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ЧЕСТИТ 
ЮБИЛЕЙ! години

ще чества 90-ия си рожден ден. 
Пожелаваме ти още много години живот и 

здраве и Бог да ти помага в пътя ти 
към столетието. Обичаме те!

От близките

Утре, 30 септември, 
нашият съпруг, баща, 

свекър и дядо Иван Шишков

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
 
	 Общинският	съвет	даде	
съгласие	 за	 прехвърляне	
собствеността	безвъзмезд-
но	 на	 държавата	 на	 пет	
общински	язовира.	
	 През	 месец	 юли	 2018	
година	влязоха	в	сила	съ-
ществени	 промени	 в	 За-
кона	 за	 водите,	 касаещи	
статута,	 начина	 на	 упра-
вление	 и	 стопанисване	
и	 осигуряване	 на	 безо-
пасността	 на	 язовирите	 в	
България.	 За	 обезпечава-
нето	 на	 тези	 промени	 е	
създадено	 държавно	 тър-
говско	 дружество,	 което	
ще	 поеме	 изцяло	 ремон-
тите	и	реконструкцията	на	
язовири	 държавна	 и	 об-
щинска	 собственост,	 като	
определи	вида	и	обема	на	
дейностите,	 които	 трябва	
да	 бъдат	 извършени	 за	
осигуряване	 на	 сигурност,	
дълготрайност	 и	 ефектив-
ност	 на	 язовирните	 стени	
и	съоръженията	към	тях	и	
опазване	на	околната	сре-
да.	
	 За	 тези	 ремонти	 об-
щините	 са	 задължени	 да	
заплатят	 разходите	 за	

общинските	 язовири,	 ос-
вен	 когато	 правото	 на	
собственост	 върху	 тях	 се	
прехвърли	 безвъзмездно	
на	държавата,	 след	реше-
ние	на	Общински	съвет.
	 На	 общините	 е	 даден	
тримесечен	срок	от	влиза-
нето	на	Закона	в	сила	за	
депозиране	на	мотивирано	
предложение	 до	 Минис-
търа	 на	 икономиката	 за	
прехвърляне	 на	 собстве-
ността	 на	 обектите	 след	
решение	на	Общински	съ-
вет.
	 Община	Габрово	е	соб-
ственик	 на	 шест	 язовир-
ни	 стени	 и	 съоръженията	
към	 тях,	 изградени	 в	 пе-
риода	 от	 1959	 до	 1963	 го-
дина:	 язовир	 „Синкевица”	
-	 Габрово,	язовир	„Сефер-
чер”	 -	 с.	 Яворец,	 язовир	
„Пача	 бара”	 -	 с.	 Гарван,	
язовир	 „Гиргини	 II”	 -	 с.	
Гиргини,	 язовир	 „Разсад-
ника”	-	с.	Рачевци,	язовир	
„Белчев	дол”	-	с.	Прахали.
	 За	 язовир	 „Синкеви-
ца“	е	подготвено	проектно	
предложение	 за	 безвъз-
мездно	 финансиране	 по	
приоритетна	 ос	 4	 „Пре-
венция	 и	 управление	 на	

риска	 от	 наводнения	 и	
свлачища“	към	Оперативна	
програма	 „Околна	 среда	
2014-2020	г.“.	
	 Очаква	 се	 след	 при-
ключване	 на	 ремонтните	
дейности	 язовирът	 да	 от-
говаря	 на	 всички	 съвре-
менни	изисквания	за	безо-
пасност	и	превенция,	като	
по	 отношение	 на	 него	ще	
бъде	 повишена	 защитата	
на	 населението	 от	 навод-
нения,	подобрено	техниче-
ското	 състояние	и	 защита	
на	критичната	инфраструк-
тура,	както	и	повишена	за-
щитата	 на	 техническата	 и	
социална	инфраструктура.		
	 Експлоатационният	жи-

вот	на	язовир	„Синкевица“	
ще	бъде	удължен.	Наличи-
ето	на	общински	площи	в	
съседство,	 както	 и	 град-
ското	 му	 местоположение	
предполагат	 формирането	
на	 зона	 за	 отдих,	 нещо	
безспорно	полезно	за	жи-
телите	на	общината.
	 Останалите	 пет	 язо-
вира	 към	 момента	 са	 в	
добро	 техническо	 и	 екс-
плоатационно	 състояние.	
Предвид	 дългогодишната	
амортизация,	се	очаква	те	
да	 изискват	 все	 повече	
средства	 за	 поддръжка.	
Тенденция	 към	 необходи-
мост	 от	 скъпоструващи	
ремонти	 и	 изискването	 те	

да	 бъдат	 извършвани	 от	
„дефицитни“	 експерти	 из-
глежда	устойчива	на	фона	
на	 остарелите	 морално	 и	
технически	 съоръжения.	
Същевременно	съвсем	за-
кономерно	 и	 очаквано	 с	
всяка	 следваща	 промяна	
на	 нормативни	 актове	 на	
собствениците	 на	 такива	
съоръжения	 се	 вменяват	
повече	 задължения	 по	 от-
ношение	 на	 техническите	
изисквания,	качеството	на	
поддръжка	 на	 язовири-
те,	 осигуряване	 на	 елек-
троника	 за	 ранно	 преду-
преждение,	 мониторинг	 и	
превенция,	 осветление	 на	
язовирните	 стени,	 които	
особено	 по	 отношение	 на	
отдалечените	водни	обекти	
представляват	 значително	
предизвикателство.		
	 Собствениците	 са	
длъжни	да	осигурят	и	регу-
лиране	на	водните	нива	в	
язовирите	с	цел	намалява-
не	риска	от	наводнения.
	 Част	 от	 общинските	
язовири	 са	 строени	 на	
стопански	 принцип,	 като	
„Белчев	 дол“,	 или	 са	 се	
получили	 в	 резултат	 на	
изграждане	 на	 пътна	 ин-

фраструктура,	 какъвто	 е	
примерът	 с	 „Пача	 бара“.	
Към	 момента	 евентуален	
ремонт	на	стената	на	„Гер-
гини	 2“	 и	 „Пача	 бара“	 би	
бил	 изключително	 затруд-
нен,	тъй	като	по	короната	
им	 минава	 единственият	
път	към	няколко	населени	
места	и	 затварянето	му	 е	
нежелателно.	
	 Повечето	 от	 хидро-
техническите	 съоръжения	
трудно	 биха	 могли	 да	 се	
използват	 устойчиво	 за	
спортен	 риболов	 поради	
затруднен	 достъп	 до	 тях.	
Реално	 единствените	 об-
щински	 терени	 на	 „Гирги-
ни	 II“,	 „Сеферчер“,	 „Пача	
бара“	 и	 „Разсадника“	 са	
короните	 на	 язовирните	
стени.	Това	значително	за-
труднява	 безконфликтното	
упражняване	на	стопанска	
дейност	 след	 отдаването	
им	 под	 наем,	 предоста-
вянето	 за	 ползване	 или	
концесиониране.	
	 Експлоатацията	 им	 е	
ограничена	 поради	 пълна-
та	липса	на	достъп	до	за-
лятата	площ	от	всичките	й	
страни.	Това	 се	 дължи	 на	
факта,	 че	 имотите,	 грани-

чещи	 с	 чашата	 на	 язови-
рите,	 са	 частна	 собстве-
ност	или	държавен	горски	
фонд.	 Същото	 е	 положе-
нието	 и	 с	 500-метровите	
участъци	след	стените,	чи-
ето	 почистване	 от	 расти-
телност	 и	 осигуряване	 на	
добра	 проводимост	 също	
е	 задължение	 на	 собстве-
ника	на	язовира	и	следва	
да	се	извърши	на	практи-
ка	в	чужда	собственост.
	 Съгласно	 Закона	 за	
водите	 общините	 ще	 са	
освободени	 от	 възстано-
вяване	 на	 разходи	 за	 ре-
монти	и	реконструкция	на	
язовирите	 в	 случай,	 че	 ги	
прехвърлят	 в	 собственост	
на	държавата.
	 При	 промяна	 на	 соб-
ствеността	 на	 язовирите	
режимът	по	използване	на	
водите	 и	 водните	 обекти	
от	 сдружения	 за	 напоява-
не	и	търговци	по	смисъла	
на	 Търговския	 закон,	 оп-
исан	 в	 Закона	 за	 водите,	
не	се	изменя.	Освен	това	
Община	 Габрово	 запазва	
контролните	 си	 функции	
по	 отношение	 безопас-
ността	 и	 безаварийната	
експлоатация	на	обектите.

Дават пет общиíски язовира íа äържавата

сВЕтозАр гАтЕВ

	 „Янтра	 Габрово“	 ще	
приеме	 съседите	 от	 „Се-
влиево“	 в	 VIII-я	 кръг	 на	
първенството	 в	 Североза-
падната	 Трета	 лига.	 Свое-
образното	 областно	 дерби	
е	 тази	 неделя	 на	 стади-
он	 „Христо	Ботев“	с	доста	
необичаен	 начален	 час	 -	
11.00.	Габровският	тим	дели	
4-6	място	със	съставите	на	
„Спартак“	(Плевен)	и	„Ком“	
(Берковица),	 като	 и	 трите	
тима	 имат	 по	 13	 точки	 в	
актива	 си,	 само	 с	 три	 по-
малко	от	временния	лидер	

„Бдин	1923“	(Видин).	Севли-
евци	 са	 с	 точка	 по-малко	
от	„Янтра	Габрово“	и	делят	
7-8-а	 позиция	 със	 състава	
на	„Ботев“	(Луковит).
	 По	 традиция	 габров-
ско-севлиевските	футболни	
сблъсъци	 носят	 малко	 по-
специален	 заряд.	 Очаква	
се	така	да	бъде	и	в	пред-
стоящата	 среща.	 Домаки-
ните	 обаче	 имат	 няколко	
основни	играчи	с	контузии,	
чието	 участие	 в	 срещата	
е	 под	 въпрос.	 Мускулно	
разтежение	 на	 бедрото	
лекува	 опитният	 Искрен	
Писаров,	 който	 пропусна	

гостуването	на	„Павликени“	
в	 понеделник.	 Подобна	 е	
ситуацията	 и	 с	 Иво	 Григо-
ров,	 който	 пък	 игра	 само	
в	 първите	 20-ина	 минути	
на	 двубоя	 в	 Павликени	 и	
беше	заменен.	С	проблеми	
са	 също	 полузащитникът	
Християн	Василев	и	брани-
телят	Николай	Андреев.
	 „Факт	е,	че	имаме	про-
блеми	 с	 контузии	 в	 със-
тава,	 но	 независимо	 от	
всичко	 излизаме	 за	 по-
беда.	 Специално	 за	 този	
мач	 знам,	 че	 мотивацията	
у	всички	ще	бъде	на	ниво	
и	се	надявам	да	зарадваме	

любителите	 на	 футболната	
игра,	 които	вярвам,	 че	ще	
ни	 подкрепят	 в	 неделния	
ден	 на	 стадион	 „Христо	
Ботев“,	 сподели	 треньорът	
Петър	Кръстев.			
	 Ръководството	 на	 дву-
боя	 е	 поверено	 на	 опит-
ния	 търновски	 рефер	 Вен-
цислав	 Кознички.	 Негови	
помощници	 ще	 бъдат	 Ми-
лен	Арабаджиев	 и	 Даниел	
Йорданов.	За	четвърти	съ-
дия	на	срещата	е	назначен	
габровският	арбитър	Петър	
Кузев,	а	делегат	на	ЗС	на	
БФС	 ще	 бъде	 Александър	
Петков,	 също	 от	 старата	

столица.
	 Шест	часа	по-късно	ще	
започнат	 останалите	 сре-
щи	от	кръга.	Те	са:
„Първа атомна“ (Козлодуй) - 
„Трявна“ (Трявна); „Академик“ 
(Свищов) - „Левски 2007“ 
(Левски); ОФК „Локомотив“ 
(Мездра) - „Павликени“ (Пав-
ликени); „Бдин 1923“ (Видин) 
- „Ботев“ (Луковит); „Вихър“ 
(Славяново) - „Партизан“ (Чер-
вен бряг); „Ком“ (Берковица) 
- „Локомотив 1927“ (Дряново); 
„Янтра“ (Полски Тръмбеш) - 
„Спартак“ (Плевен)

Футболíо äерби Габрово - Севлиево в íеäеля от 11 часа

	 Габрово	 е	 домакин	 на	 ХХVІ-то	 из-
дание	 на	Националния	 конкурс	 „Пътен	
полицай	 на	 годината“,	 който	 се	 про-
вежда	 от	 27	 до	 30	 септември	 2018	 г.	
Официалното	откриване	на	събитието	е	
днес,	29	септември,	от	10.00	часа	на	пл.	
„Възраждане“,	 където	 ще	 се	 проведат	
практическите	състезания.
	 На	площада	ще	бъдат	изградени	ав-
тополигон	и	мотополигон	за	демонстра-
ции	 на	 уменията	 на	 състезателите	 по	
дисциплините	автомобилизъм,	мотоцик-
летизъм	и	практически	изпит	по	оказва-
не	на	долекарска	помощ	на	пострадали	
при	 пътнотранспортни	 произшествия.	
Очакват	 се	 гости	 от	 Германия,	 Гърция	
и	 Румъния.	 Церемонията	 по	 награжда-
ването	 на	 победителите	 ще	 се	 състои	
същия	ден	от	20.30	часа	в	хотел	„Мак“.
	 В	 дните	 преди	 официалното	 откри-
ване	 състезателите	 ще	 преминат	 през	
теоретичния	етап	на	конкурса,	в	който	
ще	 бъдат	 тествани	 техните	 познания	
по	нормативната	база,	свързана	с	дей-
ността	 на	 полицията	 и	 оказването	 на	
долекарска	помощ	на	пострадалите	при	
ПТП.

Полицаи от страíата мерят сили в 
Габрово за „Пътеí полицай íа ãоäиíата”

гАлИНА ВИтАНоВА
общИНА гАброВо

	 От	26	до	29	септември	
в	 Букурещ,	 Румъния,	 се	
провежда	 Конгрес	 на	 Ев-
ропейската	мрежа	по	кул-
турен	мениджмънт	и	поли-
тики.	 В	 рамките	 на	 про-
грамата	 на	 26	 септември	
кметът	на	община	Габрово	
Таня	Христова	 бе	 един	от	
основните	 говорители	 по	
време	на	Годишния	форум	
на	мрежата	с	фокус	върху	
културния	хоризонт,	непре-
къснатите	 трансформации	
и	 бъдещите	 сценарии	 за	
развитието	 на	 култура-

та	 като	 основен	 стълб	 в	
устойчивото	 развитие	 на	
градовете.
	 По	време	на	конферен-
цията	 бяха	 отправени	 ос-
новни	 послания,	 свързани	

с	 превръщането	 на	 музе-
ите	 и	 културните	 институ-
ти	 в	 места,	 привличащи	
посетители	 заради	 атрак-
тивността	 на	 организира-
ните	 в	 тези	 пространства	

събития,	 важността	 за	
свързването	 на	 културата	
с	други	сфери	като	цялост-
но	осмисляне	на	дадената	
територия,	връзките	между	
културата	и	образованието	

като	 основни	 инструмен-
ти	 за	 идентифициране	 на	
предизвикателства	 и	 про-
блеми	за	трансформиране	
на	 пространства,	 отноше-
ния	и	нагласи.

Снимка: Григор Гутев, 
photo-forum.net

Дебат за бъäещето íа културíите политики
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рабоТа прЕдлага

„диМас“ ад Търси 
да назначи Ма-
шинисТ за Валяк. 
За информация: тел. 
0885/803-330 [11, 8]

ТърсяТ сЕ строителни 
работници, заварчици и 
монтажници. За повече 
информация на посочения 
телефон: 0893/393-308. 
[30, 25]
МЕбЕлна фирМа „Фо-
реста Мебел“ търси да 
назначи Проектант, Ме-
белисти, Монтажници. гр. 
Габрово, 0886/332-968. 
[33, 23]
добри гоТВачи/ки, чис-
тачки, миячки, сервитьор-
ки се търсят - справки на  
тел. 0899/957-006 [22, 
21]
фирМа набира мебели-
сти и шлайфисти. Справ-
ки на тел. 0888/201-202. 
[24, 19]

фирМа „бЕТа бус 
11“ Еоод - гр. габро-
Во Търси да назна-
чи шофьор каТЕ-
гория „D“. Справки 
на тел. 0897/979-763. 
[11, 4]

фирМа Търси шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 15]
МЕхана Търси да на-
значи сервитьорка. За-
плата: 700 лева. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [12, 11]
фирМа „ВЕгЕа“ набира 
шивачки. Справки на тел. 
0885/611-290. [11, 10]
сЕрВиТьор/ка оТ 17.00 
до 23.00 часа се търси на 
тел. 0898/583-772. [6, 6]
гоТВач/ка, при добро 
заплащане, се търси на 
тел. 0887/671-848. [24, 8]
рабоТник за автокъща с 
категория „В“ се търси на 
тел. 0898/621-848. [11, 7]
„подЕМ габроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [6, 6]
„подЕМ габроВо“ ЕООД 
търси общ работник. 
Справки на тел. 0884/854-
354. [6, 6]

„подЕМ габроВо“ ЕООД 
търси оператор на ЦПУ 
машина. Справки на тел. 
0884/854-354. [6, 6]
шофьор каТЕгория 
„С+Е“ се търси на тел. 
0888/564-431. [11, 6]
къща за гости „Балкан“ 
в село Валевци търси да 
назначи сервитьори без 
ограничение на възрастта, 
на трудов договор, с цело-
годишен цикъл на работа. 
Справки на тел. 0888/329-
193 и 0885/164-955. [27, 
5]
МайсТор на закуски или 
баничар се търси на тел. 
0899/987-544. [7, 5]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0898/43-
10-16. [30, 5]

фирМа „сокол“ ад 
Търси да назна-
чи опЕраТори на 
шприцоВ аВТоМаТ 
(шприцьори) на 
посТоянЕн ТрудоВ 
догоВор и пълЕн 
рабоТЕн дЕн с Въз-
МожносТ за рабоТа 
на сМЕнЕн рЕжиМ. 
За контакти: тел. 
0888/132-542. [3, 2]

фирМа „балЕя Груп“ 
търси да назначи шофьор 
на зърновоз. Телефон за 
връзка: 0887/297-951. 
[26, 4]
сТроиТЕлна фирМа 
„S&S EXPERT“ набира ра-
ботници с опит в строи-
телството. Справки на тел. 
0876/969-201, 0897/759-
795. [11, 4]
фабрика Търси дърво-
делци с опит. Справки на 
тел. 0877/800-313. [5, 3]
жЕна за почистване с 
опит се търси на тел. 
0877/735-400. [11, 3]

общ рабоТник се търси 
на тел. 0895/728-668. [5, 
2]
Търся учиТЕлка по бъл-
гарски и по английски 
език за частни уроци на 
ученик в III клас. Телефон 
за връзка: 0896/802-845 - 
Ани Узунова. [5, 2]
обЕкТ прЕдлага рабо-
та за пенсионер - нощна 
смяна, от 22 до 6 часа. 
Справки на тел. 0879/80-
80-12. [3, 1]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [14, 1]
жЕна до 65 години за 
гледане на стари хора 
срещу жилище се търси на 
тел. 066/99-22-44. [5, 1]
фирМа „аеМес“ набира 
шивачки - оверлог, по-
кривна; гладачки. Стартова 
заплата: 600 лв. (нето), 
1/2 от разход за транс-
порт и допълнителни бо-
нуси. Телефон за връзка: 
0895/442-887. [22, 1]
рабоТник за малка кра-
веферма се търси на тел. 
0876/415-480. [5, 1]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне, 
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-
нужна покъщнина, строи-
телни отпадъци до смети-

щето, се предлагат на тел. 
0898/780-448
ТранспорТ с бус - 0.45 
лв./км, се предлага на 
тел. 0894/004-045. [33, 
31]
ТранспорТ с ГАЗ 53 - 
самосвал, 4 тона - тел. 
0893/494-650. [17, 7]
ТранспорТни услуги 
със самосвал - 3.5 тона, 
2.5 тона - тел. 0895/70-
70-50. [12, 3]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

РОТАРИ КЛУБ 
И ИНТЕРАКТ 

КЛУБ - ГАБРОВО
ОБЯВЯВАТ 

ЛИТЕРАТУРЕН 
КОНКУРС НА 

ТЕмА

БъДИ ВДъХНО-
ВЕНИЕТО“

 В конкурса могат 
да участват всички 
ученици, навършили 
15 години.
 За повече ин-
формация на фейс-
бук страницата - @
rotarygabrovo.

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 На 15.10.2018 г. от 09:00 до 09:30 ч. и от 
15:45 до 16:15 ч. поради	 извършване	 на	 опе-
ративни	 превключвания	 на	 съоръженията	 за	
доставка	на	електроенергия	са	възможни	сму-
щения	 на	 електрозахранването	 в	 района	 на	
град	 Габрово:	 ВС	 „Столетов”,	ТП	 „Мандра“,	ТП	
„Костница”,	ТП	„Мотел”,	местността	Столетов	и	
връх	Столетов.

 На 04.10.2018 г. от 11:50 до 12:00 ч. и от 
14:00 до 14:10 ч. поради	 извършване	 на	 опе-
ративни	 превключвания	 на	 съоръженията	 за	
доставка	на	електроенергия	са	възможни	сму-
щения	 на	 електрозахранването	 в	 района	 на	
град	 Габрово:	 Тончевци,	 ТП	 „Габро”,	 ТП	 БКС,	
МТП	 „Айви”,	ТП	 „Петрол”,	ТП	 „Канални	 води”,	
ТП	 „Хлораторно”,	 БКТП	 „Атланта	 Импекс”	 и	
фирмите,	захранващи	се	от	тях:	тези,	намиращи	
се	в	Северна	индустриална	зона	на	град	Габро-
во	–	„Дамар”,	„Айви	Блажев”,	„Габро”,	„Димас”,	
„Боби	 стил”,	 „Брама”,	 „Атланта	 Импекс”,	 БКС,	
„Петрол”,	БКС,	с.	Иванили,	с.	Парчевци,	с.	Бо-
бевци,	с.	Бекрии,	с.	Седянковци,	с.	Ветрово,	с.	
Бялково,	с.	Спанци,	с.	Сейковци,	с.	Козирог,	с.	
Влайчевци,	 с.	Живково	 и	 с.	 Здравковец,	МТП	
„ВЕЦ	Пеев”,	с.	Шарани,	с.	Солари,	с.	Гръблевци,	
с.	Банковци,	с	Попари,	Общинско	сметище.

	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпреде-
лителен	 обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	
Оряховица	се	извинява	на	своите	клиенти	за	въз-
никналото	неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получи-
те	на	тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 В периода 08.10.2018 - 12.10.2018 г. от 
09:00 до 16:00 ч. поради	извършване	на	неот-
ложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	
доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъсна-
то	 електрозахранването	 в	 района	 на	 Габрово:	
село	Стоманеци.

 В периода 04.10.2018 - 05.10.2018 г. от 
09:00 до 16:00 ч. поради	извършване	на	неот-
ложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	
доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъсна-
то	 електрозахранването	 в	 района	 на	 Габрово:	
село	Стоманеци.

	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпреде-
лителен	 обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	
Оряховица	се	извинява	на	своите	клиенти	за	въз-
никналото	неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получи-
те	на	тел.	0700	1	61	61.

стЕлА бояДЖИЕВА, 
ДИрЕктор НА ПгИ „рАЧо 

стояНоВ“ - ДряНоВо
	 	На	28	септември	2018	
г.	 за	 учениците	 от	 цялата	
страна	 се	 проведе	 Евро-
пейски	 ден	 на	 спорта	 с		
координатор	 сдружение	
„BG	Бъди	активен“.	Иници-
ативата	е	част	от	Европей-
ската	седмица	на	спорта	и	
за	четвърта	поредна	годи-
на	е	подкрепена	от	МОН	и	
ММС.	
	 Европейският	 ден	 на	
спорта	 в	 училище	 (ЕДСУ)	
е	 ден,	 посветен	 на	 на-
сърчаване	на	физическата	
активност	сред	 учениците,	
като	се	залага	на	елемен-
та	на	забавлението,	за	да	
се	 повиши	 усещането	 за	

„принадлежност	 към	 учи-
лището“.
	 Този	ден	дава	възмож-
ност	на	училищата:	да	по-
пуляризират	 физическото	
възпитание	 и	 спорта;	 да	
създават	условия	за	заба-
вление	чрез	физическа	ак-
тивност	 на	 младите	 хора;	
да	 подобрят	 обществено-
то	 здраве	 и	 благополучие	
чрез	 изпробване	 на	 нови	
видове	 физическа	 актив-
ност	и	спорт;	да	се	свър-
жат	 с	 други	 европейски	
страни.
	 Учениците	 от	 Профе-
сионалната	 гимназия	 по	
икономика	 за	 пореден	
път	 се	 включиха	 активно	
в	 инициативата	 по	 пред-
варително	 подготвен	 план	

от	преподавателя	по	ФВС	
Красимир	Илиев.	Проведе-
ни	бяха	волейболен	турнир	
между	отборите	на	всички	
класове	 и	 индивидуален	
турнир	по	тенис	на	маса,	в	
който	 се	 включиха	 учени-
ци	от	8	до	10	клас.	Спорт-
ните	 прояви	 бяха	 бурно	
аплодирани	 от	 останалите	
ученици	и	учители.
	 След	 проведените	 во-
лейболни	 срещи	 между	
класовете	 бяха	 получени	
следните	резултати:
	 Първо	място	 –	 сборен	
отбор	на	11	и	12	клас;
	 Второ	 място	 –	 отбор	
на	10	клас;
	 Трето	място	–	отбор	на	
9	клас;
	 Четвърто	 място	 –	 от-

бор	на	8	клас.
	 Резултатите	 от	 тенис	
турнира	са	следните:
	 Първо	място	–	Дейвид	
Симеонов	–	8	клас;
	 Второ	 място	 –	 Шахин	
Аспарухов	–	8	клас;
	 Трето	 място	 –	 Кристи-
ян	Дамянов	–	8	клас;
	 Четвърто	място	–	Алек-
сандър	Кучилев	–	8	клас.
	 На	 победителите	 бяха	
връчени	 специално	 изра-
ботени	 грамоти	 за	 Евро-
пейския	ден	в	училище.
	 Европейският	 ден	 в	
училище	 е	 важна	 инициа-
тива,	 защото	 според	 На-
ционалния	 център	 по	 об-
ществено	здраве	и	анали-
зи	само	24%	от	учениците	
достигат	препоръчителните	

нива	 на	 физическа	 актив-
ност	до	60	минути	на	ден	и		
голяма	част	от	времето	си	
младите	хора	прекарват	в	
седнало	положение.
	 Организацията	 и	 про-
веждането	 на	 деня	 на	
спорта,	 освен	 че	 увели-
чава	 многократно	 физи-
ческата	 активност	 на	
по-голямата	 част	 от	 уче-
ниците,	 насърчава	 добро-
волчеството	 и	 развива	 у	
учениците	 социални	 уме-
ния	 и	 компетенции,	 които	
ще	са	им	полезни	в	бъде-
ще;	 дава	 възможност	 за	
изграждане		на	позитивни	
взаимоотношения	 между	
ученика	и	 училището,	 уче-
ниците	 и	 учителите,	 както	
и	между	самите	ученици.	

уроци, курсоВЕ
шофьорски курсоВЕ 
категория „В“ - справки на 
тел. 0897/665-022. [6, 1]
карЕла сЕйлинг. Курсо-
вете за правоспособност 
„Водач на кораб до 40 БТ 
по море“ (капитански кур-
сове) под ръководството 
на капитан Илия Дянков, 
роден в Габрово. Индиви-
дуален график за всеки 
курсист. Можете да съче-
таете учебната програма 
с годишната си отпуска. 
За допълнителна инфор-
мация и записване - тел. 
0898/535-793 [33, 33]

учЕбЕн цЕнТър „оп-
ида 88“. курсоВЕ за 
каТЕгории а1, а, В, 
с, сЕ, D. курсове по 
наредба 41 - калта за 
квалификация на вода-
ча (превоз на товари 
и пътници), Наредба 
40 - превоз на опасни 
товари (ARD), Наред-
ба 36 - провеждане 
на психологически 
изследвания. Справ-
ки на тел. 067/534-
900, 0898/883-358, 
0888/325-413 [33, 10]

Четвъртото	издание	на	
фестивала	 „Патиланско	
царство“	 ще	 се	 проведе	
на	 днес	 от	 16.00	 часа	 в	
МОЛ	 -	 Габрово.	Организа-
торите	 -	 НЧ	 „Будителите	
2017“,	 канят	 деца	 и	 уче-
ници	 от	 всички	 детски	 и	
учебни	 заведения	 заедно	
с	 техните	 семейства	 да	
се	 забавляват	 заедно,	 да	
излъчат	 свой	 патилански	
отбор,	който	да	представи	
тяхното	 училище	 или	 дет-
ска	градина	с	най-добрите	
училищни	 практики	 и	 из-
вънкласни	занимания.	

По	време	на	фестивала	
те	могат	да	покажат	какво	

умеят	и	какво	постигат,	как	
се	изявяват	и	как	се	заба-
вляват.	Поощрява	се	пред-
ставянето	 на	 участниците	
–	 чрез	 сценични	 изяви	 и	
презентации,	 да	 бъде	 под-
несено	 със	 средствата	 на	
хумора	и	сатирата.	Събити-
ето	е	под	патронажа	на	РУ	
„Образование“.

Децата	 могат	 да	 се	
присъединят	 към	 инициа-
тивата	 за	 книги	 „Донеси,	
дари,	помогни“,	с	която	чи-
талище	 „Будителите	 2017“	
цели	 да	 организира	 пъту-
ваща	 библиотека	 за	 деца	
и	ученици.	Повече	за	тази	
инициатива	те	ще	споделят	

по	време	на	събитието.	
В	рамките	на	фестива-

ла	 всеки	 патиланец	 е	 по-
канен	да	доведе	със	себе	
си	своя	домашен	любимец	
и	да	се	включи	в	ревю.	За	
целта	всеки	участник	тряб-
ва	да	е	подготвил	интерес-
на	 история,	 свързана	 със	
своя	 домашен	 любимец,	
която	да	разкаже.	Най-ат-
рактивната	 и	 забавна	 ис-
тория	ще	бъде	отличена	с	
награда.

Част	 от	 забавленията,	
предвидени	от	организато-
рите,	 са	 свързани	 с	 дет-
ското	 караоке,	 за	 което	
също	 са	 осигурени	 много	

награди.		
Освен	 инициативите	

и	 безбройните	 игри,	 по	
време	 на	 фестивала	 ще	
се	 реализират	 и	 редица	
арт	 ателиета,	 сред	 които:	
„Face	 print“-ателие,	 рабо-
тилница	 за	 рисуване	 със	
семена,	 направа	на	бижу-
та,	 изработка	 на	 книжки,	
рисуване	с	водни	бои.

ДПП	 „Българка“	 и	 НП	
„Централен	 Балкан“	 ще	
гостуват	на	фестивал	 „Па-
тиланско	 царство“	 и	 ще	
предоставят	 възможност	
на	 децата	 да	 се	 забавля-
ват,	 да	 научат	 за	 тяхната	
дейност	 и	 да	 участват	 в	

еко	игри	с	много	награди.	
В	 началото	 на	 новата	

учебна	 година	 и	 по	 по-
вод	 рождения	 ден	 на	Ран	
Босилек	 фестивалът	 „Па-
тиланско	 царство“	 е	 въз-
можност	 за	 забавление	
и	 радостно	 преживяване.	
Най-добрите	 в	 състезани-
ята,	 игрите	 и	 сценичните	
изненади	ще	 получат	 спе-
циални	 награди,	 предос-
тавени	 от	магазини	 „2+2“,	
„Зайо	 Байо“,	 „Парос“	 и	
МОЛ	–	Габрово.

Включи се и ти, смел 
патиланец бъди! Очакваме 
те днес в 16 часа в МОЛ - 
Габрово!

Четвъртото изäаíие íа фестивала „Патилаíско царство” 
ще се провеäе äíес от 16.00 часа в МОЛ - Габрово

ПГИ „Рачо Стояíов” - Дряíово се включи в Европейския äеí íа спорта в училище
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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 - Имате голмайсторските 
призове освен на България, но 
и на Италия, Испания и Брази-
лия и сте избирана за най-до-
бър играч на Латинска Амери-
ка. Защо не останахте в някоя 
от тези страни, а се върнахте в 
България?
	 -	 През	 1990	 година	 бях	
поканена	 да	 играя	 в	 отбора	
на	 „Симиани“	 (Борго	 Сан	 Ло-
ренцо).	 Това	 приказно	 градче	
се	 намира	 на	 15	 километра	
от	 Флоренция,	 а	 отборите	 по	
хандбал	 са	 събрали	 обичта	 и	
усилията	на	състезатели,	роди-
тели,	както	и	подкрепата	на	це-
лия	 град.	 Посрещнаха	 ни	 като	
семейство,	 настаниха	 ни	 в	 ис-
тински	старинен	замък	с	езеро,	
райски	 ябълки,	 а	 на	 портата	 -	
големи	скулптури	на	лъвове.	
	 Освен	 нас	 в	 този	 рай	 жи-
вееше	още	едно	хандбално	се-
мейство	 -	Зденко	и	Алма	Анто-
вич.	Те	имаха	двама	прекрасни	
сина	 и	 гласовете	 на	 Алма	 и	
трите	ни	деца	бяха	достатъчни	
да	 оживят	 иначе	 застиналия	 в	
достойна	 история	 замък.	 Това	
беше	първото	ми	излизане	като	
състезателка	 в	 чужбина,	 пър-
вата	 ми	 година	 като	 майка,	 в	
първата	година	на	демокрация-
та.	Имах	силната	мотивация	да	
защитя	 авторитета	 на	 българ-
ската	хандбална	школа,	както	и	
доверието,	което	получих.	Беше	
година,	 от	 която	 зависеше	 бъ-
дещето	на	семейството	ми.	Ако	
кажа,	 че	 ми	 е	 било	 лесно,	
ще	 излъжа.	 Бях	 свикнала	 на	
професионални	 тренировъчни	
натоварвания,	 а	 там	 отборът		
тренираше	три	пъти	седмично	и	
беше	извън	битката	за	медали-
те.
	 В	 първенството	 на	 Ита-
лия,	 за	 отбора	 на	 „Палермо“,	
играеше	 емблематичната	 за	
сръбската	 хандбална	 школа	
състезателка	 Светлана	 Китич	
-	 голмайстор	и	Мис	на	редица	
световни	и	европейски	първен-
ства.	 Срещнахме	 се	 в	 битките	
между	двата	отбора,	харесахме	
се	 взаимно	 и	 тя	 ми	 направи	
среща	с	ръководството	на	ней-
ния	клуб.	Предложението	беше	
изключително	 изгодно	 финан-
сово,	 но	 по	 онова	 време	 в	
шампионата	 на	 Италия	 всеки	
клуб	 имаше	 право	 само	 на	
една	 чужденка.	 Можехме	 да	
играем	 мачове	 заедно	 само	 в	
Купата	на	Европа.	Това	наложи	
да	 откажа	 предложението.	 В	
същото	време	Христо	Коев	пое	
ръководството	 на	 мъжкия	 тим	
и	 имахме	 възможност	 да	 ос-
танем	завинаги,	 но	 точно	 това	
завинаги	 някак	 и	 за	 двама	 ни	
беше	 прибързано.	 Приключи-
хме	 сезона	 и	 се	 прибрахме	 в	
Габрово,	 където	 спортна	 зала	
„Орловец“	бе	готова	да	събере	
в	 прегръдката	 си	 участниците	
в	 Световното	 първенство	 за	
девойки	до	20	години.	
	 Преди	 старта	 на	 шампио-
ната	 националният	 отбор	 на	
Бразилия,	 ръководен	 от	 пре-
зидента	 на	 тяхната	 федерация		
Мануел	Оливейра,	 поиска	 кон-
тролна	 среща	 с	 женския	 тим	
на	 Габрово.	 Резултат	 от	 това	
запознанство	 бе	 предложение-
то,	 което	 дойде	 дни	 по-късно,	
насочено	към	Христо	Коев	-	да	
поеме	 като	 треньор	 женския	
отбор	на	Рио	де	Жанейро.	Пре-
дизвикателството	 си	 заслужа-
ваше	и	семейството	ни	отпъту-
ва	за	далечна	Бразилия.	
 - Как се играе хандбал по 
бразилски, как се живее в 
Бразилия?
	 -	 1994	 година	 беше	 най-
различната	 и	 най-успешната	 в	
спортната	ни	кариера.	Богатата	
емоция	на	бразилките	бе	в	пъл-
но	 съответствие	 с	 творческата	
хандбална	 лудост	 на	 треньора	
Коев.	Състезателките	го	обожа-
ваха,	 посрещаха	 го	 с	 целувки,	
а	в	тренировките	демонстрира-
ха	всеотдайност	и	дисциплина.	
Резултатът	 беше	 феноменален.	
За	една	година	отборът	на	Рио	
де	Жанейро	стана	шампион	на	
Бразилия,	 носител	 на	 Купата	
на	 Бразилия,	 шампион	 на	 Ла-
тинска	Америка	 и	 шампион	 от	
откритите	 игри	 в	 Сао	 Пауло.	
Христо	се	превърна	в	най-ува-
жавания	хандбален	специалист,	

като	 изнасяше	 едноседмични	
семинари	 на	 територията	 на	
цялата	 страна.	 Същите	 бяха	
организирани	 и	 финансирани	
от	 Министерството	 на	 образо-
ванието	и	целяха	квалификаци-
ята	на	стотици	техни	треньори.	
Аз	 бях	 състезател,	 преводач,	
участвах	 в	 семинарите	 като	
демонстратор	и	въпреки	всички	
извоювани	 индивидуални	 на-
гради,	 Христо	 Коев	 беше	 ли-
чността,	която	бразилците	при-
познаха.	 И	 някак	 естествено	
дойде	 предложението	 от	 тяхна	
страна	 той	 да	 подпише	 дълго-
срочен	 договор,	 подготвяйки	
национален	 отбор	 за	 девойки,	
като	 продължи	 и	 проекта	 за	
обучение	на	техните	треньори.	
	 Чувствахме	 се	 щастливи,	
спокойни	 и	 успели.	 Бях	 убе-
дена,	 че	 това	 е	 крачка	 в	 пра-
вилната	посока	и	 за	пръв	път,	
освен	 към	 България,	 изпитах	
чувство	 за	 принадлежност	 и	
към	Бразилия.	Всички	състеза-
телки	в	клуба	работехме	и	като	
треньори	с	деца.	
	 Така	 попаднах	 в	 един	 час-
тен	 колеж,	 където	 директорът	
имаше	 проблем	 с	мотивацията	
на	 децата	 да	 практикуват	 ка-
къвто	 и	 да	 било	 спорт.	 Моята	
сила	 винаги	 е	 била	 в	 работа-
та	 с	 деца	 и	 резултатите	 там	
не	закъсняха.	Аз	също	получих	

предложение	за	работа	-	да	ос-
танем	 завинаги,	 като	 работим	
във	веригата	от	частни	колежи	
не	 като	 треньори	 по	 хандбал,	
а	като	модели	в	спорта,	които	
са	изключително	ценени	в	Бра-
зилия.	Така	че	в	 края	на	94-та	
година	 имахме	 не	 едно,	 а	 две	
прекрасни	 предложения,	 като	
и	двете	възможности	бяха	сбъ-
днат	 сън	 в	 една	 различна,	 но	
съответстваща	 на	 същността	 и	
мечтите	ни	действителност.
	 Отново	Христо	Коев	имаше	
думата	 и	 беше	 категоричен	 -	
парите	не	са	всичко,	корените	
ме	дърпат,	връщаме	се	у	дома.	
Договорът,	 подписан	 от	 тяхна	
страна,	 стоя	 два	месеца	 в	 оч-
акване	 на	 размисъл,	 но	 реше-
нието	 беше	 взето	 -	 тръгваме	
за	Габрово.	За	жалост,	спортна	
зала	„Орловец“	беше	някак	оп-
разнена	от	състезатели	с	амби-
ции	и	мечти,	от	емоция.	Бяхме	
си	 вкъщи,	 но	 някак	 чужди.	То-
гава	 дойде	 предложението	 за	
град	Сантандер,	Испания.
 - И тогава заминахте два-
мата за Испания?
	 -	 Женският	 отбор	 на	 Сан-
тандер	 играеше	 във	 Висшата	
лига	на	Испания	-	една	от	най-
силните	в	света	по	онова	вре-
ме,	а	мъжкият	тим	беше	свето-
вен	клубен	шампион.	Аз	и	Весе-
лина	 Златева	 (б.	 а.	 сегашният	
старши	 треньор	 на	 шампиона	
на	 България	 при	 жените	 -	 ХК	
„Бъки“)	 получихме	 възможност	
за	изяви	в	едно	първенство	на	
изключително	 високо	 ниво	 и	
заедно	 изиграхме	 два	 силни,	
успешни	сезона.	Бях	на	крачка	
от	 прекратяване	 на	 спортната	
си	кариера,	но	съдбата	имаше	
други	планове	за	мен.	
	 В	южната	част	на	Испания,	
на	брега	на	морето	се	намира	
град	 Алмерия.	 По	 онова	 вре-
ме	 президент	 на	 хандбалния	
клуб	 беше	 Рафаел	 Флоридо,	
а	 треньор	 на	 женския	 отбор	 -	
неговият	син	Мигел.	Рафа	беше	
директор	 на	 училище,	 в	 което	
всички	деца	играеха	хандбал,	а	
учители	и	родители	подкрепяха	
каузата	 с	 любов.	 Мечтата	 му	
беше	 да	 покаже	 на	 света,	 че	
само	 с	 децата	 от	 едно	 учили-
ще	 може	 да	 подготви	 отбор	 и	

да	 играе	 във	Висшата	 лига	 на	
Испания.	Това	се	оказва	нелека	
задача	и	в	продължение	на	три	
години	 все	 нещо	 не	 достига.	
Е,	 било	 писано	 аз	 да	 сбъдна	
този	 техен	сън.	Разделихме	се	
с	 Веси	 и	 тя	 продължи	 своята	
самостоятелна	 успешна	 състе-
зателна	 кариера,	 а	 аз	 изиграх	
единствения	си	сезон	без	нито	
една	допусната	загуба	и	спече-
лих	верни	приятели	и	партньо-
ри	за	цял	живот.	
	 Иска	 ли	 питане,	 че	 отново	
можеше	 да	 останем	 завинаги?	
Казват,	 че	 птиченцето	 кацва	
един	път	на	рамото.	Не	е	така,	
на	 моето	 кацна	 няколко	 пъти,	
но	 обичта	 ми	 към	 Христо	 и	
желанието	 ми	 да	 го	 виждам	
щастлив	стояха	над	трезвия	ми	
поглед	 за	 живота.	 Лятото	 на	
1999	година	се	прибрахме	окон-
чателно	 у	 дома.	 Като	 резул-
тат	 от	 работата	 ни	 в	 чужбина	
бяхме	 построили	 кафе	 „Бъки“,	
превърнало	се	в	място	за	сре-
щи	 между	 спортисти	 и	 прия-
тели.	 Погледите	 ни	 обаче	 не	
бяха	насочени	към	бара	и	чек-
меджето	 с	 оборота.	 Гледахме	
с	тъга	към	входа	на	спортната	
зала,	чувствахме	се	без	време	
ненужни.	В	началото	на	есента	
вече	 имахме	 и	 решението	 да	
основем	ХК	„Бъки“.
     - Как създадохте хандбален 
клуб „Бъки“?
	 	 	 	 	 -	 Цял	живот	 сме	 се	 гор-
дели	 с	 габровската	 хандбална	
школа.	 Дойдохме	 си,	 за	 да	
приложим	натрупаните	през	го-
дините	 умения	 и	 опит	 и	 това	
беше	 начинът	 да	 го	 направим.	
Основахме	клуба	с	група	роди-
тели.	Помогна	ни	наша	колежка	
от	 спортната	 школа	 -	 Марга-
рита	 Христова,	 с	 първата	 ни	
група	деца,	а	до	нас	като	спон-
сори,	 приятели	 и	 партньори	 в	
работата	 застанаха	 семейство	
Марин	 и	 Веска	 Савови	 от	 СК	
„Прециз“.	
	 И	така	стартирахме	-	с	един	
отбор	 деца	 и	 автобусчето	 на	
фирмата,	 за	 да	 може	 годи-
ни	 по-късно	школата	 ни	 да	 се	
превърне	 в	 модел	 за	 работа	
и	зад	гърба	ни	да	има	десетки	
шампионски	 титли	 за	 всички	
възрастови	групи.	
	 Вече	 18	 години	 ХК	 „Бъки“	

съществува,	 благодарение	 на	
подкрепата	 на	 десетки	 га-
бровски	 фирми,	 доверието	 на	
родители	 и	 приятели.	 Години	
наред	 габровски	 състезател-
ки	 изграждат	 ядрата	 на	 раз-
личните	 национални	 отбори	 на	
България	 и	 не	 са	 малко	 мо-
мичетата,	 които	 имаха	 щасти-
ето	 да	 преследват	 мечтите	 си	
и	 да	 продължат	 да	 играят	 в	
силни	 европейски	 клубове.	 Не	
мога	 да	 не	 спомена	 с	 гордост	
имената	 на	 Силвия	Атанасова,	
Радина	Крумова,	Петя	Пенчева,	
Екатерина	 Джукева,	 Радостина	
Генкова,	 Веселка	 Калакунова,	
Нели	Добрева,	Светлана	Нико-
лаева,	Лора	Сарандева	и	други.	
През	 изминалата	 2017	 година	
11	 възпитанички	 на	 ХК	 „Бъки“,	
с	треньори	Веселина	Златева	и	
Анита	 Хараланова,	 извоюваха	
бронзови	 медали	 от	 Европей-
ското	 първенство	 за	 девойки,	
Дивизия	2	в	Македония.	
	 Съществуването	 на	 ХК	
„Бъки“	 е	резултат	от	много	от-
даденост,	 идеализъм	 и	 моти-
вация,	 която,	 за	 жалост,	 все	
по-рядко	се	среща	в	наше	вре-
ме.	От	сърце	благодаря	на	тре-
ньори,	 състезателки,	 родители	
и	 спонсори.	Те	 са	 богатство	 и	
повод	за	гордост	за	Габрово	и	
България.
 - Не Ви ли се играе поня-
кога хандбал, не Ви ли липсва 
тръпката от състезанията?  
	 	-	Доскоро	не	можех	да	си	
представя	 живота	 без	 ханд-
бал,	 нощем	 сънувах,	 че	 играя.	
Но	 нещата	 се	 променят.	 След	
като	навърших	50	години,	някак	
окончателно	 изчезна	 желание-
то	 да	 се	 състезавам.	 Години	
наред	 Христо	 Коев	 ни	 възпи-
таваше	да	понасяме	болката	и	
умората,	 бяхме	 програмирани	
как	да	победим	първо	себе	си,	
после	противника,	не	съществу-
ваха	предателства,	измяна…	
	 Сега	 гледам	 на	 живота	 по	
малко	по-различен	начин.	Пра-
вя	 всичко	 възможно	 да	 не	 се	
състезавам	 с	 никого,	 избягвам	
споровете.	 Смятам,	 че	 моето	
присъствие	 за	 младите	 хора	
край	мен	е	важно.	Имам	богат	
личен	опит,	действам	им	моти-
виращо	 и	 вдъхновяващо.	 Това	
изключва	 правото	 ми	 дори	 за	
малко	да	бъда	слаба.	Така	беше	
и	докато	се	състезавах	-	няма-
ше	 мач,	 в	 който	 да	 не	 вложа	
всичко	 от	 себе	 си.	 Никога	 не	
съм	се	правила	на	голям	играч,	
да	разчитам	само	на	техника	и	
опит,	винаги	съм	влагала	на	100	
процента	във	всичко.	
	 Но	 пак	 казвам,	 има	 много	
житейски	 уроци.	 Моят	 най-ва-
жен	бе	да	се	смиря	малко.	Ни-
кога	не	съм	разбирала	това,	че	
като	те	ударят	по	едната	буза,	

трябва	да	подадеш	другата,	но	
осъзнах,	 че	 независимо	 дали	
нещо	ми	харесва	или	не,	тряб-
ва	да	го	приема.	Че	нещата	са	
такива,	 каквито	 са.	 Отне	 ми	
доста	 време,	 но	 сега	 намирам	
повече	спокойствие	и	не	допус-
кам	 излишна	 драма	 в	 живота	
си.	
 - Вие сте президент на 
Българската федерация по 
хандбал, какви са задължени-
ята Ви там?
	 -	За	президент	на	Федера-
цията	 бях	 избрана	 преди	 по-
вече	от	8	години.	Стана	в	един	
много	 критичен	 за	 българския	
хандбал	 момент.	 Федерацията	
имаше	 стотици	 хиляди	 задъл-
жения	към	институции	в	Бълга-
рия,	Европа	и	света.	Не	съм	се	
кандидатирала	 аз,	 бях	 покане-
на	 от	 мнозинството	 клубове	 в	
страната.	Опитах	се	да	откажа,	
но	 ме	 победи	 доверието	 на	
клубовете	и	 тяхната	 убеденост,	
че	ще	се	справя.	Срещнах	под-
крепа	 и	 разбиране	 от	 страна	
на	 Министерството	 на	 спорта	
и	държавата.	Те	оцениха	поло-
жените	 от	 новото	 ръководство	
усилия.	 Въпреки	 крайно	 не-
достатъчния	 финансов	 ресурс,	
благодарение	 на	 гласуваното	
доверие	от	страна	на	Европей-
ската	 и	Световната	федерация	
получихме	възможности	за	до-
макинства	 на	 престижни	 проя-
ви.	По	този	начин	разширихме	
дейността	си	и	бяхме	включени	
в	редица	международни	проек-
ти,	 касаещи	 различни	 аспекти	
на	развитието	на	нашия	спорт.	
 - Тази година е юбилейна 
за Българската федерация по 
хандбал, нали?
	 -	 Да,	 на	 12	 октомври	 в	
Габрово	ще	честваме	60-годиш-
ния	юбилей	на	Българската	фе-
дерация	по	хандбал.	Събитието	
ще	 събере	 над	 150	 деятели	 на	
нашия	спорт	от	цялата	страна.	
Тези,	 които	 през	 последните	
десет,	 най-тежки	 за	 хандбала	
години,	 са	 продължили	 да	 ра-
ботят.	Очакваме	гости	от	Евро-
пейската	и	Световната	федера-
ция	 по	 хандбал,	 от	 Министер-
ството	 на	 спорта,	 кметове	 на	
общини	и	спонсори.	
 - Казвате, че Габрово е 
център на хандбала, а другите 
спортове в града как се разви-
ват?
	 -	 Независимо	 от	 недостига	
на	 финансов	 ресурс,	 в	 Габро-
во	 има	 над	 40	 спортни	 клуба,	
които	 работят	 последовател-
но,	 професионално	 и	 увличат	
в	 спорта	 стотици	 деца,	 а	 дей-
ността,	 която	 развиват,	 е	 под-
крепена	 от	 цялата	 габровска	
общественост.	 За	 всички	 тях	
основен	спонсор	си	остава	Об-
щина	Габрово	както	по	отноше-

ние	на	инвестициите,	насочени	
към	спортната	база,	 така	и	по	
отношение	на	годишните	субси-
дии	за	финансово	подпомагане	
на	дейността	на	клубовете.	Ин-
тересът	 към	 спорта	 като	 цяло	
се	 увеличава,	 а	 успоредно	 с	
това	 нарастват	 и	 очакванията	
и	 претенциите	 на	 граждани	 и	
институции	 за	 една	 спортна	
инфраструктура,	отговаряща	на	
европейските	и	 световни	стан-
дарти.	 Все	 по-осезателно	 се	
чувства	 засилващият	 се	 инте-
рес	 към	 базите	 от	 страна	 на	
граждани,	 които	 не	 са	 част	
от	 спортните	 клубове.	 Стоти-
ци	 хора	 търсят	 възможност	 да	
спортуват	 за	 здраве	 и	 да	 се	
разтоварват	от	стреса	на	еже-
дневието.	
	 Община	 Габрово	 не	 спира	
да	 инвестира	 по	 отношение	
на	 поддръжката	 на	 спортна-
та	 база,	 която	 е	 натоварена	
на	 сто	 процента.	 Целогодишно	
спортна	 зала	 „Орловец“	 е	 до-
макин	 на	 държавни	 първен-
ства,	 национални	и	 традицион-
ни	турнири	по	различни	видове	
спорт,	срещи	за	Купа	България,	
кампове,	официални	прояви	на	
европейски	и	световни	федера-
ции,	 международни	 срещи	 и	 т.	
н.	В	звеното	ни	работят	 голям	
брой	 специалисти,	 които	 са	 с	
доказан	личен	опит	и	авторитет	
не	само	пред	ръководствата	на	
българските	 спортни	 федера-
ции,	а	и	в	европейските	и	све-
товни	централи.	Позволявам	си	
да	 подчертая	 изключителното	
първостепенно	значение	на	чо-
вешкия	 фактор	 като	 основна	
движеща	 сила	 в	 организира-
нето	 и	 провеждането	 на	 сто-
тици	 събития,	 утвърдили	 града	
ни	 като	 отличен	 домакин	 на	
спортни	прояви.	До	голяма	сте-
пен	 представителните	 отбори	
на	Габрово	се	явяват	лицето	на	
нашия	 град.	Това	 налага	 пове-
дението	на	всички	състезатели	
и	треньори	не	само	по	отноше-
ние	 на	 спортния	 резултат,	 а	 и	
по	отношение	на	възпитанието	
и	опазването	на	базата	да	бъде	
на	европейско	ниво.	
 - Приятели сте с Христо 
Стоичков, имахте съвместни 
изяви в Габрово.
	 -	Преди	няколко	 години	ми	
се	обадиха	от	 хотел	 „Габрово“,	
че	 техният	 гост	 Христо	 Стои-
чков	искал	да	ме	види	и	да	се	
запознаем,	бил	чувал	много	ху-
бави	неща	за	мен.	Беше	по	Ко-
леда.	Видяхме	се,	поговорихме,	
харесахме	се.	Съвместно	с	ръ-
ководството	 на	Община	 Габро-
во	 организирахме	 прожекция	
на	 неговия	 филм.	 Стоичков	
имаше	 нагласата	 да	 инвести-
ра	 във	 футболните	 таланти	 на	
Габрово	и	да	направи	футболна	
школа	 за	 деца	 на	 негово	 име.	
Общината	прегърна	идеята,	за-
едно	с	кмета	Таня	Христова	се	
срещнахме	 с	 него	 и	 заинтере-
совани	лица.	Но	за	съжаление,	
нашата	футболна	общественост	
на	ръководно	ниво	не	бе	готова	
за	 това.	 Президентите	 на	 клу-
бовете	 не	 пожелаха	 да	 си	 по-
дадат	ръка.	Жалко	е,	че	години	
наред	темата	футбол	в	Габрово	
поражда	 разногласия	 и	 не	 на-
мира	 обединяващата	 пресечна	
точка.
  - Не са Ви малко задълже-
нията, как релаксирате?
	 -	Така	 е,	 отговорността	 ме	
следва	 навсякъде.	 Имам	 не	
малко	привилегии	да	пътувам	и	
да	общувам	с	интересни	 хора,	
чрез	 спорта	 да	 намирам	 съ-
мишленици	 и	 приятели.	 Но	 и	
цената	винаги	съм	си	я	плаща-
ла,	 в	 спорта	 случайни	 успехи	
няма.	Колкото	до	 умората	 -	 тя	
изчезва	 в	 момента,	 когато	 се	
прибера	 у	 дома.	 А	 у	 дома	 е	
село	Беломъжите.	
	 Това	 е	 къща	 от	 дедите	 ни,	
а	 сега	 е	 наша	 -	 моя	 и	 на	
прекрасната	 ми	 сестра	 Йонка	
Агалова.	Още	вадим	от	 тавана	
старите	 писма	 и	 семейни	 цен-
ности,	 гордеем	 се	 с	 рода	 си,	
подкрепяме	 се	 и	 се	 обичаме.	
Надявам	 се	 да	 придадем	 тази	
наша	 силна	 връзка	 към	 се-
мейството	 и	 земята,	 на	 която	
принадлежим,	 и	 на	 децата	 си.	
Преди	много	години	тази	къща	
осиротява,	 след	 като	 дядо	 ми	
заминава	строител	в	Русе.	

продължава на стр. 8

“Виíаãи във всичко äавам 100 процеíта от себе си”
Росица Бакърджиева - Бъки:

 е възпитаничка на Национал-
на спортна академия. Завър-
шила е учителски профил, а след това - финансов менидж-
мънт в Академията в Свищов. Започва да играе хандбал 
на 15 години. Неин първи треньор, а по-късно и спътник 
в живота, е Христо Коев - известен треньор по ханд-
бал. Двамата са работили в Италия, Бразилия, Испания, а 
след завръщането си в България създават хандбален клуб 
„Бъки“ и го утвърждават като водещата школа в женския 
профил у нас.
 Росица Бакърджиева е президент на Българската фе-
дерация по хандбал. От 10 години е директор на „Общин-
ски спортни имоти“ -  Габрово.

Росица Бакърäжиева - Бъки
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ВЕсЕлИН ИВ. ДИмИтроВ

	 Започналите	през	ХVІІІ	век	
процеси	 на	 национално	 и	 ду-
ховно	 възраждане	 на	 българ-
ския	 народ,	 както	 и	 загубата	
на	статута	на	дервентджийско	
селище	 за	 Габрово	 и	 другите	
селища	 в	 Предбалкана	 спо-
собстват	за	бързото	развитие	
на	занаятите	и	търговията.	По	
това	време	в	Габрово	се	пре-
селва	 тревненският	 търговец	
Петър	Йовчев	 със	 семейство-
то	си	-	жена	му	Руса	и	двете	
му	 дъщери	 -	 Гана	 и	 Мария.	
Къщата	 му	 е	 била	 над	 днеш-
ното	 Палаузово	 училище,	 на	
мястото	на	което	тогава	е	бил	
Светогорският	гръцки	метох.
	 В	 Габрово	 се	 раждат	 и	
синовете	 му	 Досьо,	 Пенчо	 и	
Йоно.	Те	 получават	 добро	 за	
времето	си	образование	и	из-
растват	като		опитни	търговци.	
Създават	 семейства.	 Досьо	
се	жени	за	Велика	Николова.	
Раждат	 им	 се	 седем	 деца.	
Всичките	 	 починали	 невръст-
ни.	От	едно	писмо	на	габров-
ските	училищни	настоятели	до	
Априлов	 и	 Палаузов	 знаем	
техните	имена	и	съдба:	Йовчо	
умрял	на	10	 години,	Никола	 -	
на	година,	Гана	-	на	3	г.,	Пенчо	
умрял	на	4	години	от	сипани-
ца,	 в	 една	 неделя	 с	 Йовчо,	
Рада	–	на	6	месеца,	Руса	-	на	
2	години,	Йона	-	на	6	години.	
Смазано	 от	 нещастието,	 се-
мейството	 решава	 да	 отиде	
на	 Божи	 гроб	 –	 Йерусалим.	
Придружава	 ги	 братът	 Йоно.	
След	 	 поклонничеството	 си	
Досьо	започнал	да	се	нарича	
(и	подписва)	хаджи	Теодосий.
	 Към	края	на	ХVІІІ	век	някои	
габровски	търговци,	притесня-
вани	 от	 големите	 размирици	
по	 онова	 време,	 започнали	
да	се	изселват	в	Румъния	–	в	
Букурещ,	Галац,	Тулча,	Браила	
и	пр.
	 В	 Букурещ	 се	 преселили	
габровските	 търговски	 семей-
ства	на	Братя	Мустакови	 (ха-
джи	 Велчо	 и	 хаджи	 Иванчо),	
хаджи	Бакалоглу,	както	и	бра-
тята	 хаджи	Теодосий	 и	 хаджи	
Йоно	 Йовчеви.	 Средата	 тук	
била	 много	 благоприятна	 за	
осъществяване	 на	 търговски	
връзки	с	Русия	и	Европа	(ос-
новно	 Австрийската	 империя)	
и	 за	 бързо	 забогатяване.	 Га-
бровските	търговци,	обаче,	не	
прекъсвали	връзките	си	с	род-
ния	 град,	 точно	обратното,	 те	
ставали	 активни	 посредници	
за	 търговските	 операции	 на	
останалите	 в	 Габрово	 свои	
родственици	 и	 с	 това	 им	 да-
вали	 възможност	 да	 изнасят	
различни	 стоки	 към	 Европа	
или	Москва.	Един	от	главните	
контрагенти	на	Теодосий	Йов-
чев	в	Габрово	бил	сестриният	
му	 син	 Христо	 Рачков,	 чрез	
когото	той	се	снабдявал	с	го-
леми	количества	коприна,	коя-
то	 изнасял	 основно	 за	 Мос-
ква.	Двамата	водели	оживена	
кореспонденция,	 за	 която	 съ-
дим	 по	 записките	 в	 тефтера	
на	 Христо	 Рачков.	 От	 този	
тефтер,	 днес	 съхраняван	 в	
Българския	исторически	архив	
на	 Националната	 библиотека	
„Св.	 Св.	 Кирил	 и	 Методий“	 в	
София,	получаваме	и	известна	
информация	 за	 редица	 съби-
тия	 в	 Габровско	 и	Търновско	
по	 това	 време.	 Показателно	
е,	че	в	своите	разплащания	те	
прилагали	по-модерни	начини,	
като	 си	 служели	 с	 полици	 и	
записи.
	 В	 началото	 на	 ХІХ	 век	
няколко	 габровски	 търговци,	
между	 които	 и	 хаджи	 Теодо-
сий,	 успяват	 да	 закупят	 на	
търг	 мястото	 на	 отдавна	 из-
горелия	княжески	дворец,	на-
ричан	 Куртя	 Веке	 (Старият	
дворец).	Те	планират	мястото,	
разделят	го	на	парцели,	които	
си	 разпределят	 чрез	 жребий,	
и	 строят	 тук	множество	 къщи	
с	 дюкяни,	 работилници,	 хано-
ве	 и	 търговски	 складове,	 от	
които	 започват	 да	 получават	
големи	 доходи.	 Така	 в	 сър-
цето	 на	 Букурещ	 се	 офор-
мила	 Габровската	 търговска	
колония	 и	 габровската	 улица,	

която	и	днес	се	нарича	Strada	
Gabrovenilor.
	 На	 тази	 улица	 и	 Хаджи	
Теодосий	 построил	 три	 къщи	
с	дюкяни.	Той	развивал	много	
оживена	 дейност	 като	 търго-
вец,	ползвал	се	с	уважение	и	
бил	записан	в	гръцкия	търгов-
ски	 регистър	 на	 град	 Нежин	
(Русия),	 наричан	 още	 Нежин-
ски	 гръцки	 магистрат,	 което	
било	изключително	престижно	
и	 му	 отваряло	 много	 големи	
възможности.	Оттогава	 хаджи	
Теодосий	Йовчев	започнал	да	
добавя	 към	 името	 си	 титлата	
„нежинский	 грек“.	 („Нежински	
грък“	впрочем	бил	и	Васил	Ап-
рилов,	 както	 и	 неговите	 бра-
тя.)
	 По	това	време	развитието	
на	 възрожденските	 процеси	
поставило	 въпроса	 за	 по-ма-
совото	 ограмотяване	 на	 бъл-
гарските	 младежи.	 Това	 било	
крайно	 необходимо	 особено	
в	 търговските	 семейства.	 Не	
били	малко	габровските	деца,	
които	 се	 учели	 в	 училища	 в	
Брашов	 и	 Букурещ.	 Но	 и	 в	
Габрово	 множество	 килийни	
училища,	 частни	 и	 обществе-
ни	 (в	 двата	 метоха	 в	 града),	
макар	и	по	доста	примитивен	
начин,	са	учили	децата	на	че-
тмо	и	писмо.	Още	в	началото	
на	ХІХ	век	в	Габрово	възниква	
за	 първи	 път	 идеята	 за	 отва-
ряне	 на	 едно	 общо	 училище	
за	момчета.	В	завещанието	си	
от	1	септември		1803	г.,	което	
Христо	Рачков	съставил	преди	
да	 тръгне	 за	 Божи	 гроб,	 той	
ясно	 и	 точно	 определя	 зна-
чителна	 сума	 за	 едно	 такова	
училище:	 „За	 школо	 за	 мом-
чета	да	се	дадат	от	мъката	ми	
5000	 гроша“.	 Идеята	 не	 била	
осъществена.
	 Деца	 се	 обучавали	 и	 в	
двата	 габровски	 метоха	 –	
Светогорският	 гръцки	 метох	
и	 Българският	 рилски	 метох.	
Именно	в	рилския	метох	през	
двайсетте	 години	 на	 ХІХ	 век	
идва	 като	 таксидиот	 йеромо-
нах	 Гавриил	 Рилец.	 Той	 бил	
ерудиран	монах	с	 твърде	ши-
роки	интереси	и	разбирал	не-
обходимостта	от	 	реорганиза-
ция	 и	 въвеждане	 на	 светски	
елементи	 в	 образованието.	
През	1825	година	той	открива	
училище	 за	момчета	 в	 Габро-
во.	 По	 негова	 инициатива	
габровци	 решават	 да	 напра-
вят	 едно	 общо	 училище	 за	
всички	 деца,	 бедни	 и	 богати,	
като	разходите	се	покриват	от	
черквите.
	 В	началото	на	1831	година	
се	 закупува	 място	 за	 това	
училище	(т.	нар.	Семчово	мяс-
то),	 което	 се	 намирало	 непо-
средствено	 до	 Светогорския	
метох	 (днес	 там	 е	 Палаузо-
вото	 училище).	 Започнали	 да	
събират	 пари,	 закупени	 били	
камъни	и	дървен	материал.	Но	
дошла	 поредната	 чумна	 епи-
демия,	 жертва	 на	 която	 ста-

нал	и	инициаторът	йеромонах	
Гавриил	Рилец.
	 Но	букурещките	 габровски	
търговци,	научавайки	за	това,	
подкрепили	тази	идея.	Първи-
ят,	който	се	отзовал,	бил	хад-
жи	Теодосий	хаджи	Йовчев.

ЗАВЕЩАНИЕТО
	 През	1831	година	хаджи	Те-
одосий	вече	е	твърде	възрас-
тен	и	болен	и	по	тази	причи-
на	 решава	 да	 напише	 своето	
завещание.	 Подписването	 му	
става	на	21	октомври	1831	г.	в	
присъствието	 на	 свидетелите	
(мартори),	 видни	 търговци	 в	
Букурещ:	Йоан	Д.	Килифаров,	
Теохарис	Георгиу,	Никола	Сто-
янов	Трявналъ,	Никола	Тихол	и	
Петро	Йован.
	 Ето	текста	на	това	завеща-
ние:
	 „Во	 имя	 Отца	 и	 сина	 и	
светаго	 Духа	 амин.	 В	 лето	
спасително	1831	октомврия	21,	
аз,	 Теодосий	 Петров	 Йовчев,	
роден	 в	 Габрово,	 нежинский	
грък,	като	имам	с	Божията	ми-
лост	цял	умът	си	и	здрав	раз-
умът	си	и	всичките	си	чувства	
и	 като	 мисля,	 че	 пришестви-
ето	 на	 смъртта	 е	 неизвестно	
и	 непредвидимо,	 и	 за	 да	 не	
останат	 ненаредени	 недвижи-
мите	ми	имоти,	затуй	излагам	
настоящата	си	последна	воля	
и	мнение	и	завет	свой...
	 §	1
	 В	 първо	 прочие,	 препо-
ръчвам	 душата	 си	 на	 Божии	
промисъл,	после	искам	прош-
ка	от	всички	християни	братя,	
както	 и	 аз	 прощавам	 всички	
от	всичката	си	душа.
	 §2
	 Поставям	 настоятели,	 уп-
равители	 и	 изпълнители	 на	
настоящето	 си	 завещание	
Господа	Николая,	Димитрия	 и	
Христофора	Мустакови,	 които	
жарко	 моля	 да	 възприемат	
с	 доброволно	 сърце	 това	 за	
мене	настоятелство.
	 §3
	 Оставям	 на	 племенниците	
си	на	сестра	си	Гана	и	сестра	
си	Мария	от	Каменската	воде-
ница	на	мъжките	Ганини	деца	
един	камък	и	на	мъжките	Ма-
риини	 деца	 един	 камък.	 Още	
на	 същите	 оставям	 юртовете,	
които	са	в	Габрово	да	ги	делят	
братски,	 като	 дават	 мъжките	
на	женските	една	пета	част.
	 §4
	 Оставям	 от	 Каменската	
воденица	 двата	 камъка	 да	
събират	 приходите	 на	 равно	
епитропите	на	трите	в	Габрово	
черкви,	 за	 да	 ме	 спомену-
ват,	 додето	се	 устрои	общото	
училище	 в	 Габрово,	 и	 тогава	
моля	 гореречените	 епитропи	
да	 предадат	 този	 приход	 на	
училищните	епитропи.
	 §5
	 Оставям	 дюгените	 на	 ъгъ-
лът	 с	 одаите	 над	 тях,	 дето	
са	 на	 ветото	 курте,	 на	 общо-
то	 училище,	 което	 ще	 стане	

в	 Габрово,	 додето	 прочее	 се	
устрои	то,	приходът	им	ще	се	
събира	всяка	 година	от	рече-
ните	мои	епитропи,	като	дават	
всяка	година	по	двеста	гроша	
на	 черквите	 на	 ветото	 курте,	
за	да	ме	споменуват,	а	които	
остават	да	се	дават	под	лихва	
...	в	полза	на	училището....
 §7
	 Оставям	 да	 се	 продаде	
мястото,	 което	 се	 казва	 Пе-
тков	 хан	 на	 Шербан	 вода	 (в	
Букурещ,	 там	 сега	 е	 огро-
мното	 гробище	 „Белу“,	 къде-
то	 през	 ХІХ	 век	 са	 погреба-
ни	 десетки	 видни	 българи)	 и	
от	 грошовете	 да	 се	 дадат	 на	
племенницата	 ми	 Ефросина	
х.	 Йонова	 половината,	 а	 ос-
таналите	 да	 се	 раздадат	 по	
манастири	и	сиромашки	места	
дето	се	одобри	от	епитропите	
ми.
	 §8
	 Оставям	 още	 да	 съберат	
епитропите	ми	и	колкото	имам	
да	 земам	 от	 продажбата	 на	
мюлковете	ми	в	Габрово,	кои-
то	 събирани	 да	 се	 дават	 под	
лихва	и	те,	за	да	бъдат	в	пол-
за	на	училището.
	 §9
	 Оставям	 още	 на	 общото	
училище	 местата,	 които	 се	
казуват	 ветий	 конак	 грънчар-
ница	и	на	срещу	новий	конак	
отстрана	 мястото	 ми	 с	 ханът	
на	 Мануила,	 които	 ще	 потре-
бят	речените	епитропи	за	пот-
ребите	на	училището.
	 §10
	 Колкото	готови	пари	ми	се	
намерят	и	колкото	се	съберат,	
моля	 епитропите	 ми	 да	 ги	
използват	 както	 за	 погребе-
нието	ми,	тъй	и	за	споменува-
нията	 после	 до	 три	 години	 и	
понеже	те	не	стигат,	да	стават	
от	приходите	на	дюгените.
	 §11
	 Най-после	 казувам,	 че	
речените	 мои	 епитропи	 като	
свършат	 всичко	 по	 настояще-
то	ми	 завещание,	моля	 ги	 да	
се	 грижат,	 за	 да	 определят	
учители	за	това	училище,	поч-
тенни	 и	 благонравни,	 щото	
учащите	 се	 не	 само	 да	 пре-
успяват	 в	 учението,	 но	 и	 да	
стават	добри	и	полезни	граж-
дани.	 А	 това	 епитропство	 ще	
остане	и	ще	се	преподава	от	
тях	по	наследство	всякога	.
	 Ето,	 с	 Божията	 благодат	
свърших	 наредата	 на	 заве-
щанието	 си,	 подписано	 със	
собствената	 ми	 ръка	 и	 със	
свидетелство	 на	 достоверни	
лица.	Тая	е	последната,	собст-
вената	 и	 всеобщата	 воля	 и	
завещание	 мое	 пред	 Бога	 и	
пред	человеците,	която	да	има	
всичката	 сила	 на	 потвърж-
дение	 пред	 съдовище,	 щото	
никой	 нищо	 от	 каквото	 съм	
наредил	да	не	помести	и	пре-
стори,	нито	на	зетите	от	мене	
мои	епитропи	да	досажда	или	
испитвание	 или	 пресметнува-
ние	 да	 ище	 по	 която	 и	 да	 е	

причина	 и	 извинение,	 затова	
го	 уверявам	 и	 саморъчно	 се	
подписвам.
Теодосий	Петров	Йовчев“.
	 Скоро	 след	 това	 той	 уми-
ра.
	 Тук	трябва	да	дадем	някои	
разяснения,	за	да	добие	пред-
става	 съвременният	 читател	
къде	в	Габрово	са	се	намира-
ли	 имотите	 на	Теодосий	 Йов-
чев	и	какво	са	представлява-
ли.
	 Каменската	 воденица	 е	
една	 от	 големите	 воденици	 в	
Габрово	по	онова	време.	Тя	е	
била	с	четири	камъка,	задвиж-
вани	от	водите	на	река	Янтра,	
и	се	е	намирала	на	днешната	
улица	 „Орловска“	 5.	 По	 вре-
ме	 на	 голямото	 наводнение	 в	
Габрово	 през	 1788	 година	 во-
деницата	е	била	разрушена,	но	
скоро	след	това	възстановена.	
От	 тази	 воденица	 хаджи	 Те-
одосий	 Йовчев	 завещава	 два	
камъка	на	бъдещото	Габровско	
школо,	т.	е.	половината	доходи.	
Другата	половина	от	доходите	
на	 воденицата	 той	 завещава	
на	 децата	 на	 починалите	 си	
сестри	Мария	и	Гана.
	 В	§9	Теодосий	Йовчев	спо-
менава	Ветий	и	Новий	конак.	
Ветият	 (Старият)	 конак	 се	 е	
намирал	 на	 днешния	 площад	
„1	май	1876	г.“	и	е	бил	премес-
тен	през	двайсетте	 години	на	
ХІХ	век	на	Баждар,	там,	къде-
то	сега	е	ниското	тяло	на	хо-
тел	 „Балкан“.	 Споменаването	
на	„Новий	конак“	означава,	че	
в	1831	 година	 той	вече	е	бил	
построен.
	 Особено	 впечатление	пра-
ви	§11,	в	който	Теодосий	Йов-
чев	възлага	на	изпълнителите	
на	 завета	 „да	 се	 грижат,	 за	
да	определят	учители	за	това	
училище,	 почтенни	 и	 благон-
равни,	 щото	 учащите	 се	 не	
само	да	преуспяват	в	учение-
то,	 но	 и	 да	 стават	 добри	 и	
полезни	граждани“.
	 Както	се	случва	с	много	от	
завещанията	оттук	нататък,	те	
се	оспорват	от	пренебрегнати	

наследници	 или	 от	 странични	
лица	и	много	от	тях	въобще	не	
се	 изпълняват.	Тази	 съдба	 не	
отминава	и	 това	щедро	заве-
щание.
	 Веднага	 щом	 завещание-
то	 става	 известно	 в	 Габрово,	
се	появяват	различни	претен-
денти	 за	 габровските	 имоти.	
Понеже	 Хаджи	 Теодосий	 ня-
мал	 наследници,	 претенции	
предявил	търновският	войвода	
хаджи	 Мехмедаа.	 Но	 получил	
500	гроша	подкуп	и	нещата	се	
уредили.	 Но	 един	 от	 училищ-
ните	 настоятели	 -	 Иван	 Цан-
ков,	 започнал	 „съдба“	 (дело)	
за	Каменската	воденица,	кое-
то	продължило	до	1838	година.	
По	тази	причина	бил	изваден	
от	състава	на	училищното	на-
стоятелство	като	„недостоен“.
	 От	 1831	 година	 настоятел-
ството	 получавало	 редовно	
приходи	от	тази	воденица.		
От	 публикуваните	 през	 1867	
година	сметки	се	вижда,	че	за	
периода	от	1831	до	1867	 г.	са	
получени	 общо	 около	 65	 000	
гроша.	Освен	това	от	водени-
цата	се	осигурявало	зърно	за	
храна	 на	 учителите.	Това	 бил	
добър	 доход.	 Благодарните	
епитропи		споменавали	редов-
но	името	на	хаджи	Теодосий	в	
черквите	на	Габрово.
	 С	 имота	 в	 Букурещ	 не-
щата	 стояли	 по	 друг	 начин.	

Почти	 веднага	 след	 смъртта	
на	 хаджи	 Теодосий	 власти-
те	 превърнали	 трите	 къщи	 в	
казарми,	 като	 не	 се	 плащал	
никакъв	 наем.	 Попечителите	
братя	Мустакови	 подали	жал-
ба	 до	 управляващия	 руското	
консулство	 в	 Букурещ.	 Тога-
ва	 Влашкото	 княжество	 било	
под	 протектората	 на	 Русия	
и	 се	 управлявало	 от	 генерал	
Павел	 Кисельов.	 Той	 решил	
въпроса	 благоприятно.	 Спо-
ред	 сметките	 на	 Габровското	
настоятелство,	 от	 наема	 на	
трите	 дюкяна	 и	 къщите	 братя	
Мустакови	 изпратили	 до	 1836	
година	общо	1514	гроша,	като	
били	 похарчени	 и	 2906	 гроша	
за	ремонт.
	 От	 тази	 година	 насетне	
по	 завета	 на	 хаджи	Теодосий	
братя	Мустакови	не	са	преве-
ли	вече	никакви	пари.	Работа-
та	била	там,	че	в	1836	година	
роднините	 на	 хаджи	 Велика	
Николау	 (отдавна	 починалата	
съпруга	 на	 хаджи	 Теодосий)	
завели	 дело,	 като	 оспорвали	
завещанието.	Мотивът	им	бил,	
че	 когато	 хаджи	 Велика	 се	
венчавала,	 дадената	 зестра	
била	много	по-голяма	от	иму-
ществото	 на	 съпруга	 й,	 като	
по	 този	 начин	 и	 приносът	 й	
в	 семейното	 състояние	 бил	
по-голям.	 Делото	 продължило	
години	 и	 на	 оплакванията	 на	
габровци	братя	Мустакови	от-
говаряли,	че	всичките	приходи	
отивали	 за	 покриване	 на	 съ-
дебните	 разноски.	 В	 писмата	
на	 настоятелството	 до	 Апри-
лов	и	Палаузов		постоянно	се	
поставя	този	въпрос.	Дори	се	
прави	 сравнение,	 че	 от	 заве-
щаната	 от	 Петър	 Вражилов	
къща	 в	 Габрово	 се	 получава-
ли	 по	 5-6000	 гроша	 годишно.	
Пресметнато	 било,	 че	 за	 10	
години	габровското	училище	е	
трябвало	да	получи	по	завета	
на	хаджи	Теодосий	не	по-мал-
ко	от	20	000	 гроша.	При	това	
братя	Мустакови	отказвали	да	
дадат	сметка	за	разходите.	В	
„Денница	новоболгарского	об-

разования“	Васил	Априлов	от-
белязва,	 че	 братя	 Мустакови	
не	 се	 грижат	 за	 завещаните	
от	Хаджийовчев	имоти	и	пора-
ди	тяхната	недобросъвестност	
не	само	училището	не	получа-
ва	нищо,	но	и	никой	не	знае	
за	какво	се	харчат	приходите.
	 В	крайна	сметка,	по	съвет	
на	 Васил	Априлов,	 съдебният	
спор	 приключил	 със	 спогод-
ба,	 като	 имотът	 бил	 поделен	
поравно.	Това	 станало	 в	 1847	
година,	 но	 точно	 тогава,	 на	
23	 март,	 в	 Букурещ	 избухнал	
опустошителен	пожар,	в	който	
бил	изпепелен	и	имотът	на	Те-
одосий	 Йовчев.	 Подадени	 са	
молби	 до	 руското	 консулство	
и	 до	 управителя	 на	 Влахия	
да	 бъдат	 обезщетени	 с	 раз-
мяна	 на	 собствеността.	 Но	
започват	 „влашките	 размири-
ци“	–	революцията	от	1848	го-
дина.	Все	пак	по-късно	влаш-
кото	правителство	предоставя	
празни	терени,	но	дълги	годи-
ни	 братя	 Мустакови,	 а	 след	
това	 и	 техните	 наследници,	
чак	до	1868	г.,	безуспешно	тър-
сят	лица,	които	да	ги	застроят	
и	използват	под	наем.	Това	е	
последното	документално	сви-
детелство	за	този	имот.
	 С	това	историята	на	заве-
щанието	 на	 родолюбеца	 хад-
жи	Теодосий	Йовчев	приключ-
ва.

Теоäосий Петров Йовчев е казал в завещаíието си: “Моля ãи äа се ãрижат, за äа 
опреäелят учители за това училище, почтеííи и блаãоíравíи, щото учащите се 
íе само äа преуспяват в учеíието, íо и äа стават äобри и полезíи ãражäаíи”

Тук, в килията на църквата „Св. Троица“, от 1825 до 1830 г. 
е било училището на йеромонах Гавриил Рилец, който пръв е 
инициирал строителството на общо училище в Габрово.

Габровското училище, построено през 1833 г.
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Продължава от бр. 215

Меíят се времеíата
	 Свечерява	 се.	 В	 гра-
динката	до	театъра	седят	
на	пейката	двама	пенси-
онери,	 унесени	 в	 слад-
ки	приказки.	Наблизо	се	
разхожда	 непрекъснато	
младо	 момиче	 и	 затова,	
че	 минава	 вече	 няколко	
пъти	 край	 тях	 и	 припря-
но	 поглежда	 часовника	
си,	 те	разбират,	 че	чака	
приятеля	си.	А	той,	явно,	
закъснява.	Тогава	 едини-
ят	 от	 тях	 се	 замисля	 и	
казва	на	събеседника	си:
	 -	Как	се	измениха	хо-
рата!	 Кога	 едно	 време	
жена	 ще	 чака	 толкова	
време	на	среща...
	 -	Така	 си	 е.	 Половин	
час	 отивахме	 преди	 оп-
ределеното	време	-	отго-
варя	другият.
	 -	 Аз	 например,	 ако	
в	 8	 часа	 ни	 е	 срещата,	
чаках	до	9,	в	10	като	не	
дойде	 -	в	11	си	отивах...	
Пък	то	сега...

Весели и иíтересíи 
случки от живота íа 
читалището в село 
Велковци - II част
	 Че	 нашенци	 не	 се	
спирали	 пред	 нищо,	 се	
вижда	 не	 само	 от	 това,	
че	първи	от	седемте	чи-
талища	 в	 общината	 са	
построили	 собствена	
читалищна	 сграда,	 ами	
и	 през	 1950	 година	 си	
купиха	 и	 съветски	 кино-
апарат.	И	то	нека	се	има	
предвид,	 че	 в	 читалищ-
ната	 каса	 нямало	 почти	
нищо,	 а	 апаратът	 стру-
вал	 230	 хиляди	 тогаваш-
ни	лева.	Но	находчивите	
селяни	 се	 обърнали	 към	
по-заможен	 съселянин	 и	
го	заагитирали:	 „Дай	ни,	
казали,	 бай	 Нено,	 тол-
кова	 и	 толкова	 лева,	 че	
като	спечелим	от	киното,	
ще	 ти	 ги	 върнем“.	 Пре-
вел	 бай	 Нено	 парите	 от	
банката,	купили	апарата,	
подготвили	 киномеханик,	
сковали	кабина	и	завър-
тели	ролките	не	само	във	
Велковци,	но	и	в	другите	
села.	Спомням	си	първия	
филм	 -	 „Калин	 Орелът“.	
Беше	 истински	 празник.	
Разбира	се,	борча	не	из-
платили	 напълно,	 но	 за	
компенсация	 бай	 Нено	
гледаше	пък	всички	фил-
ми	безплатно...
	 Често	 пъти	 киноопе-
раторът	 оставаше	 без	
заплата,	 защото	 прихо-
дите	 съвсем	 намаляха.	
Затова	 той	 решава	 да	
обикаля	 и	 съседните	 об-
щини.	 Отива	 една	 зима	
с	 кончето,	 впрегнато	 в	
шейната,	 с	 двама	 до-
броволци	 в	 село	 Янтра.	
Когато	наближило	да	за-
почва	 прожекцията,	 ки-
нооператорът	 Пеньо	 от-
крил,	че	погрешно	е	взел	
филма	 „Тринадцать“,	 с	
който	е	идвал	 тук	преди	
2-3	месеца.	 За	 да	 не	 се	
изложи,	обявява	на	 глас	
на	 публиката:	 „Тази	 ве-
чер	 ще	 ви	 прожектирам	
филма	 „Смелите	 карте-
чари“,	 имайки	 предвид	
съдържанието	 на	филма.	
Започва,	 но	 изпуска	 за-

главието	и	така	донякъде	
замаскирал	 допуснатата	
грешка.	 Добре,	 че	 след	
няколко	 години	читалищ-
ните	 кина	 станаха	 дър-
жавни...
	 В	 една	 от	 пиесите	
трябвало	 да	 се	 предста-
ви	 бесилка,	 на	 която	 да	
бъде	 обесен	 един	 от	 ге-
роите.	Денят	на	предста-
влението	 наближавал,	 а	
младежите	 все	 още	 не	
знаели	 как	 ще	 осъщест-
вят	 обесването.	 На	 по-
мощ	 им	 дошъл	 бай	 Сте-
фан	Петров	–	Бояджията,	
пирдопчанин,	 отдавна	
живеещ	 в	 селото.	 Въз-
растен,	 но	 винаги	 духо-
вит	 и	 оригинален,	 той	
набързо	 научил	 ролята	
си	 и	 дал	 идея	 как	 да	
стане	обесването	му:	Ще	
го	 вържат	 с	 невидими	
под	палтото	въжета,	под	
мишците,	 а	 друго	 въже	
формално	 ще	 закачат	
на	шията	му.	Вечерта	на	
представлението	 публи-
ката	била	даже	нависна-
ла	 по	 прозорците.	 Кога-
то	 стражарите	 докарали	
Петров	 под	 бесилката,	
той	 се	 покачил	 на	 по-
ставеното	за	целта	буре.	
Стражарът	 на	 стълбата	
дълго	 и	 неуверено	 запо-
чнал	да	връзва	скритите	
под	 палтото	 въжета,	 а	
после	 сложил	 примката	
на	 шията	 му.	 Но	 когато	
ритнали	 бурето,	 Петров	
не	 увиснал	 на	 скрити-
те	въжета,	а	на	другото,	
което	 е	 на	 шията.	 На-
станала	 суматоха.	 Едра-
та	 фигура	 на	 Петров	 се	
загърчила,	 без	 да	 може	
даже	да	извика.	Двамата	
стражари	 и	 притичалите	
се	актьори	зад	декорите	
се	 спуснали	 към	 него,	
хванали	 го	 за	 краката	
и	 го	 вдигнали	 нагоре.	
Едва	 сега	 се	 сетили	 да	
спуснат	 завесата.	 След	
всеобщата	 уплаха	 бурен	
и	неудържим	смях	залял	
читалищния	салон.
	 Спомням	 си	 и	 един	
случай,	 станал	 преди	
около	 20	 години.	 Между	
другото	 ръководех	 и	 ця-
лостния	 читалищен	 жи-
вот.	Повечето	от	младите	
напуснаха	 селото	 и	 аз	
трябваше	 да	 се	 опирам	
на	 възрастните	 и	 об-
ществените	организации.	
Събрах	 един	 път	 актив	
и	 самодейци,	 много	 от	
които	 бяха	 едни	 и	 същи	
хора,	 и	 развълнувано	
обясних,	че	положението	
е	много	тревожно,	че	от	
тяхното	 участие	 зависи	
дали	ще	има	или	 не	 ве-
черинка	 за	 предстоящ-
ия	 празник.	 Оправи	 се	
уж	работата,	но	за	една	
малка	 роля	 нямаше	 чо-
век.	 Пак	 неприятност...	
Не	знам	дали	ме	съжали,	
но	от	ъгъла	се	обади	бай	
Марко,	около	60-годишен	
строителен	 работник,	 и	
каза	трогнато:
	 -	 Даскале,	 дай	 я	 на	
мене!	Да	 не	мислиш,	 че	
няма	да	я	изиграя?!	
	 Отдъхнахме	 си.	 Ко-
гато	 всички	 се	 разоти-
доха,	 останахме	 двама	
с	него	да	му	обясня	коя	
ще	бъде	ролята	и	той	взе	
пиесата,	за	да	преписва.	
Но	 на	 следващото	 съби-
ране	 бай	 Марко	 намръ-
щен	ми	връща	пиесата	и	

казва	троснато:
	 -	 А	 бе	 вие	 с	 мене	
шега	ли	си	правите?	Ами	
че	аз	цял	ден	преписвах	
и	 до	 половината	 не	 мо-
жах	 да	 стигна.	 Дума	 да	
не	става.	Отпиши	ме.	От-
казвам	се	–	и	ми	посочи	
изписаната	 с	 разкривен	
почерк	тетрадка.	
	 Аз	 я	 поех	 и	 що	 да	
видя	 –	 той	 започнал	 да	
преписва	 цялата	 пиеса,	
всичко	 наред.	Така	 и	 не	
можа	да	участва	в	пред-
ставлението	въпреки	же-
ланието	си.
 * * *
	 Преди	 известно	 вре-
ме	 влизам	 в	 читалнята	
на	 читалището.	 Оглеж-
дам	 набързо	 списанията	
и	 вестниците	 и	 погледът	
ми	 се	 спира	 на	 списъ-
ка	 на	 основателите	 на	
читалището,	 поставен	 в	
рамка	на	стената.	Де	да	
могат	само	да	надзърнат	
в	 обновената	 сграда,	 да	
видят	 обзаведените	 по-
мещения.	 Вглеждам	 се	
в	 двата	 телевизора,	 по-
ставени	един	до	друг	(от	
практически	 съображе-
ния)	и	познавам	единия,	
който	купих	през	1964	го-
дина	 с	 големи	 финансо-
ви	 затруднения.	 Първият	
телевизор	в	 селото!	Как	
масово	се	стичаше	насе-
лението	 на	 това	 „малко	
кино	 без	 кинооператор“,	
че	 се	 принудих	 да	 го	
преместя	от	 читалнята	 в	
салона.
	 После	 отивам	 в	 биб-
лиотеката.	 По	 стените	
стелажи	с	прецизно	под-
редени	книги,	досущ	като	
в	 големите	 библиотеки.	
Осведомявам	 се	 от	 биб-
лиотекарката,	че	книгите	
са	 3600	 тома,	 че	 2/3	 от	
населението	 на	 селото	
са	 читатели	 и	 то	 пове-
чето	възрастни.	Стъпвам	
предпазливо	 на	 чистия	
мокет	 и	 леко	 сядам	 на	
дивана.	 Потъвам	 в	 него,	
потъвам	и	в	мислите	си...	
Какво	 беше	 навремето,	
какво	е	сега.	Разгръщам	
големия	албум.	Но	какво	
е	това?	Нима	тези	само-
дейци	 са	 от	 Велковци?!	
За	 младите	 –	 ясно,	 но	
старите	 как	 са	 отишли	
на	сцената?	Затруднявам	
се	и	библиотекарката	ми	
обяснява:
	 -	Успяхме	да	покажем	
на	сцената	възпроизвеж-
дане	на	годеж,	лазарува-
не,	 коледуване,	 ладване	
и	 седянка	 –	 така,	 както	
бабите	ме	насочиха	да	ги	
представим.	Това	 пък	 са	
сцени	от	битовата	пиеса,	
с	 която	 тази	 година	 по-
сетихме	няколко	села.
	 -	Но	кажи	ми	как	по-
качихте	 тези	 старци	 и	
възрастни	 мъже	 и	 жени	
на	 сцената?	 -	 питам	 аз,	
вторачил	се	в	снимките.
	 -	 Не	 беше	 лесно	 в	
началото,	 докато	 се	 за-
палят.	 Ето	 този	 е	 Иван	
Кашавелов,	на	82	години,	
до	 него	 –	 Илия	 Паралъ-
ков,	на	78	години,	а	Рачо	
Иванов	и	Иван	Кметов	–	
на	68	години,	Деша	Илие-
ва	–	около	60	години...
	 Прекъсвам	 я	 като	 й	
посочвам	една	снимка	с	
около	25	баби,	ама	само	
баби!
	 -	 Това	 е	 колективно	
четене.	 Всички	 идват	 с	

много	голямо	желание.	А	
умеят	 и	 смях	 да	 правят.	
Тази	 година	 Иван	 Симе-
онов	 не	 пусна	 жена	 си	
Тодора	 на	 сцената,	 че	
била	 стара,	 над	 65	 го-
дини.	 А	 тя,	 милата,	 тол-
кова	 много	 желае...	 Но	
след	 2-3	 дни	 ме	 намира	
тук	 и	 ми	 шепне	 да	 не	
чуят	 другите:	 „Запиши	 я	
–	нека	идва.	Ти	знаеш	ли,	
че	два	дена	дума	не	ми	
проговори,	 а	 и	 гръб	 ми	
обръща	нощем“...
	 Слушам	и	си	мисля...	
Дали	основателят	на	чи-
талището	 Тончо	 Иванов	
Гарушев	 е	 предполагал,	
че	неговата	внучка	–	биб-
лиотекарката	 Тодорка	
Михова,	 ще	 продължи	 с	
такъв	мерак	започнатото	
преди	67	години.

Субективíият фактор 
íе е от вчера
Началото
	 Христос	 си	 имал	 12	
ученика	 и	 едно	 магаре.	
Може	 би	 същото	 онова,	
с	 което	 влязъл	 в	 Йеру-
салим.	 Но	 минало	 вре-
ме,	магарето	остаряло	и	
трябвало	да	се	продаде.	
Изпратил	 Христос	 един	
от	учениците	си	на	паза-
ра.	Но	 той	върнал	мага-
рето	и	казал:
	 -	Учителю,	щом	кажех	
на	купувачите,	че	е	на	15	
години,	и	те	отказваха	да	
го	купят.
	 После	Христос	изпра-
тил	 и	 друг	 ученик,	 но	 и	
той	 се	 върнал	 и	 казал	
същото.	Така	 се	 изреди-
ли	почти	всички	ученици,	
но	резултатът	бил	един	и	
същ.
	 Дошъл	ред	на	Петър.	
Той	 го	 изчистил	 добре,	
сресал	 и	 повел	 към	 па-
зара.	Вечерта	се	върнал	
сам,	засмян	до	уши.
	 -	 Кажи,	 Петре	 –	 за-
питал	 го	 Христос,	 -	 как	
успя	 да	 продадеш	 мага-
рето?
	 -	 Излъгах,	 учителю.	
Казах,	че	е	на	5	години,	
и	веднага	го	купиха.
	 Христос	 се	 замислил	
и	казал:
	 -	 Да	 е	 благословена	
лъжата	в	търговията!

От чучура с пълíи шепи
или този íеизчерпаем 
извор
	 Изучаването	на	наше-
то	 минало	 в	 най-широк	
смисъл	 е	 дело	 както	 от-
говорно,	 така	 и	 трудно.	
Интересът	 към	 него	 е	
доста	стар	и	ще	продъл-
жи	и	за	в	бъдеще.	Често	
срещаме	в	печата	повик	
-	 да	 опазим	или	рестав-
рираме	сгради	с	истори-
ческо	 значение,	 да	 пре-
дотвратим	изсичането	на	
дървета-столетници	 и	 т.	
н.	Но	въпреки	закрилата	
на	закона,	някъде	норма-
тивите	 се	 нарушават,	 а	
някои	 ценности	 безвъз-
вратно	ги	загубваме.
	 Във	 връзка	 с	 изуча-
ването	 на	 миналото	 и	
съхраняването	му	за	по-
коленията	 съществува	
един	дял,	 който	на	пръв	
поглед	 няма	 нищо	 общо	
с	 повдигнатия	 въпрос.	
За	 него,	 струва	 ми	 се,	
няма	 законни	 разпоред-

би	 и	 проучването	 му	 се	
извършва	от	любители		-	
доброволни	 почитатели.	
Думата	 ми	 е	 за	 онези	
самобитни	 разказвачи	 –	
сладкодумци,	 остроумци-
шегаджии	или	 възрастни	
и	 стари	 хора,	 които	 се	
срещат	сред	народа,	ма-
кар	и	не	толкова	често.
	 При	 разговор	 пред-
разположим	 ли	 такива	
хора	 да	 се	 „отпуснат“	 и	
увлекат	 в	 спомените	 си	
от	далечното	минало,	ще	
видим,	че	техните	разка-
зи	 или	 епизоди,	 техни-
те	 премеждия	 и	 патила,	
техните	шеги	и	анекдоти	
са	своеобразен	документ	
за	 творческите	 възмож-
ности	 на	 обикновените	
полуграмотни	 хора,	 за	
духовните	 съкровища,	
потулени	в	техните	души.
	 Че	всичко	това	е	ин-
тересно	 за	 изследване,	
събиране	 и	 съхранение,	
спор	 не	 може	 да	 има.	
Някои	 ни	 разказват	 уж	
съвсем	 елементарно	 от	
художествена	 гледна	
точка,	 на	 други	 езикът	
е	 изпъстрен	 с	 особени	
изрази	 и	 диалекти,	 че	
и	 с	 турски	 думи,	 които	
невинаги	 бихме	 сполуч-
ливо	заменили,	на	трети	
словоредът	 е	 в	 пълно	
противоречие	с	учебника	
по	 граматика,	 но	 това	
не	намалява,	а	напротив	
–	 увеличава	 силата	 на	
забавния	 разказ,	 на	 не-
говата	 специфична	 осо-
беност.
	 А	защо	е	така?	Може	
би	мъдростта	 на	 години-
те,	 житейските	 труднос-
ти,	 „видяното	 и	 патено-
то“,	начинът	на	живот,	не	
само	 от	 социално,	 но	 и	
от	психологическо	гледи-
ще.	 Повечето	 от	 хората	
от	 моя	 край	 (пък	 и	 не	
само	 те),	 които	предста-
вляват	 интерес	 за	 из-
следване,	 са	 строител-
ните	 работници,	 скитали	
къде	 ли	 не	 из	 страната,	
че	и	в	чужбина.	Много	от	
тях	 са	 прекарали	 трите	
първи	войни,	други	стоя-
ли	 няколко	 години	 плен-
ници	в	чужбина	и	т.	н.
	 Ами	 чувството	 за	 ху-
мор?	 Казваме,	 че	 то	 е	
типична	българска	черта.	
Но	 нима	 то	 е	 присъщо	
всекиму.	Казал	дядо	Си-
меон	дума	на	място,	коя-
то	разсмяла	другите,	бил	
герой	на	редица	анекдо-
ти,	 разказал	 интересни	
или	 весели	 случки	 –	 и	
всичко	 това	 загива	 без-
възвратно,	само	за	това,	
че	 е	 нямало	 кой	 да	 го	
запише...	 Защото	 дядо	
Симеон	 почина	 преди	
повече	 от	 20	 години.	 А	
такива	преди	него	имаше	
доста.	 И	 за	 в	 бъдеще	
ще	 ги	 срещаме	 все	 по-
рядко.	 Даже	 разказите	
на	 много	 стари	 хора	 да	
са	 лишени	 от	 всякакви	
остроумия	 и	 шеги,	 пак	
представляват	 интерес,	
на	който	трябва	да	обър-
нем	 внимание.	 Ами	 упо-
требата	 на	 пословиците	
и	 поговорките	 в	 тяхната	
колоритна	реч?!	Не	е	ли	
това	 илюстрация	 в	 под-
крепа	на	изказаната	ми-
съл?!
	 Аз	 няма	 да	 си	 прос-
тя,	 че	 едва	 преди	 2-3	
години	започнах	да	про-

учвам	 миналото	 на	 род-
ния	 край	 –	 издирвам	
документи	 и	 сведения;	
събирам	 анекдоти,	 шеги	
и	 весели	 случки	 на	 на-
шенски	 остроумци,	 ин-
тересни	 преживявания	
и	 т.	 н.	 Със	 съжаление,	
обаче,	 констатирах	 кол-
ко	много	съм	закъснял	 -	
„отървах“	 толкова	 много	
стари	 хора,	 които	 биха	
били	 ценен	 източник	 за	
целта,	 пропуснах	 една	
възможност...	 Наистина	
посъбрах	 доста	 очерци	
за	 миналото,	 записах	
над	50	анекдота	и	весели	
случки,	 но	 те	 биха	 били	
няколко	пъти	повече,	ако	
бях	 започнал	 навреме.	
Струва	 ми	 се	 преработ-
ването	 им	 на	 литерату-
рен	език	намалява	стой-
ността	 им.	 Би	 трябвало	
в	тези	случаи	да	използ-
ваме	 живото	 слово	 на	
народа,	 неподправено,	
оригинално.	 Тогава	 ще	
почувстваме	 неговата	
езикова	 свежест.	 Лично	
аз,	за	съжаление,	досега	
не	 съблюдавах	 тази	 по-
становка.
	 Не	 трябва	 да	 ни	 от-
чайва	 твърдението,	 че	
някои	факти	 за	момента	
са	 маловажни.	 За	 бъ-
дещето	 ще	 е	 интересно	
всичко	от	далечното	ми-
нало.
	 И	така	–	разказите	на	
старите	 хора,	 на	 остро-
умците	 и	шегаджиите	 са	
неизчерпаем	 извор,	 от	
който	трябва	да	гребем	с	
пълни	шепи.	Да	побърза-
ме!

Усмивки от близкото и 
äалечíо миíало
(Любопитíо, иíтересíо)
Баш майсторът
	 Къде	 не	 е	 работил	
в	 миналото	 бай	 Пенчо.	
Кръстосвал	 страната	 на-
шир	 и	 надлъж,	 разна-
сял	 дюлгерския	 зюмбюл	
(маймунката)	 по	 гари	 и	
строежи,	че	и	в	Румъния	
работил	 няколко	 години.	
Затова	пък	бил	добре	ус-
воил	строителния	занаят	
и	често	се	хвалел	с	това.	
Когато	заговорел	за	про-
фесията	си	и	нейните	ръ-
ководители,	често	казвал	
на	всеослушание:
	 -	Работникът	може,	но	
не	знае,	инженерът	знае,	
но	 не	 може,	 а	 предпри-
емачът	 нито	 знае,	 нито	
може.
	 С	това	бай	Пенчо	из-
разявал	 отношението	 си	
към	предприемачите,	по-
вечето	от	които	ненавиж-
дал.
	 -	 А	 ти	 към	 кои	 спа-
даш,	бай	Пенчо?	 -	попи-
тали	го	селяните	и	чака-
ли	 с	 нетърпение	 какво	
ще	отговори.
	 -	 Аз	 ли?	 Тя	 моята	 е	

друга...	Аз	хем	мога,	хем	
зная	 –	 отговарял	 той	 и	
се	 наслаждавал	 на	 ос-
троумието	си.

Жабче във виíото
	 Трудно	 се	 събирали	
селяните	по	онова	време	
в	 единствената	 кръчма.	
Кръчмарят,	 като	 всеки	
кръчмар,	 наливал	 вода	
във	 виното,	 което	 много	
ядосвало,	 особено	 по-
младите.	Затова	един	от	
тях	 -	 Илия,	 голям	 шега-
джия,	веселяк,	решил	да	
изложи	 кръчмаря	 пред	
селяните.	 Хванал	 едно	
малко	жабче	 от	 долчето	
пред	 кръчмата	и	 го	сло-
жил	 в	 джоба	 си.	 Когато	
кръчмарят	 му	 сервирал	
юза	 с	 виното,	 Илия	 пу-
ска	незабелязано	жабче-
то	 в	 шишето.	 После	 на	
всеослушание	го	показва	
на	присъстващите.	Какво	
можел	 да	 възрази	 кръч-
марят,	 наистина	 във	 ви-
ното	 плувало	 малко	 жа-
бче.	 После	 извикал	 до	
тезгяха	 сина	 си	 и	 уж	
тихо,	но	силно	ядосан	му	
казал:
	 -	Аз	като	те	пратих	за	
вода,	 защо	 те	 домързя	
да	отидеш	до	чешмата,	а	
си	 гребнал	 от	 дола,	 бре	
маскара	с	маскара!

Тъíка сметка
	 Нашенци	 са	 не	 само	
трудолюбиви,	но	и	доста	
пестеливи.	 Тази	 габров-
ска	 черта	 е	 съществува-
ла	 не	 само	 в	 далечното	
минало,	но	и	по-късно.
	 Било	 през	 петдесет-
те	 години.	Трима	 служи-
тели	 от	 Общината	 били	
изпратени	 в	 града	 на	
двудневни	 курсове.	 Ор-
ганизаторите	 съобщили,	
че	 има	 осигурени	 легла	
и	 че	 не	 бива	 да	 си	 хо-
дят	 на	село	и	на	другия	
ден	пак	да	идват.	(Де	да	
имаше	 автобуси.)	 Когато	
вечерта	тримата	земляци	
се	 настанили	 в	 помеще-
нието,	някой	подхвърлил,	
че	 няма	 да	 им	 изплатят	
„квартирни“,	 защото	 са	
им	осигурили	легла,	т.	е.	
държавна	квартира.	Еди-
ният	от	тях,	отскоро	слу-
жител	в	Общината,	нещо	
се	 посмутил	 и	 дълго	 се	
въртял,	седнал	на	легло-
то.	 На	 сутринта,	 когато	
се	 събудили	 двамата	 му	
колеги,	 с	 изненада	 ви-
дели,	 че	 леглото	 му	 все	
така	 стои	 неразстлано,	
а	 него	 го	 няма.	 После	
разбрали,	 че	 той,	 кога-
то	 всички	 заспали,	 леко	
се	 измъкнал	 и	 отишъл	
да	 спи	 в...	 чакалнята	 на	
гарата.	 Но	 намерили	 се	
шегобийци,	 които	 после	
му	 заявили,	 че	 и	 това	
няма	да	му	помогне,	тъй	
като	 и	 чакалнята	 е	 дър-
жавна...

Продължава 
следващата събота

Неизäаäеíите кíиãи íа учителя краевеä Кольо Марков
 Кольо Марков е един от най-изявените 
краеведи в Габровско. 
 Проучва всестранното минало на родния 
си край, като публикува стотици материали в 
местния и централен печат. Дълги години ра-

боти над „Речник на говора на село Велковци”, 
откупен от БАН през 1982 година. Автор е 
на четири сборника с народен хумор, които 
са предадени в Дома на хумора и сатирата - 
Габрово. 

 Има и няколко изследвания, като по-важни 
от тях са „Из миналото - легенди и истини 
от Габровския край” и „Въздържателното дви-
жение в България”.  Публикувал е много афори-
зми, епиграми и хумористични миниатюри.

Нашеíски фолклор от извора
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066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.

„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, дърва - ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават на тел. 066/805-
642, 0897/892-903.
дърВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 30]
рЕжа дърВа - тел. 
0899/278-396. [23, 21]

сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 14]
гоТоВи дърВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [33, 14]
дърВа за огрев - справ-
ки на тел. 0879/972-114. 
[33, 12]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 
9]
дърВа за огрев - на-
рязани, нацепени - тел. 
0896/828-147. [15, 4]

лЕкари
д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична 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 - тел. 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.

зъболЕкари
сТоМаТологичЕн ка-
бинЕТ д-р Татарлиев 
- гр. Габрово, ул. „Зе-
лена ливада“ 26. Рабо-
та със Здравната каса. 
Безплатен преглед. Тел. 
0896/349-417, 066/85-
41-85. [24, 4]

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 15]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробиВа - 
справки на тел. 0897/832-
363.
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка: 0899/601-444.
полаганЕ и шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[23, 14]
събарянЕ и почистване 
на стари сгради - справки 
на тел. 0893/390-253. [23, 
14]

рЕМонТ на покри-
Ви. Тел. 0889/129-755 
[33, 10]

хидро- и топлоизолация, 
покривни конструкции, 
ремонт, дренаж, улуци и 
други - 0888/02-01-87. 
[10, 9]
бригада изВършВа 
ремонт на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренажи, тенекеджийски и 
бояджийски услуги - тел. 
0899/638-875. [17, 8]
Топлоизолация - 
справки на тел. 0887/131-
311. [33, 8]
рЕМонТ на стари по-
криви, направа на нови, 
хидроизолация, дренаж, 
саниране, улуци и др. - 
справки на тел. 0895/810-
504. [27, 5]
кофраж, бЕТон, армату-
ра - тел. 0887/35070-39. 
[12, 3]

кърТи, пробиВа, изхвър-
ля - тел. 0895/70-70-50. 
[12, 3]
подоВи заМазки, бе-
тон, изолации, шпакловки, 
довършителни работи - 
справки на тел. 0898/672-
883. [7, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, боядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
ВъТрЕшно боядисВа-
нЕ с латекс и блажно - 
справки на тел. 0897/788-
487. [19, 15]
офЕрТа!!! рЕМонТ НА 
БАНЯ ЗА 8 ДЕНА! Кърте-
не, ВиК, ел. инсталация, 
фаянс и теракота, гипсо-
картон, таван, зареждане 
- бойлер, WC, мивка, душ 
и т. н. Справки на тел. 
0876/771-305, 0876/771-
337. [12, 11]

шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0877/770-102. 
[24, 14]

изолации
алпинисТи - справки на 
тел. 0898/907-400.
алпинисТи - справки на 
тел. 0899/321-190.
алпинисТи - справки на 
тел. 0887/131-381. [33, 
29]

израбоТВа
израбоТВа МЕТални 
конструкции от ковано же-
лязо и заварка на цветни 
метали - тел. 0885/72-46-
71. [12, 8]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ЕлЕкТро- и ВиК инстала-
ции и поддръжка - справки 
на тел. 0876/000-084. [33, 
27]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - по 
Всяко ВрЕМЕ. гаранция! 
Справки на тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
Вик, Ел. инсталации и 
поддръжка по домове-
те се извършват на тел. 
0876/000-084. [33, 27]

дограМа
AL и PVC дограМа, 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161.

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

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 20]

почисТВанЕ
пранЕ на дивани - справ-
ки на тел. 0899/050-080. 
[11, 2]

градински услуги
градински услуги - 
тел. 0899/140-254. [17, 6]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [20, 12]
косЕнЕ - тел. 0899/140-
254. [23, 5]

услуги
коВач - 0892/775-774.

поддръжка коМпюТри
инсТалация и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

градини, басЕйни

ландшафТЕн ди-
зайн, офорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
дВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

.проМо! 
GF 858 VIP пелетна горелка с мощност от 
8 kw до 58 kw, керамична запалка, два 
подаващи шнека и автоматично механично 
самопочистване с нова цена 1590 лева.
.пакет „25 киловата“ 

Включва: Пелетна горелка Gf 45 + Водо-
греен котел Gf 25 + три врати + подаващ 
шнек + бункер за 210 кг пелети - цена: 
2560 лева.
.пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна горелка Gf 45 + Водогре-
ен котел Gf 35 + три врати + подаващ шнек 
+ бункер за 210 кг пелети.
.пакет „48 киловата“ - 2980 лева.
Включва: Пелетна горелка Gf52 + Водогре-
ен котел Gf48 + три врати + подаващ шнек 
+ бункер за 210 кг пелети.
.UPS за пЕлЕТни каМини и горЕлки оТ 
GOLDEN FIRE 450 V/A. За всички клиенти, 
закупили наш продукт, промоционална цена 
от 375 лева. с две години пълна гаран-
ция!

Отоплеíие íа цеíа и качество без алтерíатива
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
вестник „100 вести“

Само клиеíтите, закупили проäукт 
íа “Голäъí файър” от ИК „Колоíел”,  
получават ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪЖКА. Остаíалите при íужäа от 
ãараíциоíеí сервиз трябва äа íаправят 
заявка íа телефоíите íа äоставчика.

цЕни за 2018 г. с ддс
.пелетна камина GF10 суха - промо цена: 1450 лв.
.пелетна камина GF18 с помпа, разширителен съд - про-
мо цена: 1850 лева. GFN18 - 1950 лв.
.пелетна камина GF24 с помпа, разширителен съд - про-
мо цена: 1950 лева, GFN24 - 2050 лв.

продаВа МаТЕриали
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 14]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 14]

продаВа обзаВЕжданЕ
орТопЕдичЕн Масажи-

ращ матрак - 190 х 116 х 
16 см, гаранция 13 годи-
ни, се продава в Габрово, 
тел. 0886/567-896. [6, 6]
фризЕр „снайгЕ“ се 
продава на тел. 0889/019-
785. [4, 3]
каМина с водна риза - 
13 kW, се продава на тел. 
0897/665-022. [6, 1]

продаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [13, 8]
продаВаМ ябълки в не-
ограничено количество. За 
справки: тел. 0877/768-
009 - Чешитя. [2, 1]

жиВоТни продаВа
краВа сЕ продава на тел. 
06711/55-48, 0897/829-
811. [15, 13]

кози, ярЕТа, пръч и 
овен се продават на тел. 
0877/983-204. [12, 2]

продаВа гроздЕ
гроздЕ - ркацители, мис-
кет, димят, мерло, кабер-
не, се продава на тел. 
0897/953-766. [5, 2]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 14]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637. [23, 14]

аВТоМобили продаВа
рЕно МЕган Coach, 1.6, 
климатик, CD Plawer, 
Каско, „Гражданска от-
говорност“, цена: 1800 
лева, се продава на тел. 
0887/249-285. [14, 10]
фолксВагЕн джЕТа 
- 1990 г., в движение, 
платено всичко, се про-
дава - справки на тел. 

0894/946-357. [22, 8]

Микробуси, каМиони
ТоВарЕн Ван Ford Transit 
Connect 1.8 Turbo Diesel, 
2003 г., продава тел. 
0887/308-412. [10, 6]

скрап, сТари коли
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 17]

рЕМаркЕТа
ТурисТичЕско рЕМар-
кЕ се продава на тел. 
0877/363-664. [12, 9]

иМоТи продаВа
къща - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
155 кв. м, цена: 44 444 
лв., се продава на тел. 
0888/450-180. [13, 11]
апарТаМЕнТ - 130 кв. 
м, в идеален център за 
79 000 лева се прода-
ва - справки на на тел. 
0888/813-710. [12, 7]

къща В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [11, 9]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 4]
Малка къща, голям двор 
в село Лесичарка продава 
тел. 0898/225-663. [12, 7]
къща В село Орловци се 
продава на тел. 0889/019-
785. [4, 3]
къща с гараж в село Ян-
ковци се продава на тел. 
0889/019-785. [4, 3]
парцЕл - 1 декар, в село 
Трънито се продава на 
тел. 0897/386-911. [5, 2]

иМоТи даВа под наЕМ

ТаВанска сТая за сту-
дент се дава под наем на 
тел. 0878/204-299. [11, 
10]
Магазин (МожЕ и за 
фризьорски салон) в цен-
търа се дава под наем 
на тел. 0878/515-080 [12, 
11]
поМЕщЕниЕ, аВТосЕр-
Виз се дава под наем на 
тел. 0878/929-080. [12, 
11]
МясТо за фасадна ре-
клама на ул. „Радецка“ 
се дава под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 8]
поМЕщЕния за офиси в 
центъра, ул. „Радецка“ 4, 
се дават под наем на тел. 

0897/813-269. [24, 8]
гарсониЕра сЕ дава под 
наем на тел. 0896/640-
697. [22, 3]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, купува тел. 
0895/752-838. [22, 14]

нощуВки
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 10]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [12, 11]
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0896/640-697. 
[22, 3]

КУХНЕНСКИ
ШКАфОВЕ 
ОфИС 
мЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

ЕроТика
прЕдлагаМ ЕроТични 
масажи - сочни и стан-
дартни, само за сериоз-
ни хора, на мой терен  - 
Габриела, 0895/039-942. 
[11, 8]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 2]
услуги на ниски цени 
предлага 26-годишна - 
ниска, слаба, може и на 
мой или Ваш терен - тел. 
0894/258-646. [11, 3]
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даВа заЕМ
крЕдиТи - тел. 0897/219-833. [24, 14]

запознансТВа
Търся си другарка за 
съвместен живот, об-
разована и културна, с 
добра визия и добър 
характер, сама. Аз водя 
скромен живот, не пия 
и не пуша, обичам да 
помагам. Живея във 
вилата си в кметство 
Поповци и отговарям 
на телефон 0897/479-
885 - Атанас Атанасов. 
[5, 1]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодсТВо, ддс, ТРЗ, Осигуровки, Регистрация 
на фирми, Данъчни декларации.Тел. 0899/940-483. 
Имейл адрес: mitas@abv.bg. [10, 8]

МясТо за рЕклаМа
МясТо за външна реклама в центъра на Габро-
во - над „КУ-КУ“-магазина, изгодно предлага тел. 
0878/746-801, 0887/808-598 [33, 8]
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ДЕсИслАВА сутЕВА
общИНА гАброВо

 „Чувстваме	 се	 като	
у	 дома	 си”,	 с	 тези	 думи	
участниците	 в	 междуна-
родния	 младежки	 обмен	
между	 Габрово	 и	 парт-
ньорския	 град	 Митищи	
искрено	трогнаха	своите	

домакини	 в	 лицето	 на	
заместник-кмета	 на	 гра-
да	по	социални	дейности	
Елена	 Стукалова	 и	 ди-
ректора	на	29-то	Средно	
общообразователно	 учи-
лище	 Наталия	 Кравчен-
ко.
	 По	време	на	срещата	
с	тях	българските	ученици	

споделиха	своите	впечат-
ления	 от	 забележител-
ностите,	 които	 посетиха,	
благодариха	 за	 топлия	
прием,	 за	 гостоприем-
ството	на	новите	си	при-
ятели	от	29-то	 училище	в	
Митищи,	 както	 и	 за	 въз-
можността	 да	 се	 запоз-
наят	с	местната	история,	

култура	и	традиции.
	 В	 рамките	 на	 между-
народния	 обмен	 габров-
ските	 младежи	 собстве-
норъчно	 изписаха	 тради-
ционни	 подноси,	 заедно	
със	 своите	 връстници	
изработиха	 руски	 народ-
ни	кукли,	посетиха	етног-
рафския	музей	и	зимната	

градина	на	училището.
	 От	своя	страна	дома-
кините	 имаха	 шанса	 да	
се	запознаят	с	българска	
кухня	 и	 фолклор	 по	 вре-
ме	на	Вечерта	на	българ-
ските	традиции.
	 На	 десетте	 габровски	
младежи	 и	 техните	 ръ-
ководители	 им	 предстои	

един	цял	редовен	 учебен	
ден	 в	 29-то	 училище	 за-
едно	 с	 новите	 им	 руски	
приятели,	 посещение	 в	
етнографския	 музей	 на	
града	 и	 специално	 под-
готвена	 за	 тях	 вечер	 на	
руската	култура.
	 Миналата	 година	 де-
вет	деца	и	двама	ръково-

дители	 от	 Митище	 госту-
ваха	на	Габрово	в	рамки-
те	на	инициативата	„При-
еми	 ме	 на	 село”,	 имаха	
възможност	 да	 опознаят	
българските	 традиции,	
посетиха	 местните	 забе-
лежителности	 и	 знакови	
места	за	българската	ис-
тория	и	култура.

продължава от стр. 3
 Мъжете	 от	 селото	 ни	
са	били	дюлгери,	а	той	 -	
един	от	най-добрите.	Така	
и	 аз	 се	 раждам	 в	 град	
Русе,	 но	 се	 появявам	 на	
бял	 свят	 със	 сериозно	
заболяване	 -	 стеноза	 на	
хранопровода,	 при	 която	
лекарите	отказват	да	опе-
рират.	 В	 търсене	 на	 на-
дежда,	майка	ми	плачей-
ки	обикаля	частните	каби-
нети,	 където	 среща	 една	
баба	и	палавото	й	внуче.	
Оказва	се,	че	детето	й	е	
имало	 същата	 диагноза	
и	 бабата	 съветва	 моята	
майка	 да	 намери	 борови	
гори	и	мляко	от	козичка.	

На	 мига	 майка	 ми	 Мил-
ка	 и	 прабаба	 ми	 Стойка	
хващат	 влака	 и	 щракват	
отново	 ключа	на	 старата	
порта	на	село	Беломъжи-
те.	Тук	оживявам.	Вижда-
те	 ме	 сега	 каква	 голяма	
жена	съм.	
	 Днес	 тук	 си	 почивам,	
работя,	никаква	домашна	
работа	 не	 ми	 тежи,	 на	
това	 място	 се	 прераж-
дам.	Живее	се	прекрасно	
без	 интернет	 и	 телефон,	
там	 почти	 няма	 покри-
тие.	 Селото	 дори	 табела	
си	 няма.	 Направили	 сме	
едно	 градинско	 барбекю,	
колеги	 и	 приятели	 често	
ни	 навестяват.	 Сега	 сме	

решили	 да	 си	 построим	
малък	параклис.	
	 Опитвам	се	да	се	за-
обикалям	 с	 добри	 хора,	
да	си	създаваме	колкото	
може	повече	празници.
 - Какъв е Христо 
Коев като треньор, съ-
пруг, баща и вече дядо?  
	 -	 Христо	 е	 една	 мно-
го	 нестандартна	 личност,	
много	широкоскроен.	Бях	
в	 9	 клас,	 когато	 се	 влю-
бих	в	него,	като	треньор,	
за	мен	той	бе	идол.	Не	се	
страхуваше	от	нищо	-	луд,	
готов	 да	 следва	 мечтите	
си	 докрай,	 умеещ	 да	 ув-
лича	хората.	
	 Много	 по-късно	 по-
гледнах	 на	 него	 като	
мъж,	 като	 партньор	 и	
спътник	в	живота.	Той	
беше	 първият	 мъж	 в	
живота	 ми.	 Вече	 сме	
заедно	35	 години.	Ни-
кой	 не	 вярваше,	 че	
хора	 с	 22-годишна	
разлика	във	възрастта	
могат	 да	 имат	 толко-
ва	стабилна	и	дълбока	
връзка.	 Винаги	 между	
нас	 е	 имало	 взаимно	
уважение,	 обич,	 дове-
рие.	Пожелавам	го	на	
много	хора.
	Той	 е	 забележителен.	
Научил	 ме	 е	 да	 виж-
дам	 хубавото	 в	 хора-
та	 и	 да	 разчитам	 на	
силните	 им	 страни.	
Христо	 обича	 жените,	
като	 естет.	 Отначало	
го	 ревнувах,	 защото	
ми	 звучеше	 абсурдно,	
но	разбрах,	че	той	ис-
крено	им	се	радва.	За	
него	 жените	 са	 вдъх-
новение,	извор	на	жи-
вот.
	Когато	 навремето	 по-
стъпих	 в	 отбора	 на	
Христо,	 бях	 най-мал-
ката.	 Големите	 какич-

ки	 много	 не	 ме	 харес-
ваха,	 проявяваха	 рев-
ност,	 защото	 прекалено	
отклонявах	 към	 себе	 си	
вниманието	 на	 любимия	
треньор.	 Те	 ме	 предиз-
викваха	да	воювам,	но	не	
съжалявам,	така	оформих	
характера	си.	Сега	се	съ-
бираме	с	тях,	веселим	се,	
спомняме	 си	 преживяно-
то.	 Може	 би	 в	 България	
няма	 такава	 хандбална	
общност.	
	 Възпитаничките	 на	
Христо	 Коев	 всеки	 по-
следен	 петък	 на	 месеца	
се	 събират.	 Христо	 е	 из-
ключително	 щастлив,	 по-
следния	 му	 рожден	 ден	
го	 празнувахме	 заедно	 с	
тях.	Емоцията	му	бе	нео-
писуема.	
 - Имате един син, 
дете на любовта, с как-
во се занимава той, на-
следил ли е вашите уме-
ния?  
	 -	Симеон	се	роди	през	
1990	година.	Беше	на	три	
месеца,	 когато	 заминах-
ме	да	играя	в	Италия.	От	
баща	си	знам	колко	е	ва-
жно	да	си	обичана,	вина-

ги	бях	с	него.	Това	усеща-
не	 за	 любов	 и	 свобода-
та,	която	той	ми	даваше,	
са	 ми	 помагали	 страшно	
много.	 Когато	 започнах	
да	 възпитавам	 собстве-
ното	 си	 дете,	 исках	 да	

постъпя	 по	 същия	 начин.	
Симеон	 беше	 навсякъде	
с	 нас	 и	 в	 Италия,	 и	 в	
Бразилия,	и	в	Испания.	В	
Бразилия	беше	любимото	
русо	дете	в	клуба.	Бяхме	
много	 заети	 с	 баща	 му,	

бавачките	 там	 малко	 го	
бяха	 поразглезили,	 има-
хме	известни	проблеми	с	
възпитанието	му.
	 Преди	две	години	той	
заяви,	 че	 иска	 да	 ста-
не	 треньор	 като	 нас.	 За	
да	 му	 помогна,	 заедно	
събрахме	 едно	 отборче	
деца.	С	него	като	треньор	
вече	 имат	 три	 шампион-
ски	 титли,	 сам	 го	 е	 по-
стигнал.
 - макар никак да не 
Ви личи, но вече сте 
баба, как е внучето?
	 -	 Християн	 Коев	 е	
най-хубавата	 ми	 емоция.	
Когато	 навърши	 една	 го-
динка,	 влязохме	 в	 църк-
вата,	 за	 да	 стане	 хрис-
тиянче.	Вече	съм	и	баба,	
и	 кръстница.	 Снаха	 ми	
Теодора	е	творческа	лич-
ност,	занимава	се	с	деку-
паж	 и	 се	 радвам,	 че	 се	
разбираме.	

Бъки: “Виíаãи във всичко äавам 100 процеíта от себе си”

Учеíици от Габрово ãостуват íа свои 
връстíици в побратимеíия руски ãраä Митищи


