сума не 
може да бъде заплатена 
от семейство на Ясен, то 
се  обръща към общински-
те съветници с молба за 
отпускане на финансова 
помощ, която да покрие 
част от разходите, необхо-
дими за самолетните биле-
ти и за престоя по време 
на математическото състе-
зание в Южна Корея.
 Ясен е вписван много-
кратно в почетната книга 
„дарования и постижения” 
на община габрово със 
спечелените от него регио-
нални, национални и меж-
дународни състезания.

РУЖА ЛЮБЕНОВА

 По обвинение на ра-
йонната прокуратура в 
русе телефонен измам-
ник, действал и в габрово, 
е осъден  на пет години и 
три месеца лишаване от 
свобода при строг режим.
 Мъжът, с инициали П. 
П. е признат за виновен 
за това, че през периода 
3 - 27 юли м. г. „в гра-
довете Плевен, габрово 
и русе, в условията на 
продължавано престъп-
ление — на  пет пъти, 
като извършител, след 
предварителен сговор с 

неустановено лице, също 
като извършител, с цел 
да набави за себе си и за 
друго неустановено лице 
имотна облага, възбудил и 
поддържал у д. П., К. в., 
в. в., П. г. и р. а., заблуж-
дение, че се намират в 
опасност и за да съдейст-
ват на полицейските слу-
жители за залавянето на 
група престъпници е не-
обходимо да предоставят 
пари и ценности“, пише в 
обвинителния акт. 
 в резултат подсъди-
мият П. П. „причинил на 
пострадалите  имотна 
вреда общо в размер на 

126 942.93  лева...“ . той 
се представял за различ-
ни длъжностни лица — 
служители от състава на 
Мвр. Пред плевенските 
си жертви твърдял, че е  
„главен полицейски ин-
спектор с. П“., „полицай  
с. г“. и „полицай с. от 
районно управление „По-
лиция“ - Плевен.
 в габрово се предста-
вял като „майор г. от ру 
„Полиция“ - габрово, а в 
русе -  „полицай г. от вто-
ро ру „Полиция“-русе.
 През месец юли м. г. в 
габрово са направени три 
телефонни измами. Една-

та от тях е на 7 юли, ко-
гато в ру-габрово е полу-
чен сигнал от 77-годишна 
жена от габрово, че съ-
щия ден е станала жерт-
ва на измама. вярвайки, 
че подпомага действия на 
полицейски служители за 
залавянето на телефонни 
измамници, жената оста-
вила на посочено място 
плик с 3880 лв. и 50 евро. 
 другите две измами 
са на 13 юли 2017-та. то-
гава 70-годишна жена от 
габрово се оплакала в 
полицията, че същия ден, 
неизвестно лице, въвеж-
дайки я в заблуждение 

- причинило имотна вреда 
в размер на 3000 лв., 495 
щ.д. и около 15 гр златни 
накити. и тази измама 
била по сценария „съдей-
ствие на полицията за 
залавянето на телефонни 
измамници“.  По същата 
схема, същия ден, 66-го-
дишна жена била измаме-
на с 1000 лв. 
 сега от прокуратурата 
обясниха, че измамите на 
П. П. са в особено големи 
размери, представляващи 
особено тежък случай. 
Присъдата му подлежи на 
обжалване пред окръжен 
съд- русе.

СТЕФКА БУРМОВА

 в началото на следва-
щата седмица детски арт 
център „видима“ открива 
изложбата „Малки Майсто-
ри“. в нея са включени 
творби на всички участни-
ци в арт центъра. 
 „изложбата е наречена 
„Малки Майстори“ защото 
е свързана с творчеството 
на старите български май-
стори на четката - обясни 
снежана боева, ръково-
дител на центъра. - зато-
ва започнахме да правим 
копия на шедьоврите на 
българското изобразител-
но изкуство - Майстора, 
златю бояджиев и т. н. те 
ще бъдат част от колек-
цията „да бъде светлина“, 
с която ще бъде предста-
вено българското детско 
изкуство по света чрез 
участията на сдружение 

„духовно огледало“.
 възпитаниците на сне-
жана боева са от 4 до 
18-годишна възраст и към 
момента в школата се обу-
чават 40 деца. 
 „възпитаниците на дет-
ския арт център са и от 
детската градина, и аби-
туриенти, които ще пое-
мат пътя на изкуството - 
уточни снежана боева. - а 
едно от нашите момичета 
вече е прието във вту „св. 
Климент охридски“. 
 детски арт център 
„видима“ и сдружение 
„духовно огледало“ вече 
имат съвместни инициати-
ви. особено силна беше 
изложбата от икони на 
летище софия „да бъде 
светлина“ по повод велик-
денските празници. тогава 
талантите бяха лично поз-
дравени от вицепрезиден-
та илияна Йотова.

Яñåí - íа ñвåтовíо по матåматèка в Южíа Коðåя?
Финалното участие на талантливия шестокласник от ПМГ зависи от решението на ОбС-Габрово да го подпомогне с 1500 лева

 бум на варицела е ре-
гистриран в област габро-
во през изминалата сед-
мица. общо случаите са 
30, като 29 от тях са в об-
щина габрово, а един – в 
дряново. това съобщи ра-
дио „Фокус“ – велико тър-
ново, позовавайки се на 
информация от регионал-
ната здравна инспекция. 
варицелата е вирусна за-
разна болест, от която се 
заразяват главно деца до 
10 години. тя протича леко 
с обрив по кожата, без да 
оставя следи. инкубацион-
ният период е между 11 и 
21 дни. в седмицата 14-20 
май е регистриран един 
случай на скарлатина и 
един на вирусен менингит. 
най-много са случаите на 
ентероколити – 8. забо-
леваемостта за периода 
в областта е 190,74% на 
10000.

Бум íа ваðèцåла в 
Габðовñка облаñт

Форумът е насрочен за 
30 май  и ще се проведе в 
партньорство с генерална 
дирекция „съвместен из-
следователски център“ на 
Европейската комисия.

събитието ще търси 
идеи и проекти за ино-
вативни компании на те-
риторията на габрово и 
северен централен район 
чрез откриване на пред-
приемачите и прилагане 
на стратегията за интели-
гентна специализация.

Програмата е концен-
трирана върху секторите 
мехатроника, чисти техно-
логии и информационно-
комуникационни техноло-
гии.

Ще бъде обсъден Пла-
нът за действие на общи-
на габрово за създаване 
на система за подкрепа 
на иновациите, като част 
от общинския план за раз-

витие 2014 – 2020 г. учас-
тниците ще работят в две 
групи, където ще обсъждат 
начините за създаване на 
капацитет за иновации и 
развойна дейност в бизне-
са, както и възможностите 
за подкрепа на стартира-
щи предприемачи.

в дискусията със своя 
позиция и разработки ще 
се включат експерти от 
съвместния изследовател-
ски център на Европей-
ската комисия, лектори 
от неправителствени ор-
ганизации и управляващи 
органи. те ще представят 
най-актуалните данни, про-
грами и инициативи. учас-
тие в конференцията са 
потвърдили представители 
на бизнеса, научните сре-
ди, браншовите организа-
ции, специалисти и ръко-
водители на областно и 
общинско ниво.

Приключи и втората 
приключенска мисия – „ту-
рист“, част от инициати-
вата на общински съвет 
по наркотични вещества 
„заедно извън час“. 20 
младежи от габрово поко-
риха еко-пътеката от бо-
женци до трявна и научиха 
повече за възможностите 
за туризъм, които пред-
лага нашия регион. Про-
грама „заедно извън час“ 
се осъществява за втора 
поредна година и постига 
изключителен успех сред 
подрастващите. инициати-
вата събира младежи от 
габрово в неучебните дни 
и популяризира  здраво-
словен и активен начин на 
живот, чрез алтернатив-
ни забавления на открито, 
нови запознанства и мно-
го положителни емоции. 
Предстои и последната  
мисия – „номад“.

„Малкè майñтоðè” пðавят 
копèя íа Майñтоðа è Златю 
Бояäжèåв заðаäè èзложба

Пðèключè мèñèя „Туðèñт”, започва „Номаä”Габðово щå бъäå äомакèí íа коíфåðåíцèя 
за íаñъðчаваíå íа пðåäпðèåмачåñтвото

Тåлåфоíåí èзмамíèк, äåйñтвал в Габðово, оñъäèха в Руñå



2 26 май 2018 г.

рабоТа прЕдлага

“диМас“ ад Тър-
си да назначи на 
ТрудоВ догоВор на 
длъжносТи: 1.  ръ-
коВодиТЕл „Транс-
порТ“, 2. МЕханик 
гараж ТранспорТни 
срЕдсТВа. изисква-
ния: необходимо за 
длъжността образова-
ние.  Предлагаме: 1. 
Постоянна работа; 2. 
мотивиращо възна-
граждение; Позици-
ята е подходяща за 
хора с опит. за ин-
формация: мариела 
Глушкова – 0879/946-
801; office@dimas.bg 
<mailto:office@dimas.
bg>. [11, 3]

ФирМа „ФорЕсТа ме-
бел“ търси да назна-
чи шлайфист с опит. Гр. 
Габрово, 0886/332-968 
[33, 23]
сЕрВиТьор/ка, каМЕ-
риЕрка, помощник-гот-
вач/ка, работник кухня - 
жена, се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 11]

„МЕТал сЕкЮриТи ГРУП“ 
търси да назначи служи-
тели невъоръжена охрана. 
документи (автобиография 
и снимка) се приемат на 
адрес: град Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 3. [23, 17]
заВЕдЕниЕ Търси по-
мощник-готвач/ка. Справ-
ки на тел. 0895/032-909. 
[11, 11]

общ рабоТник в кро-
ялна, настилач търси тел. 
066/807-224, 0888/998-
001. [11, 11]

„ВЕгЕа“ набира ши-
Вачки за рабоТа на 
праВ шЕВ и илич-
на Машина. Справки 
на тел. 0885/611-290. 
[17, 11]

набираМЕ общи работ-
ници - мъже до 45 годи-
ни. за справки: в магазин 
„хоби“, бивш завод „до-
бри Карталов“. [11, 9]
почисТВащ пЕрсонал 
за Варна. добро възна-
граждение, подсигурена 
квартира. Справки на тел. 
0877/373-739. [11, 9]
ФирМа „ЕлВи“ оод - 
село Велковци, търси ра-
ботници за кравеферма - 
тел. 0893/617-868. [11, 9]

продаВач на хранителни 
стоки се търси на тел. 
0897/954-247. [11, 9]
„бодилукс МЕбЕл“ 
спешно търси разкрой-
чик на циркуляр. Висока 
заплата! Справки на тел. 
0898/574-848. [12, 8]
рЕсТоранТ В Китен търси 
сервитьори/ки и барман. 
Сервитьор/ка - 800 лв., 
барман - 1000 лв. осигу-
рени са храна и квартира. 
Справки на тел. 0884/310-
180. [11, 7]
ФирМа „аЕМЕс“ еоод на-
бира шивачки и гладачки. 
Справки на тел. 0895/442-
887. [11, 8]
ФирМа набира шивачки. 
договор, ваучери, посто-
янна работа. Справки на 
тел. 0888/998-001. [11, 7]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи чистачка и ра-
ботник помощник-кухня за 
4 часа (вечер). Справки на 
тел. 0887/907-032. [12, 7]
хоТЕл „орлоВЕц“ търси 
камериерка с опит. Справ-
ки на тел. 0888/31-45-33. 
[27, 6]

пЕрсонал за заве-
дения се търси на тел. 
0878/966-222. [11, 8]
„каТя колЕВа“ еоод 
търси да назначи квали-
фицирани шивачки - тел. 
0894/504-843. [22, 6]

бисТро „созопол“ 
Търси да назначи 
за лЕТния сЕзон: 
сЕрВиТьори, ос-
ноВно заплаща-
нЕ - 1200 лЕВа,  и 
кухнЕнски пЕрсо-
нал. Справки на тел. 
0888/912-629 [10, 3]

ТаксиМЕТроВ шоФьор 
търси 0896/644-577. [11, 5]
ФирМа Търси работник 
за сглобяване на стъкло-
пакети. Справки на тел. 
066/80-76-63. [11, 3]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи работник скара 
- 0887/907-032. [11, 3]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси продавач на топли 
закуски, кафе и безалко-
холно. Справки на тел. 
0888/359-088. [11, 3]

храниТЕлЕн Магазин 
търси продавачка. Справ-
ки на тел. 0897/889-001. 
[11, 3]
аВТоМонТьори за годи-
шен технически преглед, 
може и жена, се търсят на 
тел. 0888/415-311. [12, 2]
бисТро „карТал“ търси 
сервитьори/ки на повик-
ване за петък и събота ве-
чер. Също и за постоянна 
работа. Справки на тел. 
0889/319-654. [11, 2]
МЕбЕлна ФирМа търси 
мебелисти, монтажници, 
шлайфисти/ки, чистач-
ка. Справки на адрес: ул. 
„марин Попов“ 36, тел. 
0895/404-542. [7, 1]

грижа за ВъзрасТни
доМ за стари хора „Ком-
пания“ - село Кръвеник, 
община Севлиево (на 10 
км от априлци), приема 
потребители за временно 
и постоянно настанява-
не след 20 май 2018 г. 
Справки на тел. 0889/208-
515, e-mail: contact@
romantika-gm.com. [7, 5]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 
МожЕ и  

сТудЕнТи задочници

ФирМа „хЕлиос“ Търси шоФьори за рабоТа 
В ЕВропа. изискВания: Всички необходими до-
кументи и карти; отговорно отношение, опит и по-
знаване на документите; Спазване на разпоредбите 
за работното време на шофьорите. ниЕ прЕдла-
гаМЕ: начална заплата 1900 евро; Бонус за про-
бег и за икономия на гориво; транспортни сред-
ства MERCEDES, Euro-6. оборудване с GPS-система 
и навигация, телевизор + Булсат, мобилен телефон 
с включен интернет. ФирМа „хЕлиос“ Търси 
шоФьори за курсоВЕ до русия и обраТно. 
изискВания: Всички необходими документи и 
карти; отговорно отношение, опит и познаване 
на документите; Спазване на разпоредбите за 
работното време на шофьорите. ние предлагаме: 
Коректно и навременно заплащане; добри условия 
на труд; транспортни средства MERCEDES и VOLVO, 
Euro-5. за повече информация: гр. Севлиево, ул. 
„зона изток“ 1, тел. 0675/31251, 0888/203-336 
[4, 1]

РУЖА ЛЮБЕНОВА

 Подсъдим, подготвял 
се да открадне чужди 
пари с фалшив документ, 
се призна за виновен и 
успя за избегне затвора. 
делото беше гледано на 
22 май т. г. от съдия ста-
нислав цветков в район-
ния съд в севлиев.
 „Подсъдимият н. н. 
М... се признава за ви-
новен, че при форма на 
вина пряк умисъл, на 
22.12.2014 г. в град се-
влиево, в сградата на „...“ 
ад, клон севлиево, с цел 
да набави за себе си и 
други го... имотна облага, 
чрез използване на не-
истински частен документ 
- пълномощно per. № ... 
от 01.08.2014 г., на което е 
придаден вид, че е подпи-
сано за упълномощител от 
б...., в качеството му на 
управител на „...“ Еоод, 
град разград и неистин-
ски официален документ 

- пълномощно“... - пише в 
споразумението.
 с тази „операция“ н. 
н. М. щял да причини за-
губи на управителя  б. в 
размер на 77 400 лв.,които 
законът определя като 
вреда в големи размери. а 
престъплението останало 
недовършено не заради 
отказа на извършителя, а 
защото го разкрили.
 за всичко това подсъ-
димият н. н. М. получи го-
дина и два месеца лиша-
ване от свобода – услов-
но, с три години изпита-
телен срок. наказанието 
влезе в сила още същия 
ден – 22 май т. г. осъде-
ният мъж ще плати по 
сметка на окръжна проку-
ратура-габрово, направе-
ните в досъдебната фаза 
на процеса разноски в 
размер на 227,24 лева.
определението на съда е 
окончателно и не подлежи 
на обжалване или про-
тестиране.

РУЖА ЛЮБЕНОВА

 най-старият паметник 
на светите братя Кирил 
и Методий в българия е в 
село Керека, дряновско, 
напомниха ни родолюби-
ви местни жители.  той 
е направен малко след 
освобождението – на 6 ап-
рил 1885 г., по повод 1000 
години от смъртта на Ме-
тодий.  Повече за памет-
ника научихме от нико-
лай Карагьозов, създател 
на „дестинация дряново“. 
„идеята не е спусната от 
някое министерство, а е 
на местното читалище и 
следните негови дейци – 
учителят дончо Момчев, 
свещениците димитър 
лафчиев, рачо цочев и 
др. - казва Карагьозов. 
-  Камъкът е обработен 
от местни майстори, като 
издълбаният в него надпис 
гласи: „в памет юбилея на 
6 април 1885 г. по случай 
тесящелетието

от смъртта на св. Кирила 
и Методия.“ Първоначал-
но паметникът е поставен 
в центъра на църковния 
двор в село Керека, а до 
входа му са засадени два 
преплетени салкъма (ака-
ции), които символизират 
светите братя. Много годи-
ни по-късно, в началото на 
XXI век, паметната плоча 
е преместена в двора на 
училището, точно до кмет-
ството.“
 

СВЕТОЗАР ГАТЕВ

 „Янтра 1919“ приема 
„Янтра габрово“ тази не-
деля от 18 часа на стадион 
„априлов“ от 18 часа. дву-
боят между двата местни 
състава е от предпослед-
ния 29-и кръг на първен-
ството и ще бъде ръково-
ден от елитния рефер ста-
нислав ставров от велико 
търново, с асистенти геор-
ги дойнов и Милен араба-
джиев. за четвърти съдия 
е назначен станимир тодо-
ров от габрово, а делегат 
ще бъде председателят на 
съдийската комисия към 
зс на бФс - стоян денев. 
 за отбора на „Янтра 
1919“ всичко друго освен 
победа в срещата ще оз-
начава сигурно изпадане 
от северозападната трета 
лига. воденият от светлин 
иванов тим е на предпо-
следната 15-а позиция в 
класирането, на 5 точки от 
първия отбор над чертата - 

„Янтра“ (Полски тръмбеш), 
който в този кръг ще при-
еме „ботев“ (луковит). на-
деждите на домакините ще 
останат живи единствено 
при успех срещу градския 
съперник и загуба на тима 
от Полски тръмбеш у дома. 
„Янтра 1919“ ще влезе в 
мача в почти пълен състав. 
Единственият отсъстващ 
ще бъде цанко славов, 
който лекува травма. 
 сериозни кадрови про-
блеми има колегата на 
светлин иванов - Петър 
Кръстев. наставникът на 
„Янтра габрово“ ще крои 
състава без трима титуля-
ри. заради наказания мача 
ще пропуснат Константин 
Йорданов и николай ан-
дреев, а ивайло иванов е 
контузен. за „Янтра габро-
во“ двубоят е за престиж. 
отборът е на 7-о място в 
класирането и единствена-
та битка, която евентуално 
може да води в остава-
щите два кръга, е за 6-та 

позиция. 
 Преди неделното дерби 
официално ще бъдат награ-
дени юношите старша въз-
раст на „Янтра 1919“, които 
извоюваха първото място 
в група „а“ на зона „велико 
търново“. избраниците на 
светлин иванов записаха 
13 победи, 1 равен и 2 
загуби и събраха 40 точки, 
с три повече от отбора на 
„локомотив“ (горна оря-
ховица), когото победиха 
на два пъти през сезона 
- с 4:0 като гости и с 5:2 у 
дома. дидо Христов и съ-
отборниците му ще получат 
трофея си от председателя 
на зс на бФс бончо ген-
чев, който вече заяви, че 
ще присъства на двубоя 
между двата габровски от-
бора. Юношите на „Янтра 
1919“ се целят в елитната 
група U19, като в началото 
на юни ще стане ясно дали 
ще играят бараж за влиза-
не в нея и съответно кой 
ще бъде съперникът им. 

Габðовñкото äåðбè в Сåвåðозапаäíата 
Тðåта лèãа å тазè íåäåля íа „Апðèлов“

 Художествена галерия 
„Христо цокев” има удо-
волствието да ви предста-
ви картината „селенциум” 
на известният български 
художник и един от ос-
новните представители на 
българския сецесион иван 
Милев. Картината остава 
в габрово след негова из-
ложба в града през април 
1920-та година. Макар и 
малка по обем, изложбата 
предизвиква голям шум и 
дълго се говори за нея. 
Провежда се в читалището 
на града, като в нея участ-
ват „звездна мъка”, „сула-
мита”, „блян”, „декорати-
вен пейзаж”, „Пан” и др. 
(иван Мирчев „спомени”).
смята се че приятелство-
то между старозагорския 
поет иван Мирчев и иван 
Милев е започнало именно 
от габрово, и от там се е 
зародила и идеята за по-
късна импровизирана екс-
позиция в дома на поета. 
иван Милев е български 
художник и сценограф със 
много интересни житейски 
път и история. 
 в една своя статия 
журналистът Кристиан 
иванов пише:   „Поняко-
га съдбата има цинично 
чувство за хумор… иван 
Милев, човекът, изрисуван 
на банкнотата от пет лева, 
рядко е имал дори петарка 
в джоба си. той изживява 

на екс задъхания си земен 
път, прeкършен преди да 
навърши 30 години. и днес 
художникът продължава да 
бъде странник – виждаме 
го всеки ден, но малцина 
знаят кой е.
 Много преди да изгрее 

върху петолевката, иван 
Милев е най-обикновено 
момче.
 син е на овчаря от Ка-
занлък Милю лалев. ражда 
се през зимата на 1897 
г. и животът му изглежда 
предопределен. Какво дру-

го би могъл да прави не-
връстният иван, освен да 
гони добитък по поляните 
на розовата долина? точно 
както са го правили поко-
ления наред предците му.
 и тук отново се намес-
ва онова чувство за хумор 
на Провидението, с което 
започна нашата история. 
Мизерният живот не е ус-
пял да убие усета за кра-
сивото в майката на иван 
Милев. от ръцете й изли-
зат изкусни тъкани черги, 
везани покривки и писани 
великденски яйца. нейна е 
заслугата детето от малко 
да започне да рисува.
 иван Милев завършва 
Казанлъшката гимназия и 
скоро след това е пратен 
на северния фронт в доб-
руджа. Европа гори в пла-
мъците на Първата светов-
на война. Милев се отърва-
ва без да бъде ранен, след 
като близо до него избухва 
граната. за спомен му ос-
тава леко заекване, с кое-
то ще си остане до края 
на живота. след войната 
Милев става учител в село 
горски извор, но бедността 
продължава да го стиска в 
ледената си хватка. обут е 
с вечните си дървени налъ-
ми и носи тъканите дрехи 
на майка си. облечен с 
тях художникът пристига 
в столицата през 1920 г. и 
подрежда първата си из-

ложба в павилиона на бо-
рисовата градина.  
 Един от най-близките 
приятели на Милев е кари-
катуристът илия бешков.
 “ние живеехме заедно 
– разказва бешков – на 
две крачки от него, на дру-
гото легло, аз рисувах без-
пощадни карикатури, които 
той поглеждаше с невинно 
учудване. аз пък – не знам 
защо, плачех от умилиене 
пред неговите работи. Ми-
лев носеше балтон, тъкан 
и шит от майка му, който 
наричаше “сандък”. беше 
бледен, смешно зле обле-
чен. някаква правда като 
аура обвиваше слабото 
му безрадостно тяло. той 
сам приличаше в лицето 
на хубав къдрав овен, а 
в красотата на очите му 
имаше агнешка невинност 
и жертвеност.”
 но човекът, който ни 
гледа от петолевката, ся-
каш и сам бяга от парите. 
в родния му Казанлък се 
разказва любопитна случ-
ка. Един от най-богатите 
търговци на розово масло 
в града, милионерът Папа-
зов, бил обсебен от идея-
та да подари на съпругата 
си портрет, нарисуван от 
иван Милев.
 богаташът умее да бъде 
практичен и убедителен.
“абе, иване, ти си болен 
от охтика, давам ти един 

милион да нарисуваш жена 
ми и с тези пари да оти-
деш да се лекуваш” – пред-
лага Папазов. а художникът 
отвръща: “аз жена ти няма 
да нарисувам, защото е де-
бела, грозна и с мустаци!”
  и ето че идва момен-
тът, когато иван Милев 
завършва с отличие Ху-
дожествената академия. 
годината е 1925 г. той полу-
чава награда за картината 
си Крали Марко, критиката 
е във възторг. “това е една 
чудна мозайка от щедро 
изсипани изумруди, лазу-
рити, опали и ахати. всич-
ки те са застинали за миг, 
за да блесне образът на 
юнака“, пише в рецензия 
за Крали Марко.
 иван Милев е назна-
чен за главен художник на 
народния театър. жени се 
за талантливата оперна пе-
вица Катя наумова, която 
му ражда дъщеря - Мария. 
Катя се отказва от кон-
цертна кариера. отдава се 
изцяло на семейството и 
своя съпруг, чийто талант 
интуитивно усеща. Щастли-
вите дни не продължават 
дълго. годините, прекарани 
в студ и влага, са увреди-
ли здравето на художника. 
той предчувства смъртта 
си. Художникът умира вне-
запно от инфлуенца на 25 
януари 1927 г. 
Картините на Милев мис-

териозно изчезват от бнб 
в периода 1944-1950 г. Катя 
Милева, вдовица на ху-
дожника и нейната дъщеря 
Мария започват да водят 
отчаяна съдебна битка за 
безценното наследство на 
твореца. делата са пре-
кратени, след като следите 
водят до високопоставени 
служители на държавната 
банка. част от от открад-
натите картини са прода-
дени в саЩ, твърди внукът 
на иван Милев, архитект 
александър тодоров. най-
вероятно те красят скъпи 
частни колекции.
 с любезното съдей-
ствие на някогашни слу-
жители от бнб, същата ин-
ституция, години по-късно 
увековечава талантливия 
творец на една от най-
популярните български 
банкноти. дали това е по-
следното намигане на съд-
бата в историята на иван 
Милев? Едва ли. Един ден 
изгубените шедьоври със 
сигурност ще се появят. и 
тогава… тогава историята 
ще продължи.” 
  творбата „селенциум” 
ще може да бъде видяна от 
посетителите на Хг „Христо 
цокев” от 22 май до среда-
та на месец юни и е екс-
понирана по случай акцент 
на месеца. Припомняме ви, 
че всеки вторник е ден без 
входна такса. 

„Сåлåíцèум” - íовèят акцåíт  в ÕГ „Õðèñто Öокåв”

Измамíèк, цåлèл чужäа баíкова ñмåтка 
ñ фалшèв äокумåíт, отъðва затвоðа

Пъðвèят памåтíèк íа Св. Св. Кèðèл è 
Мåтоäèй å в äðяíовñкото ñåло Кåðåка
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 ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 - Отмина най-хубавият за 
един учител празник - 24 май. 
С какви чувства го посрещате 
всяка година?
 - това е най-светлият бъл-
гарски празник, празник на ду-
ховността, на словото, на  сла-
вянската писменост и култура. 
този празник заема особено 
място в сърцата, преживявани-
ята и спомените на всеки един 
от нас. няма друг ден, който да 
е озарен от толкова щастливи 
усмивки, да е обсипан с толко-
ва много цветя. ден, който ни 
зарежда с оптимизъм и с вяра 
в знанието и науката. на този 
ден отличаваме най-добрите 
ученици, отличните ученици, 
които имат значими постиже-
ния в национални и междуна-
родни състезания, олимпиади 
и конкурси. аз приемам 24 май 
като един много личен празник, 
така както например приемам 
своя рожден ден.
 - Дали и учениците се въл-
нуват така?
 - ако съдим по усмивките и 
цветята, които  носят на свои-
те учители, мисля, че и те го 
чувстват по този начин, като 
истински празник. настроение-
то, с което те дефилират пред 
габровската общественост, 
също ми дава основание да го 
мисля.   
 - Изпратихте випуска два-
надесетокласници, с какви ре-
зултати завършиха те?
 -  дванадесетокласниците 
от випуск 2018 ги изпратихме 
на 15 май с емоционално тър-
жество, с един прекрасен спек-
такъл с много песни и танци. 
всички знаем с какво нетър-
пение се очаква краят на обу-
чението, 12 години те очакват 
деня на своята зрялост. раз-
бират, че това е край на един 
много хубав етап от техния 
живот и се отваря нова стра-
ница за още по-хубави неща, 
които им предстоят. резулта-
тите от тяхното обучение ще 
стават ясни след обявяване 
на резултатите през юни от 
държавните зрелостни изпити, 
който положиха. в този випуск 
има отлични ученици, които 
участваха и печелеха различни 
състезания, конкурси и олимпи-
ади. Мога да спомена имената 
на Мария чалъкова, която през 
всичките 5 години в гимназия-
та е достигала до национален 
кръг на олимпиадата по био-
логия и е показвала отлични 
резултати. адриан александров 
е участвал в много математиче-
ски състезания, в литературни 
конкурси, един ученик с много 
и разнообразни интереси. ге-
орги генков - който е ученик 
от 5 клас в нашата гимназия, 
участва успешно в състезания-
та и в националните кръгове на 
олимпиадите по информатика. 
Мога да изброя имената още на 
десетки ученици, които ще се 
впишат в летописа на гимназия-
та, като ученици, постигнали от-
лични резултати през годините 
на своето обучение.
 - И през тази учебна година 
ваши по-малки ученици заво-
юваха отличия в национални 
и международни състезания и 
олимпиади? Какви са най-го-
лемите?
 - осмокласникът Мартин 
Копчев е ученикът, който има 
може би най-високи постижения 
и завоюва много златни меда-
ли в национални, балкански и 
международни олимпиади по 
математика и информатика. той 
е включен в националния отбор 
на българия по математика за 
участие в балканиадата. заво-
юва златен медал на Европей-
ската младежка олимпиада по 
информатика, сребърен медал 
на открита руска олимпиада в 
Москва. за да се класират за 
нея кандидатите преминават ня-
колко кръга и се отсяват най-до-
брите в света. Мартин е ученик, 
с който не само гимназията се 
гордее. неговите постижения са  
значими на национално ниво.
 добрин башев е златен ме-
далист на Пролетните състеза-
ния по информатика, сребърен 
медалист на Европейската мла-
дежка олимпиада по информа-
тика, бронзов медалист на Меж-

дународен есенен турнир по ин-
форматика и участник в открита 
руска олимпиада в Москва .
 Ясен Пенчев, шестокласник, 
е шампион и златен медалист 
от тайландската международ-
на математическа олимпиада, 
завоюва второ място на синга-
пурската международна матема-
тическа олимпиада. той е пър-
ви със златен медал от 17-тия 
национален есенен турнир по 
информатика, спечелил диплом 
първа степен на Международ-
ната математическа олимпиада 
„Формула на единството“, ор-

ганизирана в санкт Петербург. 
има златна купа и лавров ве-
нец от финала на четвъртия 
международен турнир „Матема-
тика без граници“ и др.
  Калоян ботев защити авто-
ритета на ПМг чрез отличното 
си представяне на националния 
кръг на олимпиадата по физика. 
той спечели първа награда на 
Пролетното национално състе-
зание по физика и участва в 
първата българска ученическа 
стажантска програма в цЕрн - 
женева, Швейцария.
 в откритата Московска 
олимпиада по математика се 
включиха добрин башев, 9 
клас,  Пламен динев, 10 клас, 
цвета тодорова, 11 клас.  
 в националния кръг на 
олимпиадата по информатика 
участваха виктор венков, 11 
клас, георги генков, 12 клас, ад-
риян ибовски, 10 клас, никола 
Максимов, 8 клас, Емил риба-
рев, 7 клас, дейвид Кирчев, 7 
клас, цвета тодорова, 11 клас, 
Пламен динев, 10 клас.
 Мария дженева от 10 клас 
участва в националния кръг на 
олимпиадата по химия, а Мария 
чалъкова, 12 клас - в олим-
пиадата по биология. симеон 
иванов от 7 клас спечели пето 
място на националния кръг по 
география. 
 на националния кръг на 
олимпиадата по техническо 
чертане златни медалисти са 
дияна ненчева и виктория Кън-
чева, а сребърен медалист е 
александра Молдованова.  от-
борът  по хандбал девойки бе 
републикански шампион през 
2017 година и участва в светов-
но първенство в Катар.
 - Важен е вероятно под-
борът при приемане, какви са 
условията, за да стане едно 
дете ваш ученик?
 - Приемът в гимназията се 
осъществява с държавен план- 
прием след завършен четвърти 
клас и след завършен седми 
клас. редът и условията за 
осъществяване на приема се 
определя от Педагогическия 
съвет. Право на участие имат 
ученици, които са участвали в 
областния кръг на олимпиада-
та по математика или на поне 
две от математическите състе-
зания: „Европейско кенгуру“, 
проведено през месец март, 
„Питагор“, проведено през ме-
сец април и математическото 
състезание „откриване на мла-
ди таланти“, което предстои да 
се проведе на 9 юни. учениците 
се класират въз основа на два-
та най-високи резултата от по-
сочените състезания, резултата 
от националното външно оценя-
ване по математика и средния 
успех от удостоверението за 
завършен начален етап. учени-
ците, избрали да учат в нашата 
гимназия, имат възможността 
да се развиват в областта на 
математиката и природните на-

уки още от ранна възраст. след 
завършен седми клас ученици-
те отново се явяват на нацио-
нално външно оценяване по 
математика и български език. 
с получените резултати могат 
да участват в класирането за 
профилите в нашата гимназия: 
Математически, софтуерни и 
хардуерни науки или Природни 
науки. всички те са с интен-
зивно изучаване на чужд език 
- английски или немски.  
 - Успявате ли да осигурите 
на децата качествено обуче-
ние и добри условия в учи-

лището, как ги мотивирате да 
учат?
 - днес качественото обу-
чение изисква прилагането на 
съвременни иновативни методи 
и средства чрез използване 
на дигитални устройства и ин-
тердисциплинарно обучение. в 
нашата гимназия се стараем да 
отговорим на тези изисквания 
и да удовлетворим потребно-
стите на учениците в съвре-
менна образователна среда. 
за да бъде училището желана 
територия на ученика полагаме 
грижи за осъвременяване на 
компютърните зали, кабинетите 
по природни науки, изградихме 
кът за отдих на всеки етаж и 
създадохме съвременна учи-
лищна библиотека. а за моти-
вацията на учениците органи-
зирахме извънкласни форми, 
които удовлетворяват техни-
те интереси - изобразително 
изкуство,  хорова формация, 
театрална формация, спортни 
клубове, школи по математика 
и информатика. създадената 
Microsoft IT Akademy предоставя 
възможност за придобиване на 
световно признати сертифика-
ти. атрактивно и с желание, не 
малък брой ученици изучават 
катайски език и култура, като 
извънкласна форма. обучение-
то се осъществява с китайски 
преподавател, командирован от 
институт Конфуций. обучение-
то продължава трета година и 
вече няколко ученици ходиха 
на летен лагер в Пекин. тази 
година за Пекин ще пътуват 
още четири ученици. По проект 
„твоят час“ са формирани клу-
бове и по чужд език: по англий-
ски и немски език. Палитрата 
от извънкласни форми е доста 
пъстра и резултатна. 
 - Какво се изисква от един 
съвременен учител? Децата 
често са непослушни, други не-
заинтересовани, неподготвени. 
При вашите интелигентни деца 
може би е по-различно? 
 - съвременният учител тряб-
ва да бъде подготвен за пре-
дизвикателствата на времето, в 
което живеем, да бъде в крак с 
новите интерактивни методи и 
дигитални компетентности, да 
създаде и съхрани в тях инте-
реса  към учебния предмет и ги 
мотивира за постигане на зна-
чими образователни резултати.
 да си учител не е профе-
сия, то е мисия. за да изпълни 
своята мисия учителят трябва 
да бъде преди всичко човек. 
той трябва да вдъхва доверие, 
да бъде съпричастен с вълнени-
ята и потребностите на своите 
ученици, но в същото време да 
бъде и взискателен. Постигане-
то на този баланс е изключи-
телно трудно и изисква много 
усилия, търпение, постоянство. 
съвременният учител трябва да 
бъде обаятелна и чаровна лич-
ност, която да увлича учениците 
си, разкривайки им необятния 

свят на науката. 
- Говори се, че младото поко-
ление става все по-неграмот-
но и мързеливо, след завърш-
ване на средно образование 
очакват високоплатена работа 
срещу нулева квалификация? 
Да не говорим за цигарите и 
наркотиците. Имате ли такива 
наблюдения?
- със сигурност има и такива 
ученици. всеки избира къде и 
как да учи и доколко да бъде 
научен. нашите ученици про-
дължават образованието си и 

се старят да придобият знания, 
умения и квалификация с които 
да бъдат конкурентни.
  - Какво споделят току-що 
завършилите, къде ще канди-
датстват?
 - тези, които завършват 
профил „биология“, кандидат-
стват медицина, стоматология, 
фармация, молекулярна биоло-
гия, ветеринарна медицина и 
др. учениците,  които изуча-
ват профилирано математика и 
информатика, избират основно 
компютърни специалности или 
технически науки. но всички те 
продължават да учат, важно е 
да бъдат приети в желания от 
тях университет - там, където са 
мечтали. а не да бъдат просто 
студенти.
 - Всъщност, вече е тради-
ция ваши ученици да учат в 
известни наши и световни уни-
верситети? Имате ли някаква 
връзка с тях, знаете ли дали се 
връщат в Габрово или остават в 
чужбина?
 - статистиката показва, 
че нашите ученици завършват 
престижни университети в стра-
ната и чужбина. напоследък 
немалко от тях се връщат и 
започват да работят в бълга-
рия и в габрово. например 
атанас Павлов, който завър-
ши Масачузетския университет 
се завърна в габрово, лекари, 
стоматолози и специалисти в 
престижни софтуерни компании 
- също. 
 - Кажете някои известни 
възпитаници на гимназията?
 -  от нашата гимназия за-
почнаха  значимите пътища към 
световните университети. става 
дума за акад. Петър Кралчевски 
и проф. илко блъсков, проф. 
цеца данкова (охайо, саЩ), 
завършилата с отличие уест 
Пойнт, Калина гълъбова, стра-
хил Пастухов и светла Кирова - 
утвърдили се в далечна Япония, 
проф. димитър жечев - златни-
ят ни медалист в Харвард, сега 
преподавател в университета 
в лозана, Швейцария. никола 
Камбуров - завършил с отличие 
университета в Пристън, атанас 
Павлов, андрей райков, Христо 
Колев, николай томитов, Пе-
тър бочуков, николай Хубанов, 
богомил Паралчев, георги ге-
оргиев  и още много други, при-
добили авторитет. наш възпита-
ник е вицепремиерът томислав 
дончев, кметът таня Христова. 
иван господинов също е наш 

възпитаник.
 - Училището работи ли по 
някои проекти?
 - да, работата по проекти в 
училище е нетрадиционен начин 
на обучение, който разкрива 
нови възможности за придоби-
ване и овладяване на умения и 
качества като: самостоятелност, 
целеустременост, дисциплини-
раност, творческо мислене, от-
говорност и увереност в собст-
вените възможности. По проект 
„твоят час“ са формирани 19 
групи в клубове по интереси. 

По национална програма “уче-
нически олимпиади и състеза-
ния“, модул „осигуряване на 
обучение на талантливи ученици 
за участие в ученически олим-
пиади“ беше организирано обу-
чение в 16 групи по  учебните 
предмети математика, инфор-
матика, информационни техно-
логии; география и икономика; 
биология и здравно образова-
ние; физика; химия и опазване 
на околната среда; техническо 
чертане.  спечелен е и проект 
„за чиста околна среда, естети-
зиране на вътрешната и външ-
ната училищна среда“, който 
предстои да бъде реализиран. 
училището е сред номинираните 
училища в страната, кандидати 
за посланник на Европейския 
парламент.
 - Какво дава и какво ви 
взема учителската професия?
 - за мен професията учи-
тел е специално призвание, 
мъдрост, познание, изпитание, 
предизвикателство, отговорност 
и емоционална съпричастност. 
за да си добър учител, преди 
всичко трябва да си добър чо-
век, да умееш да се радваш на 
успехите, да умееш да приемаш 
и неуспехите. това, което по-
лучава един учител, мисля, че 
компенсира всичко онова, кое-
то той е дал от себе си през го-
дините. Когато вижда успехите 
на своите ученици на конкурси, 
състезания и олимпиади, няма 
как да не бъде горд и щастлив. 
и забравя умората, понякога 
безсънните нощи. да влезеш в 
клас с 26 ученици и да обърнеш 
внимание на всички, изисква 
ангажираност, концентрация и 
мобилизация от всеки учител. 
 - Ако трябва накратко да 
представите вашата гимназия, 
как би изглеждало това?
 - в гимназията се обучават 
661 ученици от 5 до 12 клас в 
26 паралелки. това е гимназия, 
което се намира на върха, в 
буквалния и преносния смисъл, 
като местоположение и като ус-
пехи - нависоко в квартал ради-
чевец и същевременно модерно 
и съвременно училище с добра 
материална база. учениците 
имат интелигентно присъствие, 
мотивирани, с желание да по-
стигат високи резултати. и ми-
сля, че ги постигат! 
 - Вие сте директор от 11 
години, това съвсем не е лека 
работа, нали? Какви са задъл-
женията ви?

 - директорът планира, ор-
ганизира, ръководи и отговаря 
за цялостната дейност  в едно 
училище, в осъществяването 
на държавната и училищната 
политика в областта на образо-
ванието, учебно-възпитателния 
процес и цялостната админи-
стративно-управленска и фи-
нансова дейност в училището. 
отговаря за всичко в едно учи-
лище. но най-приятната част от 
работния ден за мен, а може 
би и за всички колеги, са учеб-
ните часове, които провеждам. 
тази година преподавах мате-
матика на 12 клас, профил „би-
ология“. Един страхотен клас, 
който имаше с какво да ме 
зарежда през учебната година. 
това са може би бъдещите ле-
кари, стоматолози и фармаце-
вти.
 - Мнозина се страхуват от 
математиката, не я разбират, 
толкова страшна ли е тя?
 - разбира се, че не е, но е 
необходима последователност 
и задълбоченост.  Математи-
ката прави хората подредени, 
последователни и трудолюбиви. 
затова казват, че математика-
та е царица на всички науки. 
добрите математици стават и 
добри музиканти, лекари, до-
бри професионалисти, които  
успяват навсякъде.
 -  Строг директор ли сте, 
държите ли на дисциплината 
на учители и ученици, наказ-
вате ли ги?
 - да! държа на дисциплина-
та, на отговорността, на спаз-
ването на правилата. те са за 
всички, включително и за мен. 
аз ги спазвам и държа и всич-
ки останали да ги спазват. а по 
отношение на санкциите, да, 
има ученици, които нарушават 
правилата и се налага прилага-
нето на такива.
 - Бихте ли сменили профе-
сията си за по-малко натовар-
ваща?
 - Мисля, че не. дори не съм 
мислила за това. ако трябва да 
избирам, отново бих станала 
учител. учителят е щастлив, за-
щото, давайки всекидневно от 
себе си знания, любов, топли-
на, родителска ласка, приятел-
ство, разбиране, радост, под-
крепа, той неизменно изживява 
повече светли дни. 
 - Разкажете за годините в 
Унгария?
 - в будапеща бях четири 
години, работих в българо-ун-
гарското средно езиково учили-
ще, преподавах математика на 
ученици от 9 до 12 клас и бях 
класна на един от тях. тези уче-
ници много обичаха българия, 
макар да не са живели никога 
в нея. техните деди, или някой 
от родителите им, са българи. 
българия за тях бе страна в 
мечтите им. но всички те бяха 
научени да спазват българските 
традиции и обичаи, в свободно-
то време танцуваха български 
народни танци, участваха в ан-
самбъл за български народни 
танци, и представяха българия 
на международни танцови фес-
тивали. 
 обичаха да пеят български 
народни песни. съществуваше 
голяма близост и партньорство 
между учителите и учениците. 
имаха страхотно доверие на 
учителите, чувстваха ни близки. 
различен е стандартът им на 
живот! 
 интересно и различно беше 
ежегодното едноседмично обу-
чение сред природата, напри-
мер край езерото балатон. в 
този период от време 24 часа в 
денонощието бяхме заедно, уч-
ехме, спортувахме, ходехме на 
походи. Провеждали сме учеб-
ни занятия на открито. беше 
много емоционално и всички 
с нетърпение чакаха тази сед-
мица на открито. учениците 
се връщаха сплотени, не само 
помежду си, но и с учителите. 
и досега имам приятелски от-
ношения с тях. Почит, привър-
заност, любов показаха те към 
своите учители. 
 - С какво се занимавате 
през свободното време?
 - обичам да чета книги, да 
се разхождам след природата, 
обичам да пътувам. обичам да 
посещавам любими дестинации 
- като например унгария. 

Öвåтаíа Кюмюðäжèåва: “Да ñè учèтåл íå å пðофåñèя, то å мèñèя”

е родена в Габрово, средното си образование е завършила в Априловска 
гимназия. Магистър по математика и информатика, с втора професио-
нално-квалификационна степен. Работила е като учител в СОУ “Отец 
Паисий”. От 1995 година е била експерт по математика в Регионалния 
инспекторат по образование. 
 Спечелила е конкурс на Министерството на образованието и на-
уката и от 2002 до 2006 година е учител по математика в Българо-
унгарското средно езиково училище в Будапеща, Унгария. От септември 
2006 е зам.- директор на Природоматематическата гимназия “Акад. Иван 
Гюзелев” в Габрово, а от февруари 2007 година досега е директор на 
учебното заведение.
  През 2010 година е удостоена с почетното отличие „Неофит Рил-
ски“ на МОН и е „Учител на годината - 2010“ в направление „Директори 
и помощник директори“ в 13 Национален  конкурс на СБУ. През 2015 г. е 
получила годишната награда за директори „Св. Иван Рилски“ за принос в 
развитието на българското училище.

Цветана Кюмюрджиева
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ВЕСЕЛИН ИВ. ДИМИТРОВ

Продължава от бр. 113
 Клубът е създаден 
през лятото на 1919 годи-
на. негови учредители са 
юнаците Христо бобчев, 
д-р денчо недялков, симе-
он Костов, Коста тепави-
чаров, никола вълнаров, 
ненчо димитров, Христо-
фор негенцов, Христофор 
стомоняков, Христо Ка-
рафезов, димитър Попов, 
сава Михайлов и братя-
та иван, наню и георги 
ненови. на 21 септември 
1919 г. клубът играе пър-
вия си мач срещу тима на 
горна оряховица и печели 
с 3:0. съставът на габро-
вци в този първи двубой 
е: вратар - сава Михай-
лов, бекове - иван нанев, 
никола рашев, халфове 
- георги нанев, симеон 
Костов, никола вълнаров, 
нападатели – стоян на-
нев, досю Пеев, Христо 
бобчев, ненчо димитров 
и ненчо стоянов. следва-
щата среща била с отбора 
на Казанлък, където обаче 
загубили срещата с 1:0
 но дейността посте-
пенно затихнала, а и ръ-
ководството обръщало 
по-малко внимание на 
тази игра, защото не я 
считало за гимнастическа. 
вероятно това е причи-
ната, поради която през 
следващата година фут-
болният клуб се отделя от 
дружество „Юнак“ и при-
ема името спортен клуб 
„балкан“. няколко месеца 
по-късно сменя наимено-
ванието си на ФК „ото“. 
името идва от прякора 
на един от футболистите - 
спиридон недевски - ото. 
той, в желанието си да 
му бъде подадена топката, 
викал по игрището „от! 
от!“ и така това станало 
нарицателно за отбора. 
на 15 март 1925 г. клубът 
приема името „чардафон“. 
 През август 1919 годи-
на умира председателят  
на юнашкото дружество 
инж. стефан Манафов и 
на 8 ноември 1919 г. е 
проведено отчетно-избор-
ното събрание, на кое-
то е избрано новото ръ-
ководство. Председател 
става андрей цанков, по-
дпредседател – д. Попов, 
деловодител - ив. нико-
лов, касиер - П. риба-
рев, домакин – главатар 
сава Михайлов, помощ-
ник-главатари - г-ца Мара 
тулешкова и Христо боб-
чев. два месеца по-късно 
председателят се пресел-
ва в софия и за нов пред-
седател на 15 февруари 
1920 г. е избран димитър 
Попов, а подпредседател 
става Христо Хаджистой-
чев. броят на юнаците е 
нараснал, дамските чети 
вече са две. затова се 
избира още една помощ-
ник-главатарка – бинка 
стефанова, и двама по-
мощник-главатари – Хрис-
то априлов и симеон Кой-
чев. главатар остава сава 
Михайлов.
 текучеството в ръко-

водството не се отразява 
добре на организационно-
то състояние на „габров-
ски юнак“.
 от 18 до 21 юни 1921 
г., когато е празникът на 
дружеството в габрово, 
се провежда юбилеен 
събор „25 години от ос-
новаването на юнашкото 
дружество в габрово“. за 

юбилея игрището на коло-
друма се подготвя отрано. 
Правят се дървени трибу-
ни, голяма тържествена 
арка и всичко се украся-
ва богато със зеленина и 
трикольорни знамена. на-
всякъде има художествено 
изработени табла, атмос-
ферата е празнична. гости 
на габровци са юнаците 
от русе, севлиево, тър-
ново и горна оряховица. 
русенци водят със себе 
си военната музика, за 
която габровци са платили 
предварително 4000 лв. за 
събора са изработени и 

специални значки.
 всичко е много тър-
жествено, а на игрището 
се е изсипал целият град. 
организиран е и бюфет. 
билетите са с цена 10 
лв. за седящи и 3 лв. 
за правостоящи. Юнаци-
те изпълняват множество 
упражнения под звуците 
на военната музика. иг-

раят се народни хора, а 
юнашките хорове пеят па-
триотични песни. съборът 
се превръща в голямо на-
родно веселие. в разгара 
на тържеството е прочете-
на току-що пристигналата 
поздравителна телеграма 
от Емил Кюпфер, която 
била дълго аплодирана.  
за юбилейния събор дълго 
време след това се говори 
в града.
 на 7 август 1921 г. пак 
по повод на юбилея са ор-
ганизирани големи игри в 
трявна, за които е ангажи-
рана габровската музика.

 

През есента на 1921 го-
дина димитър Попов се 
оттегля и за председател 
е избран д-р стефан бон-
чев, а за подпредседател 
– андрея Пръвчев. за гла-
ватарка е избрана велика 
Панайотова, а подглавата-
ри – наню нанев и Христо 
гатев. останалите запаз-
ват постовете си.

 

През октомври 1921 г. съ-
юзът прави реорганиза-
ция, като разделя страна-
та на области. „габровски 
юнак“ попада в юнашката 
област велико търново. 
на проведеното област-
но изборно събрание за 
председател на областта 
е избран д-р стефан бон-
чев, а понеже габровското 
дружество е най-старо и 
най-дейно, определено е 
седалището на областта 
да бъде  в габрово.
 от 11 до 14 юли 1922 г. 
в търново се провежда и 
Първият областен юнаш-

ки събор. в него вземат 
участие освен габровци, 
дружествата от  търново, 
севлиево, ловеч, горна 
оряховица, Плевен, троян, 
както и чешките соколи 
от горна оряховица. га-
бровското дружество било 
най-добре представено – 
около 350 юнаци и юна-
кини под строй и около 
150 граждани и гражданки 
били посрещнати от по-ра-
но дошлите и всички ми-
нали тържествено по тър-
новските улици от гарата 
до Мъжката гимназия. на 
другия ден (11 юли) била 
проведена тържествена 
манифестация от всич-
ки участници в събора, а 
след това и репетиция на 
упражненията за следва-
щия ден. някои от тези 
упражнения щели да се 
играят общо от всички. 
 вечерта в залата на 
„Модерен театър“ била 
дадена вечеринка. Пред 
препълнената зала  от 
търновските юнаци бил 
представен балет, от га-
бровските – китайски 
балет, ръченици, както 
и танца на самодивите. 
Под диригентството на г-н 
лазаров габровският ор-
кестър изпълнил няколко 
музикални произведения. 
другите дружества също 
имали свои номера. на 
другия ден, 12 юли, всич-
ките 1500 юнаци под строй 
и с прекрасна марширов-
ка минали по улиците на 
града до игрище „Юнак“ 
(до стамболовия мост).
 „...Когато човек гле-
да  въодушевлението и 
дисциплината на младите 
генерации - пише хронис-
тът, – сълзи на умиление 
и чувства на гордост бли-
кват в душата му. и тоЙ 
Е готов да КажЕ: бъл-
гария не е загинала, бъл-
гарският дух е увенчан с 
ореола на безсмъртието и 
вечността...“
 в 5 часа следобед иг-
рището е претъпкано с 
народ, цялата околност 
е почерняла от зрители. 

след молебена започват 
игрите. 
 „...общите свобод-
ни упражнения, строгата 
ритмичност и красивата 
плавност  на юношките от 
габрово, търново, Плевен 
и севлиево извикаха буря 
от френетични  аклама-
ции. силно впечатление 
направи и демоничната 
техника в изпълнението на 
упражненията на уреди. 
игрите на чешките соколи 
бяха особено  красиви и 
оригинални...“
 на следващия ден пре-
ди обяд били състезания-
та, а следобед – игри за 
народа. били раздадени 
18 награди, от които га-
бровци взели 11: за дис-
циплина, стройност и пр. 
– първа награда, за игра 
на дамските чети -  първа 
награда, за уреди – тре-
та награда. лични награ-
ди – първа награда за 
народни игри, три втори 
награди за народни игри 
и четири втори награди за 
уреди – юноши. доброто 
представяне се дължало 
на главатаря сава Михай-
лов и главатарката велика 
Панайотова. на 14 юли 
габровските юнаци били 
посрещнати от голямо 
множество граждани на 
гарата. Под звуците на му-
зиката шествието стигнало 
до Пазарния площад, къ-
дето се провело народно 
тържество.
 През есента на 1922 
година тържествено е от-
белязан петдесетгодишни-
ят юбилей на основателя 
Емил Кюпфер, на когото е 
изпратена и поздравител-
на телеграма.
 все по-голяма била 
нуждата от гимнастиче-
ски салон. даренията не 
били малко, но все още 
не достигат. с помощта на 
народния представител от 
бзнс станко Панайотов 
и подкрепата на министъ-
ра на просветата стоян 
омарчевски през 1922 го-
дина е отпуснато място за 
строеж на такъв салон. то 

се намира в южната част 
на гимназиалния двор и е 
2250 кв. метра. условието 
е бъдещият гимнастически 
салон да се ползва и от 
учениците на априловска-
та гимназия.
 на 3 юни 1923 г. съв-
местно с ловното и коло-
ездачното дружества се 
отбелязва празникът на 
юнаците – св. дух. су-
тринта от двора на ап-
риловската гимназия в 
стройни редици начело с 
музиката и знамената си 
членовете на трите дру-
жества се отправили към 
съборната църква „св. 
богородица“. след моле-
бена е устроено краси-
во шествие, което минало 
през улиците „радецка“, 
Пазарния площад, „игото“, 
„скобелевска“ до двора 
на гимназията, където се 
държали речи от страна 
на юнаците – от д-р ст. 
бончев, андрея Пръвчев, 
димитър Попов, сава Ми-
хайлов.
 от страна на колоез-
дачите реч произнесъл 
игнат гърнев. тържество-
то завършило с масови 
народни хора. следобед 
на игрището започнали 
юнашките игри. Много-
бройната публика възтор-
жено аплодирала юнаци-
те и юнакините, които се 
представили отлично в 
свободните упражнения, а 
юнакините – в балета. бил 
представен за пръв пък 
забележителният танц с 
пики. 
 били устроени и ко-
лоездачни състезания, а 
с няколко забележител-
ни пирамиди на юнаците 
тържеството завършило. 
вечерта в театъра се про-
вела юнашката вечер, на 
която прекарали сред ве-
селие, хора и танци до 
късно през нощта.
 няколко дни по-късно 
драматичните политически 
събития прекъсват каквато 
и да е дейност до края на 
годината.

продължава

 

120 години от учредяването на Съюза на гимнастическите дружества „Юнак”

Дåвèзът èм бåшå „Зäðавè è ñèлíè - äðужíо за Отåчåñтвото”

 Футболисти, играчи на отбора на д-во „Габровски юнак“ (1919) (отдясно наляво) І.ред– 
Христо Карафезов, Христо Рачев Бобчев, Сава Михайлов (вратар и главатар на Д-во „Га-
бровски юнак“, Димитър Николов. ІІ.ред: Иван Стоянов Йонов, Иван Стоянов Колев. ІІІ. ред 
- Христофор Стомоняков, Константин Тепавичаров, Д-р Денчо Ив. Недялков, Симеон Костов 
Симеонов, Теодосий Пеев. Най-отпред полулегнал с топката е Йончо Димитров (резерва). Ос-
таналите (с бели ризи) са юнаци от други чети на Гимнастическото д-во „Габровски юнак“.

Проф. д-р Стефан Бончев (1870 – 1947)
Председател на Гимнастическото дружество 

„Геабровски юнак“ и на Търновската юнашката 
област със седалище в Габрово (1921 – 1923 г.)

Стефан Бончев е баща на известния геолог 
Еким Бончев (1907 – 1992).

Андрей Ив. Пръвчев (1884 – 1950)
Дългогодишен председател на Гимнасти-

ческото дружество „Габровски юнак“, един 
от инициаторите за построяване на Елек-

трическата централа „Грамадата“ 
в Габрово

Габровски юнаци след представяне на продукцията „Епопея на забравените“ на вечеринка. 
1920 г. Снимка – Библиотека на БАН

Пощенска картичка за VІ юнашки 
събор. Снимка- Балкан-Аукцион

Габровските юнаци в двора на Априловската гимназия след завръщане от VІ юнашки събор. 
Най-отпред е председателят на дружеството Андрея Пръвчев. 1924 г. Снимка – ДА – Габрово.
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1. Коя парична единица се из-
ползва като официално пла-
тежно средство в най-голям 
брой страни по света - 25? 

 Франк 
 долар 
 Евро 
 лира 

2. Кетцал е наименование на 
официалната парична едини-
ца на централноамериканска-
та държава Гватемала. Тази 

интересна дума обаче е наи-
менование на още нещо. Как-
во е то? 

 бозайник от семейство Кот-
ки 

 индианско племе 
 вид птица 
 растение 

3. Гуарани е название на ин-
диански народ, на език, на 
футболен отбор, а също и на-

именование на официалната 
парична единица на южноаме-
риканска държава. Коя е тя? 

 боливия 
 уругвай 
 Парагвай 
 бразилия 

4. Колко от страните членки 
на Европейския съюз са при-
ели еврото за своя официал-
на парична единица?

 19 
 28 
 10 
 30 

5. Коя от изброените държа-
ви е приела еврото за своя 
валута, макар че не е член на 
Еврозоната и на ЕС?

 Молдова 
 норвегия 
 черна гора 
 Швейцария 

6. Косово е най-младата дър-

жава в Европа. Нейната офи-
циална парична единица е: 

 Македонски денар 
 албански лек 
 Евро 
 сръбски динар 

7. Киндаркага е подразде-
ление на основната парич-
на единица на европейска 
държава, разположена на 
балканския полуостров. Коя 
е държавата и паричната й 
единица? 

 Хърватия - куна 
 албания - лек 
 Македония - денар 
 сърбия - динар

  
8. За да си закупите токайско 
вино директно от местен ви-
нопроизводител, е необходи-
мо да разполагате с една от 
следните валути:   

 злота 
 Крона 
 лея 
 Форинт 

9. Лемпирата е официална 
парична единица на централ-
ноамериканска държава. На-
речена е на името на нацио-
налния герой Лемпира, който 
се е борил срещу испанските 
завоеватели. Коя е тази дър-
жава? 

 белиз  

 гватемала 
 Хондурас 
 Панама

 
10. Боливар е официалната 
парична единица на латиноа-
мериканската държава:

 суринам 
 боливия 
 Парагвай 
 венецуела

11. Държави като Алжир, Ту-
нис, Либия, Ирак, Бахрейн, 
Сърбия и Кувейт използват 
различни валути с едно и 
също име. Кое е то? 

 долар 
 дирхам 
 лира 
 динар

12. Държавата град Ватикан е 
най-малката суверенна дър-
жава в света както по площ, 
така и по население. Коя е 
паричната й единица? 

 британска лира 
 ватиканска лира 
 Ескудо 
 Евро

Отговори на тест 12 - Познаваме ли селата на Габровска област
1. 158; 2. около 350; 3. Поток; 4. лоза; 5. драгановци; 6. дра-
гиевци; 7. гъбене; 8. гиргини; 9. съботковци; 10. добромирка; 
11. цвятковци; 12. дончевци; 13. гръбчево; 14. бойновци; 15. 
недоклан.

 Продължаваме поредицата от занимателни географски 
и исторически тестови въпроси, предложени от учителя по 
география Христо Кичиков и Павел Вълчев. Тези тестове ня-
мат състезателен характер, но могат да бъдат обогатени с 
въпроси и предложения от Вас. Въпросите си може да изпра-
щате на адрес: 100vesti@stovesti.info или в плик на Габрово, ул. 
„Отец Паисий“ 2.
 Отговорите на всеки тест ще намирате всяка следваща 
събота.

тест 13

Позíавамå лè паðèчíèтå 
åäèíèцè íа ñтðаíèтå по ñвåта? 

 
 
 

 
 
 

НАДЕЖДА ТИХОВА

 - Защо избрахте да 
участвате в моноспек-
такъл? Има ли някаква 
фаза, в която актьорът се 
решава да посегне към 
монодрамата?
 - не знам дали има 
такава фаза. Майка ми 
повтаря от 10 години, че 
аз трябва да направя мо-
носпектакъл. а аз й от-
говарям от 10 години, че 
това не е възможно. че 
не съм такава актриса. че 
обичам партньорството на 
сцената и очите, които ме 
гледат отсреща, са много 
важни. че много се стра-
хувам от самотата на сце-
ната. всъщност не аз съм 
се решила да се заема 
с моноспектакъла. цвета 
Коева – сценограф и про-
дуцент на „Комедиантката“ 
е предложила на невена 
Митева този текст. двете 
стигнахме до извода, че 
текстът е много интересен, 
но е много труден. реши-
хме да опитаме и това бе 
началото. нещото, което 
ме заинтригува най-много 
в началото, е как тази 
новела ще се превърне в 
театрален текст. това ми 
беше много любопитно. в 

текста има много повече 
от история, има много фи-
лософия и се питах дали 
ще можем да се справим 
с това – тази философия 
да стигне до зрителя. да, 
сюжетът е много важен, 
той винаги вълнува, но 
просто да се покаже само 
един сюжет, би било жал-
ко за тази новела. Като 
цяло ми беше любопитно 
дали ще успеем да вка-
раме цялата философия 
в представлението. дано 
сме успели.
 - Вие успяхте да по-
кажете актьорските си 
заложби в по-голяма 
пълнота отколкото във 
всяка друга роля. Имаше 
например нещо ново за 
Вас – кукловодство. Как 
се справихте?
 - да, куклите бяха един 
много сложен момент 
поне за мен. аз съм води-
ла една единствена кукла 
в едно детско представле-
ние и никога не съм имала 
самочувствието, че я водя. 
аз просто говоря вместо 
нея. тук куклите според 
невена Митева бяха много 
важна част от спектакъла 
и за да започна да ра-
ботя с тях , дойде да ми 
помогне Емил Йорданов – 

куклен актьор и режисьор, 
доста сериозен специа-
лист в тази област.
 - Впечатлихте публи-
ката с изключителната 
си пластичност, когато се 
превръщахте в напъхана в 
какавида гъсеница. Труд-
но ли Ви беше?
 - беше ми по-скоро 
интересно. аз бях отвътре 
затворена и ми беше инте-
ресно какво се вижда от-
вън. сложно беше наисти-
на като съчетаване на уси-
лията на режисьора, асис-
тент-режисьора снежана 
бенчева и актрисата. но 
най-сложна беше работата 
с куклите и да направя 
свой един тест, след като 
аз никога досега през жи-
вота си не съм произнася-
ла нищо подобно. не ме 
е вълнувала тази женска 
страна на нещата – как се 
чувства бременна жена, 
която знае, че детето й ще 
се роди с увреждане.
 - Това ли беше най-
трудната Ви роля от всич-
ко изиграно досега?
 - Може би да. трудно-
то е доста относително. 
например когато работих 
над образа на дойката в 
„ромео и жулиета“ (б. а. 
- за тази си роля актри-
сата беше номинирана за 
наградата „икар“) ми беше 
трудно, защото аз бях от 
две години на сцената и 
не разбирах много какво 
точно трябва да прави ак-
тьорът за режисьора, за 
представлението.
 - Наградата Ви за ро-
лята в „Комедиантката“ е 
значима, защото фести-
валът беше междунаро-
ден, международно жури 
оценяваше играта на ак-
тьорите. Вие победихте 
опитни актриси, сред кои-
то беше и известната от 
киното и телевизията Яна 
Маринова. Какво е за Вас 
тази награда?
 - Първо наградата е 
много красива статуетка и 
като произведение на из-

куството. сложих я където 
се вижда най-добре. но аз 
харесах всички актриси, 
които участваха на този 
фестивал. те демонстрира-
ха много различни качест-
ва и ми допаднаха като 
палитра от различни из-
разни средства. а нашето 
представление не съм го 
гледала (смее се) и нямам 
мнение по въпроса.
 - От колко време сте 
в габровския театър и 
колко станаха ролите Ви, 
изиграни в него?
 - от 7 години съм в 
габрово, а ролите не ги 
броя. от време на време 
някой ми поисква някакво 
св, в което трябва да ги 
напиша. добавям си ги, но 
не ги броя. Последната ми 
роля преди тази в моно-
спектакъла беше в „Мни-
мият болен“, постановка 
на николай урумов. на-
последък много често си 
спомням и за „Халосник“ 
- представлението, в което 
влязох още като дойдох. 
Много приятно беше. ня-
колко пъти предлагах да го 
възстановим, но засега не 
се получава.
 - Трупата в театъра се 
подмлади много. Вече 
почти няма възрастни ак-
тьори. Допада ли Ви про-
мяната?
 - дойдоха доста нови, 
доста млади хора. това 
са нови сили, нов поглед, 
нова философия може би. 
сега започнахме репе-
тиции на „Шибил“ цялата 
трупа. аз бях много раз-
вълнувана, защото смятам, 
че ще се съберем всички 
и ще имаме работен про-
цес, в който можем да се 
опознаем.
 - Заедно с приятели 
направихте едно сдруже-
ние - „Котешката къща“, 
което продължава да съ-
ществува и се опитва да 
прави нещо за габровци. 
Разкажете за него. Каква 
е целта ви?
 - с „Котешката къща“ 

искахме да правим нещо 
встрани от театъра. Пър-
вата и най-важна причина 
е фактът, че искахме да 
останем в този град. ис-
кахме да организираме ня-
какви събития и малко по 
малко също стигнахме до 
тази благотворителна вик-
торина, която започнах-
ме да правим. в началото 
беше два пъти в месеца, а 
после по веднъж. ние сме 
пет човека – аз и актьор-
ите Петко Петков и димо 
димов, както и стойо тин-
ков, а димитър аврамов 
е главният инициатор на 
викторината. всяка викто-
рина има определена кау-
за, предложена от хората. 
няколко пъти играхме за 
подпомагане на Клуб по 
таекуондо, както и за хора 
със здравословни пробле-
ми. играли сме за Приюта 
за бездомни кучета и т. н. 
викторините продължават 
и сега. в същото време 
тече процедура „Котещата 
къща“ да се превърне в 
неправителствена органи-
зация в обществена полза. 
възнамеряваме да канди-
датстваме с проекти към 
различни донорски орга-
низации.
 - От миналата годи-
на към „Котешката къща“ 
премина и Театралната 
школа за младежи, коя-
то създадохте с Вашите 
приятели актьорите Пет-
ко Петков и Димо Димов 
през 2013 година към 
Драматичния театър. Как-
ва беше първоначалната 
Ви идея за нейното съз-
даване?
 - тази година е пет-
годишнината на школата. 
след четири години съ-
трудничество с театъра ре-
шихме, че е време да се 
отделим и да поемем по 

собствен път. нашата идея 
и цел беше децата, които 
искат да се занимават с 
театър, да видят какво се 
случва вътре в него и в 
професията на актьора. да 
видят, че това е една теж-
ка професия. аз например 
познавам няколко чове-
ка, които са си мислели, 
че искат да работят като 
актьори. отиват, кандидат-
стват, приемат ги и на 
третия месец те разбират, 
че не могат да се справят 
нито физически, нито пси-
хически. ние искахме мла-
дите хора да са подготве-
ни и да вземат осъзнато 
решение при избора на 
актьорството. защото спо-
ред мен да станеш актьор, 
за да бъдеш известен, не 
е много добра идея. в 
тази професия трябват 
сила и отговорност. ние 
се срещаме с учениците 
от школата два пъти сед-
мично. съвременните деца 
са невероятни, по-различ-
ни са от нас, по-умни са. 
и според мен трябва нов 
подход към тях и изцяло 
нова образователна стра-
тегия, за да могат те да 
развиват адекватно въз-
можностите си. например 
нахално започнахме да 
работим Шекспир с 6-го-
дишни деца. Когато тол-
кова малко дете започне 
да ти произнася думите на 
жулиета, ти си мислиш, че 
това не може да е вярно 
и си страхотно възхитен. 
това не може да е слу-
чайност, защото не става 
дума за едно дете, а за 
седем групи деца от дет-
ските градини. невероятно 
е.
 - Какво Ви дават на 
Вас лично заниманията с 
децата и младите хора?
 - радост, удовлетворе-

ние, възхищение от това 
как тези млади хора могат 
да направят нещата, които 
аз смятам, че не могат 
да направят. решихме да 
дадем възможност и за 
изява на младежите пред 
публика. нашите занима-
ния са разделени на две 
части – първата е с упраж-
нения и научаване, а във 
втората част се занимава-
ме с пиеса. През минала-
та година поставихме част 
от пиесата „голият крал“ 
на Евгений Шварц. тази 
година сме се прицелили 
в това да излезе цялата 
пиеса.
 - Какви са Вашите 
амбиции за в бъдещето? 
Имате ли мечта да изи-
граете определена роля?
 - имам едно конкрет-
но нещо, което искам да 
играя, но не знам дали 
някога ще се случи. но 
искам да играя всичко, 
да репетирам с всички 
режисьори, да си пар-
тнирам с всички актьори. 
всяка една среща в тази 
професия е много ценна. 
до този момент всеки, с 
когото съм се срещнала 
на сцената, ми е донесъл 
нещо ценно и в професио-
налния, и доста често в 
личния опит.
 - Какво Ви държи в 
театъра?
 - аз не мога да живея 
без театъра.
 - А какво Ви прави 
щастлива?
 - аз съм щастлива, ко-
гато другите са щастливи, 
когато и аз мога да участ-
вам в тяхното щастие било 
то заради лични постиже-
ния или професионални. 
Когато съм част от нещо 
общо, което постига за-
мисленото, съм удовлетво-
рена.

Надежда Петкова, с награда за най-добра актриса в BGMOT:

„Аз ñъм щаñтлèва, коãато è около мåí ñа щаñтлèвè”
ктрисата от габровския Драматичен 
театър Надежда Петкова получи при-
знание за таланта си – тя бе обявена за 
най-добра актриса в седмия Междунаро-
ден фeстивал на спектаклите за един ак-
тьор BGMOT, а най-добър актьор стана 
Николай Сотиров. Като домакин на съби-
тието тази година  Невена Митева – ди-

ректор и режисьор на Драмата, реши, че е редно и 
габровският театър да се представи с участие във 
фестивала. Специално за него беше драматизирана 
новелата на Джон Леру „Комедиантката“, в чиято 
роля влезе Надежда Петкова. Сама на камерната 
сцена тя изпълни с живот и емоции пространство-
то и показа пълнотата на таланта си – тя беше 
комедиантка, кукловод, изключително пластична в 
какавидата си бъдеща пеперуда, обсебена от диле-
ма бременна с увредено дете. На сцената Надежда 
се раздаде докрай и разигра бурните емоции така, 
сякаш присъстваше цяла театрална трупа. За на-
градата, театъра, „Котешката къща“, за работата 
с децата в театралната школа разговаряхме с На-
дежда Петкова. 

A
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726 май 2018 г. обяви

излиза всеки ден без неделя

Всекидневникът на региона

продаВа Машини

цкб ад продаВа на 
цЕни по догоВаря-
нЕ слЕдниТЕ дМа: 
ЕксТрудЕрна ли-
ния 45; МЕлница за 
пласТМаса – 4 бр. 
Справка в офиса на 
цКБ ад в гр. Габрово, 
ул. „Брянска“ 54 или 
на телефони: 066/817-
010; 817-017. [11, 7]

ярМоМЕлка - заВод-
ска, 95 л, ел. двигател - 
1.5, 45 лв., се продава на 
тел. 0878/600-370. [2, 2]

продаВа МаТЕриали
дърВЕн Труп от осен за 
материал - 3 метра, се 
продава на тел. 0899/016-
144. [3, 1]

продаВа обзаВЕжданЕ
кухнЕнско диВанчЕ се 
продава изгодно на тел. 
0898/620-441 [10, 3]
дЕТско обзаВЕжда-
нЕ, две легла, гардероб, 
бюро, шкафчета, разтега-
телен диван, два фотьой-
ла се продават на тел. 
0887/443-374. [11, 2]
дЕТско лЕгло се прода-
ва на тел. 0887/162-194. 
[3, 3]
подаряВаМ гоТВарска 
нафтова печка и ото-
плителна нафтова печка, 
също работещ стар хла-
дилник. Справки на тел. 
0878/860-562. [3, 3]
изгодно! хоризонТал-
на плюсова хладилна вит-
рина се продава на тел. 
0879/64-54-32. [2, 1]

плВк-грозд 
- сЕло карайсЕн 
продаВа МаТЕри-
ал (калЕнка), саМо 
В избаТа. над 300 
лиТра - 10% бо-
нус - справки на 
тел. 0888/520-053, 
061/322-459 [25, 25]

продаВа разни
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 8]

жиВоТни продаВа
зайци - малки, се прода-
ват на тел. 0889/182-139. 
[6, 5]
пилЕТа и прасета се про-
дават на тел. 0889/880-
606. [11, 9]
кон, каруца, амуниция, 
идеален, продава тел. 
0671/54-18, 0878/600-
370. [2, 2]

Едно ярЕ се продава на 
тел. 0886/860-610. [3, 1]
агнЕТа и оВчЕ Мля-
ко се продават на тел. 
0877/200-290. [11, 3]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан дядо никола“.
ВсякакъВ Вид желязо, 
хладилници, печки, перал-
ни, стара нафта се изкупу-
ва на тел. 0894/921-663. 
[16, 11]
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 8]
бойлЕр на дърва се ку-
пува на тел. 0895/894-
630. [12, 4]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637. [22, 8]
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
саМосВал до 2 тона - 
тел. 0886/604-711.
ТранспорТ с нов бус - 
0.40 лв./км, се предлага 
на тел. 0894/004-045. 
[33, 32]
ТранспорТ с бус и са-
мосвал се предлага на 
тел. 0893/511-154. [33, 
20]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БиЛети се предлагат 

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ срЕщу 
„Странноприемницата“ се 
продава на тел. 0886/503-
951. [25, 14]
апарТаМЕнТ - 130 кв. м, 
в супер център се прода-
ва на тел. 0888/813-710. 
[11, 5]
дВорно МясТо в село 
мрахори - 800 кв. м, се 
продава на тел. 0878/370-
640. [11, 11]
къща В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [13, 9]
къща, МасиВна, 60 
кв. м, маза, гараж , сто-
панска постройки, 1 дка 
двор в село Брънеци за 
20 000 лева се продава 
тел. 066/810-415 (от 8.00 
до 16.00 часа), 066/87-
96-02 - 18.00-20.00 часа. 
[12, 9]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 
6]

ТухлЕн апарТаМЕнТ 
в Севлиево се продава 
на тел. 0898/55-90-48, 
0894/46-65-32. [10, 4]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
110 кв. м, в идеален цен-
тър се продава на тел. 
0896/672-888. [22, 5]
нЕзаВършЕна Вила в 
Борики за 20 000 евро 
продава 0884/743-754. 
апарТаМЕнТ - 67 кв. м, 
в кв. дядо дянко, тухла, 
южен, цена по догова-
ряне, се продава на тел. 
0893/793-376. [11, 3]
продаВаМ В село Гъ-
бене дворно място с не-
обитаема къща в центъ-
ра на селото - цена: 4 
500 лв. Справки на тел. 
0895/055-565. [2, 2]

иМоТи даВа под наЕМ

складоВЕ и про-
изВодсТВЕни по-
МЕщЕния сЕ да-
ВаТ под наЕМ или 
продаВаТ на тел. 
0888/684-429

аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [22, 16]
оборудВан рЕсТоранТ 
с голяма лятна градина 
се дава под наем на тел. 
0887/777-789. [12, 8]

апарТаМЕнТ на Круша-
та, обзаведен, се дава под 
наем на тел. 0898/419-
342. [11, 7]
кВарТира сЕ дава на 
тел. 0889/363-365. [4, 3]
склад В търговска база 
се дава под наем на тел. 
0899/142-844. [5, 1]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на Шиваров мост - 180 
лв., се дава под наем на 
тел. 0878/110-438. [11, 
1]

иМоТи купуВа

купуВаМ боксони-
Ера В блок „рачо 
коВача“. Справки на 
тел. 0876/805-665 
[30, 25]

унаслЕдяВанЕ
Търся сЕМЕйсТВо до 65 
години за гледане на ста-
ри хора с преписване на 
жилище. Справки на тел. 
066/99-22-44. [5, 3]

нощуВки
нощуВки  В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [22, 16]
нощуВки В центъра - 10 
лв., се предлагат на тел. 
0888/508-819. [4, 2]

лЕкари
д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
естетична дерматология, 
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. записване на 
тел. 066/800-140
д-р балникоВа - кожен 
лекар - 0888/878-193.

д-р йорджЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.
психиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „емануил 
манолов“ № 12-а, справ-
ки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. издаВа 
ПСихиатРиЧни УдоСто-
ВеРения.

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - дъРВа за оГ-
РеВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БезПЛатен 
тРанСПоРт, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
дърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0885/152-803.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
незабавна доставка. тел. 
0895/252-686.
дърВа нацЕпЕни. не-
забавна доставка. тел. 
0876/437-140.

нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
нацЕпЕни дърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
гоТоВи нацЕпЕни дър-
ва, безплатен транспорт, 
80 лв., се продават на 
тел. 0877/157-944.
„Мг-лЕс“  прода-
Ва  дърва за огрев - 
0887/547-499, 0878/513-
655.
дърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. тел. 
0877/108-825.
рЕжа дърВа - тел. 
0894/220-509. [24, 13]

дъбоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.
нарязани и нацепени 
дърва. Реални количе-
ства. тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
дърВа за огрев се про-
дават на тел. 0879/972-
114. [33, 32]
дърВа: МЕТроВи - 70 
лв., нарязани, нацепени 
- 80 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [33, 20]
гоТоВи дърВа за печки 
и камини се продават на 
тел. 0893/390-253. [22, 
18]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 8]

запознансТВа
72-годишЕн, 183 см, 
75 кг, необвързан тър-
си подобна за сериозна 
връзка. Справки на тел. 
0895/370-127. [11, 3]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от а до я. телефон за 
връзка 0899/601-444
кърТи  - 0878/943-895
бригада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, тенеке-
джийски и бояджийски ус-
луги - 0895/295-654. [22, 14]

израВняВащи Мазил-
ки и ламинат - 0898/710-
568 [33, 14]
събарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
11]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци и 
варови мазилки - справки 
на тел. 0876/416-716. [12, 
9]
рЕМонТ и направа на по-
криви, хидроизолация, са-
ниране и др. - 0888/020-
187. [16, 8]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви - тел. 
0897/390-194. [16, 8]
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 8]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, БезПРахоВо циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, боядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650. 
[32, 13]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 13]

хидроизолации
хидроизолации - 
hydrocolors.com, тел. 
0888/555-695.
соФи - хидроизолации, 
13-15 лв/кв. м; Разсро-
чено плащане. Гаран-
ционен срок 10 години - 
0888/314-533.
хидроизолация на 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [15, 9]

Вик, коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - По 
ВСяКо ВРеме. Гаранция! 
Справки на тел. 0897/704-
502.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

щори
ЕТ „ВЕдиМа-М“ - щоРи 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

дограМа
произВодсТВо и мон-
таж на Al и PVC дограма, 
щори и комарници. тел. 
0879/241-834. [12, 9]

рЕМонТ на  ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [24, 
17]

косЕнЕ
косЕнЕ на трева и трев-
ни площи. изрязване на 
опасни клони и дърве-
та. тел. 0895/193-066, 
0897/747-155. [11, 9]

косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[22, 5]
косЕнЕ и поддръжка с 
професионална техника - 
справки на тел. 0899/140-
254. [14, 1]

услуги
коВач - справки на тел. 
0892/775-774.
Ел. и ВиК услуги по до-
мовете на тел. 0888/049-
378. [33, 24]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (аЛПи-
ниСт) - www.arborist-bg.
com, тел.0884/942-942. 
[22, 15]
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[16, 13]

сТругоВи и фрезови ус-
луги - тел. 0888/940-484. 
[11, 3]

ТърсЕнЕ на Вода
оТкриВанЕ на подзЕМ-
на Вода с багЕТи. оп-
ределяне на дълбочината 
и дебита на водната жила! 
100% гаранция! за кон-
такти: 0897/548-928. [31, 
9]

поддръжка коМпЮТри
инсТалация и ремонт на 
компютри. продажба на 
коМпЮТри ВТора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

Отоплåíèå íа пåлåтè
Представител на  
GOLDEN FIRE
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ, 

ИК КОЛОНЕЛ ООД
КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, 
МОНТИРА, ПУСКА, ПОДДъРЖА. 
Справки на тел. 0887 611 753, 
066 810 410. Офис Габрово  
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4 в. „100 вести“

даВа заЕМ
крЕдиТи - тел. 0897/219-833. [22, 
18]
крЕдиТ за един месец с минимално 
оскъпяване - тел. 0894/547-397. [5, 3]

уроци, курсоВЕ
Мцспос „алФа – МЕТал” Еоод  ор-
ганизира опрЕсниТЕлЕн курс по 
наредба 8121з-1100 „Поддържане и 
обслужване на пожарогасителни и по-
жароизвестителни системи,системи за 
управление на дим и топлина и пожарни 
кранове. Курсът ще се проведе от 29 
май до 1 юни 2018 г. включително. цена 
- 450 лв. (с включена такса изпит). за 
информация: гр. Габрово, ул. „Стефан 
Караджа” 3, тел. 066/83-0000. [23, 17]

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 0885/885-279. [5, 5]
прЕдлагаМ ЕроТични масажи на мой терен. Само 
за сериозни хора. Габриела, 0895/039-942. [6, 3]

аВТоМобили продаВа
опЕл заФира - 2002 г., 
газ-бензин, се продава на 
тел. 0889/22-98-60. [11, 
3]

гуМи
изгодно, лЕТни гуми с 
джанти, за ауди 80, 195 х 
65 R91H - 0898/620-441 
[10, 3]

аВТочасТи/Магазини
задно сТъкло за нисан 
Примера се продава на 
тел. 0885/791-280. [2, 1]

аВТоМобили 
под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМобили под 
наЕМ, ул. „еману-
ил манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

аВТоМобили сЕ да-
ват под наем на тел. 
0896/644-577. [11, 5]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, каМи-
они, ТракТори, рЕ-
МаркЕТа (може и де-
фектирали) от място на 
най-високи цени се изку-
пуват - справки на тел. 
0897/429-374

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап оТ Мяс-
То се изкупуват - справ-
ки на тел. 0899/092-510. 
[22, 20]

ландшаФТЕн дизайн, оФорМ-
лЕниЕ и изпълнЕниЕ на дВор-
ни МЕсТа, озеленяване, водопадни 
и езерни форми, скални кътове, 
барбекюта. тел. 0888/942-335.

066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание



8 Пътеписите на Георги Трендафилов

Продължава от брой 117
По-нататъшната ми 

цел е крепостта Касбах 
(Kasbah), зад стените на 
която се е намирал стар 
султански дворец. наб-
лизо има и музей, който 
разказва за историята на 
тази забележителна град-
ска част. тя е най-север-
ната и съответно най-ви-
соката точка на Медината. 
значи нещата са прости 
– Касбах е нагоре, мо-
рето – надолу. да, ама в 
тези криви сокаци малко 
трудно се намира точната 
посока нагоре. затова ре-
шавам да не се лутам, а 
отново да питам, поне за 
началната посока.  оглеж-
дам се наоколо – пълно е 
с народ, но вниманието ми 
привлича красива млада 
жена, която разговаря с 
три по-възрастни. обле-
чена е почти според мю-
сюлманските традиции, но 
в светли тонове и лицето 
й е открито. Приближа-
вам се до групичката и 
задавам въпроса си на 
младата жена. и отно-
во констатирам отличен 
френски и изключителна 
любезност, подкрепени с 
няколко крачки, направени 
до мен, докато стигнем 
улицата, по която трябва 
да тръгна. благодарих и с 
комплимент, който опре-
делено заслужаваше, при 
което лицето й грейна в 
красива усмивка. изпит-
вам някакво неясно чув-

ство – на скрита ревност 
ли, на съжаление ли, че 
тези красиви и интелигент-
ни, съвременни Шехреза-
ди трябва да живеят тук. 
и дали „трябва” или те са-
мите го искат, никога няма 
да разбера. но антуражът 
им от по-възрастни, цели-
те забулени в черно ханъ-
ми и изключителната им 
любезност и неприкрито 
желание да поразговарят, 
макар и за малко, с човек 
от друг свят, по-скоро ми 
подсказват, че „трябва”. и 
все пак, дано не е така, 
дано те са щастливи тук! 

тръгвам по улицата, 
която младата жена ми 
показа. скоро излизам на 
доста широка улица с тро-
тоари във вид на стъпала, 
които водят право наго-
ре. тук е много по-светло 
и приятно, слънцето ог-
рява стените на къщите, 
голяма част от които све-
тят в своята белота. тук 
се създава впечатление 
за повече богатство, но 
и контрасти не липсват. 
така, оглеждайки къщите, 
покрай които минавам, не-
усетно преодолявам висо-
чината и вече очаквам да 
влезя в Касбах. виждам 
улица, за която предпола-
гам, че води точно натам, 
но за всеки случай питам 
един млад мъж, който е 
единственият наоколо. той 
не ми отговаря директно, 
но ми дава знак, че ще 
ме заведе дотам. решавам 

да го последвам, но още 
първата улица, по която 
ме повежда, предизвиква 
в мен съмнение, защото 
тя се отклонява от посо-
ката нагоре. там ми показ-
ва някаква къща, а след 
това ме води към стена, 
през пролуките на която 
се виждаше част от града 
и морето под него. всичко 
ми стана ясно. този човек 
искаше да влезе в ролята 
на гид, да ме помота тук-
там, показвайки ми неща, 
към които не проявявам 
никакъв интерес и накрая 
естествено ще ми поис-
ка пари. страшно се ядо-
сах и му заявих, че той 
няма никакво намерение 
да ме води в Касбах, и 
да се маха от пътя ми. 
неочаквано за мен, той 
наистина се разтика без 
дори да каже дума. очак-
вах разправия и искане на 
пари, но това не се случи. 
Може би защото го от-
пратих много рано, може 
би защото не прикривах 
яда си, а може би защо-
то не можеше да каже 
нищо на език, който аз 
разбирам – дотогава той 
ми „говореше” само с же-
стове. отново сам, пак ще 
спомена, че хора наоколо 
не се виждаха, се върнах 
на мястото, до което бях 
стигнал. достигам тунел, 
на чийто далечен изход 
виждам група млади мъже 
и няколко овце, които си 
вървят спокойно, сякаш 

тръгнали на приятелска 
разходка. 

след малко се озова-
вам пред портата Касбах 
и преминавайки през нея 
излизам на малко плато, 
където има и много краси-
ви, и твърде занемарени 
сгради, и откъдето се от-
крива много красива глед-
ка към гибралтарския про-
ток. тук е и музеят, който 
искам да посетя, и който 
съдейки по работното вре-
ме, обявено до портата му, 
сега трябва да е отворен. 
да, ама не! няма никой, 
няма живот, освен две на-
хални хлапетии, които с 
обръщението „my friend” се 
опитаха да установят няка-
къв контакт с мен. Поча-
ках, поразходих се наоко-
ло, пак се върнах. Музеят 
си оставаше затворен, а 
хлапетиите надуваха ня-
каква ориенталска музи-
ка. в този момент мина 
възрастен човек и изказа 
предположение, че уред-
никът на музея обядва и 
скоро ще дойде, на което 
пък аз отговорих с показ-
ване на работното време, 
според което обедната по-
чивка отдавна трябваше 
да е свършила. в този 
момент се сетих за всички 
вицове, които бях чувал на 
тема точност и хъс за ра-
бота на ориенталските ни 
приятели и в главата ми 
се завъртя крилатият съ-
вет в един от тези вицове: 
„яваш, бе, ефенди”.

разбрах, че музеят ще 
си остане затворен и ре-
ших да отида там, на най-
северната точка, откъдето 
се откриваше прекрасна 
гледка към морето. Към 
морето да, но не и към 
склона, който се спускаше 
към него, защото той беше 
превърнат в отвратително 
бунище. такава неприятна 
картина бях виждал само 
в един квартал на анка-
ра (не помня името му), 
разположен на стръмен 
склон. а морето беше на-
истина красиво, край него 
се виеше широк бял път, 
който водеше към голямо 
новостроящо се пристани-
ще. Мястото, на което сто-
ях, беше една безлюдна и 
неугледна улица с бедни 
къщи от едната страна, а 
от другата й страна започ-
ваше стръмният склон към 
морето. тя обаче гордо но-
сеше името „султан риад”, 
каквото и да означаваше 
това. изведнаж следобед-
ният сън на султана бе на-
рушен от тропота на осем 
крака, които се надпре-
варваха в луд бяг. но тези 
осем крака не принадле-
жаха на четирима души, 
както вероятно сте си по-
мислили, а на две момчета 
и една овца, които явно се 
наслаждаваха на факта, че 
могат да си поприпкат за-
едно. и тази овца, и други-
те, които видях преди час, 
се движеха с хората без 
всякакви върви, въжета, 

синджири или каквото и 
да е друго, ограничаващо 
свободата им. Явно това 
беше местно правило и 
трогателна идилия. в този 
момент си спомних за 
Емил от льонеберя, който 
беше в подобни приятел-
ски отношения с прасето, 
което родителите му от-
глеждаха. и аз изприпках 
отново до музея, само за 
да се уверя, че той си ос-
тава затворен. Май няма-
ше какво повече да търся 
тук. не само „тук”, но и в 
танжер. всичко, което ви-
дях като че ли ми дойде в 
повече. не бях предвидил, 
а и в този момент не смя-
тах, че искам да гледам 
още нещо.

тръгнах обратно надо-
лу, минавайки през непо-
знати улици, с единстве-
ната ориентация, че щом 
вървя надолу, неминуемо 
ще достигна и брега на 
морето. По пътя си виж-
дах и красиви ориентал-
ски сгради, и бедни къщи, 
и мръсотия, и типичните 
магазинчета с всякакви 
стоки. дори и без да ис-
кам, се озовах на Мал-
кия площад (Petit Socco), 
който не бих определил 
като площад, ако не бяха 
табелите, които го обявя-
ваха за такъв. бях твърдо 
решил да напусна града. 
имаше само едно нещо, 
което малко ме смущава-
ше. и то беше, че имаше 
повече от два часа до вре-

мето за отплаване на фе-
рибота, който трябваше да 
ме върне на европейския 
бряг. а сега, след минути, 
трябваше да отплава друг, 
по-ранен ферибот на съ-
щата компания. реших да 
опитам да пътувам с него.

Когато стигнах до мор-
ската гара часът на от-
плаване на ферибота бе 
вече настъпил, но той си 
стоеше спокойно на прис-
тана и не даваше при-
знаци, че скоро ще се 
откъсне от брега. според 
представителя на компа-
нията, млада бяла жена, 
нямаше проблем да отпъ-
тувам с по-ранния рейс, 
но проблемът беше отно-
во с граничните власти. 
Попълване на гранични 
листове, паспорти, печа-
ти, това изискваше време, 
а имаше и доста хора с 
„необработени” документи 
за този рейс. Когато и 
аз приключих с тези фор-
малности, закъснението на 
ферибота бе вече час, но 
въпреки това успях да стъ-
пя на борда.

По-нататък всичко е 
ясно – пресичане на ги-
бралтарския проток, акос-
тиране в тарифа, оттам ав-
тобус за алхесирас, кратка 
разходка и вечеря в града, 
прибиране в хотела. а утре 
ми предстои нещо не по-
малко интересно – посе-
щение на гордата, митич-
ната скала гибралтар.

следва в четвъртък
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По пътя ми към Касбах Ето портата, която ще ме отведе в Касбах

В Касбах
Сградата на музея с портата, която така си 
остана заключена

Най-северната улица на Медината, която носи гордото 
име „Султан Риад”,…

…а след малко тя се превърна в трасе за ето това 
надбягване

Един поглед към новостроящото се пристанище … Тръгвайки надолу, попадам на тази красива сграда. Не 
зная каква точно е, но явно тук се посрещат хора

Надолу, към пристанището. Това също е Медината Но и това е Медината! Животът е такъв, какъвто е! И отново тесни улички с магазини А това пък е Petit Socco или Малкият площад


