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светозар гатев

	 Близо	 300	 млади	 със-
тезатели	 от	 клубовете	 в	
страната,	както	и	гости	от	
Румъния,	 привлече	 Меж-
дународният	 турнир	 по	
джудо	„45	 години	джудо	в	
Габрово“.	
	 Проявата,	 организира-
на	 от	 местния	 ДК	 „Габро-
во“	 с	 подкрепата	 на	 Об-
щина	Габрово,	се	проведе	
в	спортна	зала	„Орловец“.	
Уменията	си	демонстрира-
ха	деца	на	възраст	от	7	до	
14	години,	които	играха	на	
четири	татамита.	

	 Домакините	 се	 пред-
ставиха	 с	 25	 малчугани.	
Те	 завоюваха	 5	 златни,	
3	 сребърни	 и	 7	 бронзови	
отличия	 и	 наредиха	 ДК	
„Габрово“	на	второ	място	в	
комплексното	 подреждане	
от	 състезанието,	 след	 СК	
„Десант“	 (Варна).	 Третата	
позиция	зае	СКСД	„Раков-
ски“	(Севлиево).	
	 При	 момичетата	 злат-
ни	отличия	завоюваха	Ния	
Георгиева	(категория	34	кг,	
родени	 2010-2011	 г.),	 Иве-
лина	 Динчева	 (категория	
25	кг,	родени	2010-2011	г.)	и	
Росина	 Христова	 (катего-

рия	23	кг,	родени	2008-2010	
г.).	
	 Малките	 възпитанички	
на	 треньора	 Христо	 Ко-
лев	 записаха	 и	 по	 още	
един	 подиум,	 а	 Росина	
Христова	се	качи	на	стъл-
бичката	 за	 награждаване	
цели	три	пъти.	Тя	направи	
пълен	 комплект	 медали,	
след	като	извоюва	сребро	
при	 родените	 2010-2011	
г.,	 категория	 до	 23	 кг,	 и	
бронз	 също	 при	 родени-
те	 2008-2010	 г.,	 но	 в	 по-
горната	 категория	 -	 до	 25	
кг.	Ния	 Георгиева	прибави	
към	златото	си	и	бронзово	

отличие	 от	 надпреварата	
при	 8-10-годишните,	 бронз	
взе	 и	Ивелина	Динчева	 в	
същата	 възрастова	 група.	
При	 родените	 2006-2007	 г.,	
в	категория	до	48	кг,	Алек-
сандра	 Попова	 също	 зае	
трето	място.	
	 При	 момчетата	 два	
медала	 завоюва	 Искрен	
Тодоров.	Той	завоюва	зла-
тото	 в	 категория	 до	 18	 кг	
при	 най-малките	 (родени	
2010-2011	 г.),	 а	 в	 по-гор-
ната	 категория,	 до	 21	 кг,	
загуби	 спора	 за	 първото	
място	 от	 своя	 съотборник	
Адриян	Лозанов.	

регионален съвет на 
КнсБ - гаБрово

	 Регионалният	 съвет	 на	
КНСБ	-	Габрово	стана	част	
от	кампанията	„Капачки	за	
бъдеще	 в	 Габрово”.	 Ини-
циативата	 е	 по	 идея	 на	
Деница	 Миларова	 и	 се	
осъществява	 в	 партньор-
ство	 с	 Център	 за	 работа	
с	доброволци	към	Община	
Габрово.	 Каузата	 е	 сред-
ствата,	 събрани	 от	 преда-
ването	 на	 капачките,	 да	
бъдат	насочени	за	закупу-
ване	 на	 специализирано	
оборудване	и	консумативи	
за	 Неонатологично	 отде-
ление	и	Детско	отделение	
в	 габровската	 МБАЛ	 „Д-р	
Тота	Венкова“.
	 Синдикатът	 инициира	
събирането	 на	 капачки	
сред	 своите	 синдикал-
ни	 членове	 и	 прияте-

ли	 в	 цялата	 област.	 До	
този	 момент	 са	 събрани	
и	 предадени	 на	 Община	
Габрово	 няколко	 десетки	
килограма	 капачки.	 Най-
активно	 участие	 до	 мо-
мента	 са	 взели	 учениците	
от	 СУ	 „Максим	 Райкович”	
-	 Дряново	 с	 класен	 ръко-
водител	Росица	Марчева	и	
жителите	 на	 дряновското	
село	 Катранджии,	 които	
събират	капачките	в	мест-
ния	магазин.
	 Екипът	 на	 регионална-
та	структура	на	КНСБ	бла-
годари	на	всички,	които	са	
съпричастни	с	благородна-
та	инициатива,	и	призова-
ва	всички,	желаещи	да	се	
включат.	Събраните	капач-
ки	могат	да	се	предават	и	
в	офисите	на	Синдиката	в	
четирите	 града	 на	 облас-
тта.

	 Купища	балони,	кошница	с	бонбони	за	малчуганите	
и	 десетки	 засмени	 лица	 -	 с	 това	ще	 бъде	 запомнено	
проведеното	 за	 първи	 път	 в	 историята	 „Съботно	 при-
ключение	в	театъра“.	Над	150	човека	се	стекоха,	за	да	
се	 забавляват	 с	 героите	 от	Драматичния	 театър.	Кра-
лицата,	Пепеляшка,	Лудия	доктор,	Клоуна	и	Мечока	по-
срещнаха	децата	във	фоайето	на	сградата	и	на	никого	
не	отказаха	снимка	или	прегръдка.	
	 После	 настана	 време	 за	 театър	 и	 действието	 се	
прехвърли	 в	 залата.	 Лично	 директорът	 на	 ДТ	 „Рачо	

 Женина ДенЧева

	 Фирма	 „Уко	 България“,		
даpи	 на	 Община	 Габрово	
47	000	луковици	за	холанд-
ски	лалета,	съобщи	кметът	
Таня	Христова.
		 	Засаждането	им	вече	
започна,	 като	 сортовете	
са	 така	 подбрани,	 че	 да	
цъфнат	през	май,	когато	е	
карнавалът	в	Габрово.	Ла-
летата	 са	 розови,	 лилави,	
сини,	 но	 цветните	 фигури	
ще	се	оформят	още	с	чер-
вени,	жълти,	пъстри.
	 Фирма	„Уко	България“,	
която	 е	 базирана	 във	
Враниловци,	се	занимава	
със	събиране	и	изкупува-
не	 на	 отработени	 расти-
телни	 масла	 и	 мазнини	
на	територията	на	цялата	
страна.
	 	Част	е	от	фирма	Uko	

Kampen	от	 Холандия,	 коя-
то	 е	 най-големият	 произ-
водител	на	лалета.
	 В	 засаждането	 ще	
се	 включат	 и	 заместник-
посланикът	 на	 Кралство	

Нидерландия	 Питър	 Ван	
Флит,	 и	 Моника	 Николо-
ва	-	икономически	сътруд-
ник	 в	 посолството,	 които	
ще	бъдат	 на	 посещение	 в	
Габрово	на	12	октомври.

Женина ДенЧева
	 От	 4	 до	 6	 октомври	 в	
Габрово	 ще	 се	 проведе	
третото	 издание	 на	 Лаге-
ра	за	иновации	 -	Gabrovo	
Innovation	 camp.	 В	 цере-
монията	 за	 откриване	 ще	
участват	 кметът	Таня	 Хри-
стова,	 Деница	 Савчева	 -	
зам.-министър	 на	 образо-
ванието	 и	 науката,	 Карел	
Вандерпортен	 от	 Главна	
дирекция	 „Вътрешен	 па-
зар,	 промишленост,	 пре-
дприемачество	и	МСП“	на	
Европейската	комисия,	Ге-
орги	 Стоев	 -	 председател	
на	 икономическата	 зона	
Тракия	Тех,	Ханк	Кюн	-	це-

ремониален	майстор	
и	главен	модератор.
	 Организатори	 са	
Областен	 информа-
ционен	 център,	 съв-
местно	 с	 Община	
Габрово.	 Събитието	
ще	се	проведе	в	не-
повторимата	 атмос-
фера	 на	 Дома	 на	
хумора	и	сатирата.
	 16	са	партньори-
те	 на	 инициативата,	
сред	които	Европей-
ската	 комисия	 на	
регионите,	 Предста-
вителството	 на	 Ев-
ропейската	 комисия	
в	 България,	 Андрей	

Новаков	 -	 депутат	 в	 Ев-
ропейския	 парламент,	 Ми-
нистерството	на	образова-
нието	и	науката	и	други.
	 Третото	издание	на	Ла-
гера	за	иновации	е	посве-
тено	 на	 темата	 Социални	
иновации.	 В	 инициативата	
ще	 се	 включат	 над	 100	
участници	 от	 Габрово	 и	
цялата	 страна,	 които	 тър-
сят	 и	 предлагат	 решения	
за	 всяко	 едно	 от	 след-
ните	 предизвикателства:	
Бизнес	 и	 социално	 пре-
дприемачество,	 Сребърна	
икономика,	
	 Младите	 хора	 в	 соци-
алните	 иновации,	 Зелени	

иновации,	Образование	на	
бъдещето,	Технологии	в	со-
циалните	 иновации.	 С	 тях	
ще	 работят	 11	 ментори	 с	
голям	 опит	 на	 междуна-
родно	 ниво	 в	 модерира-
нето	на	различни	събития,	
хора,	постигнали	изключи-
телно	 много	 в	 кариерата	
си.
	 „Министерството	 на	
образованието	 и	 науката,	
в	лицето	на	новия	си	зам.-
министър	 Карина	 Ангели-
ева,	 предостави	 изложба	
на	 добри	практики	 в	 сфе-
рата	 на	 социалните	 ино-
вации,	която	ще	посрещне	
гости	и	участници	в	лагера	

за	 иновации,	 експонирана	
в	музея	„Дом	на	хумора	и	
сатирата“.	 Зам.-министър	
Ангелиева	съдейства	учас-
тници	 да	 бъдат	 и	 трима	
от	 учениците,	 лауреати	на	
Международния	 конкурс	
за	 подготовка	 на	 научно-
изследователски	 и	 ино-
вативни	 проекти	 „Млади	
таланти“.	 Те	 се	 завърнаха	
преди	броени	дни	от	Меж-
дународното	младежко	на-
учно	 изложение,	 което	 се	
проведе	 в	 полския	 град	
Гдиня“,	каза	Маринела	Съ-
бева,	директор	на	Област-
ния	 информационен	 цен-
тър.

Зàпочвà трåтото изäàниå нà Лàãåрà зà иновàции

на стр. 8

КНСБ - Гàáрово ñå включи 
в кàмпàниятà „Кàпàчки зà 
áъäåщå в Гàáрово”

47 000 холàнäñки лàлåтà 
зàñàжäàт в Гàáрово

297 мàлки тàлàнти ñъáрà Мåжäунàроäният 
турнир “45 ãоäини äжуäо в Гàáрово”

на стр. 8

Снимка: Община Габрово

Съáотно приключåниå зà äåцà

в тåàтърà
Стоянов“	Петко	Койчев	приветства	зрителите	и	им	бла-
годари,	че	са	част	от	празничното	събитие.	Спектакълът	
„Принцесата	и	жабока“	накара	децата	да	се	смеят,	да	
недоволстват	срещу	Вещицата	и	да	се	радват	на	щаст-
ливата	развръзка.	Приключението	завърши	с	още	едно	
изкушаващо	за	зрителите	нововъведение.	Всеки	имаше	
възможност	 да	 се	 качи	 на	 сцената	 и	 да	 се	 снима	 с	
героите	и	декора.	Драматичният	театър	беше	осигурил	
фотограф,	 чиито	снимки	по-късно	попаднаха	на	Фейс-
бук	страницата	на	културния	институт.	
	 От	 екипа	 на	 Театъра	 споделиха,	 че	 са	 останали	
обнадеждени	от	силния	интерес	към	този	експеримент	
и	ще	продължат	с	усилията	си	да	превърнат	театъра	в	
място,	където	можеш	да	се	забавляваш	и	през	почив-
ните	дни.	Следващото	издание	на	„Съботно	приключе-
ние	в	Театъра“	ще	се	проведе	на	13	октомври,	 когато	
децата	ще	се	срещнат	с	„Принцесата,	която	не	искаше	
да	играе“.	
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Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 На 18.10.2018 г. от 08:30 до 09:00 ч. и от 
16:30 до 17:00 ч. поради	извършване	на	опера-
тивни	превключвания	на	съоръженията	за	дос-
тавка	 на	 електроенергия	 са	 възможни	 смуще-
ния	на	електрозахранването	в	района	на	Габро-
во:	ул.	„Драва”	1÷5	и	2,	ул.	„Иван	Вазов”	1÷7	и	
2÷18,	ул.	„Македония”,	ул.	„Михаил	Петров”,	ул.	
„Лазар	Донков”,	ул.	„Ванче	Михайлов”,	ул.	„До-
бри	Карталов”,	 ул.	 „Съзаклятие”	6,	10	и	12,	 ул.	
„Тимок”,	ул.	„Свети	Свети	Кирил	и	Методий”,	ул.	
„Априловска”	 6÷12,	 бул.	 „Априлов”	№	8÷50,	№	
54	–	74	и	№	1,	ул.	„Райчо	Каролев”	6÷22	и	9÷17,	
ул.	„Бялката”	2,	ул.	„Веселие”	№	1	-14,	ул.	„Ми-
тко	Палаузов”,	ул.	„Мара	Гидик”,	ул.	„Саша”,	ул.	
„Баба	Зара”,	ул.	„Възход”,	ул.	„Бисер”,	ул.	„Све-
тулка”,	бул.	„Трети	март”	№	1-3	и	от	№	2	-16	,	ул.	
„Паничарка”,	ул.	„Ганчо	Лапаков”,	ул.	„Подуево”,	
ул.	„Лале”,	ул.	„Вардар”,	ул.	„Бакойски	баир”,	ул.	
„Кънчо	Райков”	№	2	/	3-7,	ул.	„Трудов	герой”,	ул.	
„Дебел	 дял”,	 ул.	 „Република”,	Паничарка”	№	 1.	
Фирмите	„ДКЦ	1“,	ВиК,	стадион	„Христо	Ботев”;	
СД	 „Десислава”;	 „Севброкерс”	 и	 бензиностан-
ция	OMV,	МОЛ	-	Габрово,	„Алианс	България”,	пл.	
„Възраждане”	3	-	резервно	захранване	за	зала	
„Възраждане”,	 Агенция	 по	 геодезия,	 картогра-
фия	 и	 кадастър,	 Областна	 администрация	 и	
Първа	инвестиционна	банка	–	пл.	„Възраждане”	
5,	фирма	„Атекс”,	„НИК	МАР	Груп”,	Драматичен	
театър	 „Рачо	 Стоянов”,	 „АЛЕКО	 03”	 ООД,	 „Га-
рант	 недвижими	 имоти”	ООД,	 библиотека	 „Ап-
рилов-Палаузов”.

 На 16.10.2018 г. от 08:30 до 09:00 ч. и от 
16:30 до 17:00 ч. поради	извършване	на	опера-
тивни	превключвания	на	съоръженията	за	дос-
тавка	 на	 електроенергия	 са	 възможни	 смуще-
ния	на	електрозахранването	в	района	на	Габро-
во:	ул.	„Драва”	1÷5	и	2,	ул.	„Иван	Вазов”	1÷7	и	
2÷18,	ул.	„Македония”,	ул.	„Михаил	Петров”,	ул.	
„Лазар	Донков”,	ул.	„Ванче	Михайлов”,	ул.	„До-
бри	Карталов”,	 ул.	 „Съзаклятие”	6,	10	и	12,	 ул.	
„Тимок”,	ул.	„Свети	Свети	Кирил	и	Методий”,	ул.	
„Априловска”	 6÷12,	 бул.	 „Априлов”	№	8÷50,	№	
54	–	74	и	№	1,	ул.	„Райчо	Каролев”	6÷22	и	9÷17,	
ул.	„Бялката”	2,	ул.	„Веселие”	№	1	-14,	ул.	„Ми-
тко	Палаузов”,	ул.	„Мара	Гидик”,	ул.	„Саша”,	ул.	
„Баба	Зара”,	ул.	„Възход”,	ул.	„Бисер”,	ул.	„Све-
тулка”,	бул.	„Трети	март”	№	1-3	и	от	№	2	-16,	ул.	
„Паничарка”,	ул.	„Ганчо	Лапаков”,	ул.	„Подуево”,	
ул.	„Лале”,	ул.	„Вардар”,	ул.	„Бакойски	баир”,	ул.	
„Кънчо	Райков”	№	2	/	3-7,	ул.	„Трудов	герой”,	ул.	
„Дебел	дял”,	ул.	„Република”,	„Паничарка”	№	1.	
Фирмите	„ДКЦ	1“,	ВиК,	стадион	„Христо	Ботев”;	
СД	 „Десислава”;	 „Севброкерс”	 и	 бензиностан-
ция	OMV,	МОЛ	Габрово,	„Алианс	България”,	пл.	
„Възраждане”	3	-	резервно	захранване	за	зала	
„Възраждане”,	 Агенция	 по	 геодезия,	 картогра-
фия	 и	 кадастър,	 Областна	 администрация	 и	
Първа	инвестиционна	банка	–	пл.	„Възраждане”	
5,	фирма	„Атекс”,	„НИК	МАР	Груп”,	Драматичен	
театър	 „Рачо	 Стоянов”,	 „АЛЕКО	 03”	 ООД,	 „Га-
рант	 недвижими	 имоти”	ООД,	 библиотека	 „Ап-
рилов-Палаузов”.

	 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.

рУЖа лЮБенова

	 Охранителна	 камера	
от	 село	 Сенник	 подкрепи	
показанията	 на	 двама	 по-
лицаи	 пред	 севлиевския	
Районен	 съд	 и	 уличи	 в	
лъжа	пътен	нарушител.	За	
да	 „отърве	 кожата“,	 об-
виняемият	 –	 младеж	 от	
същото	 село,	 шикалкавел,	
опитвал	 се	 да	 заблуди	
съда,	но	забравил	за	без-
пристрастните	 показания	
на	техниката.
	 Случаят	 с	 обвиняемия	
Р.	 М.	 Я.	 беше	 разгледан	
от	 севлиевския	 Районен	
съд.	 Младежът	 застана	
на	 подсъдимата	 скамейка	
по	 обвинение,	 че	 около	
14,30	 часа	 на	 8	 май	 т.	 г.	
„до	 сградата	 на	 „Народен	
магазин“,	 в	 посока	 село	
Душево,	община	Севлиево,	
управлявал	 МПС	 –	 мото-
пед	 „Aprilia	 Scarabeo“,	 с	
рама	 №	 ZD4PFG...,	 нере-
гистрирано	 по	 надлежния	
ред,	предвиден	в	Наредба	
№	 I-45	 от	 24.03.2000	 г.	 за	
регистриране,	отчет,	пуска-

не	в	движение...“.	
	 Освен	 това	 от	 мате-
риалите	 по	 делото	 става	
ясно,	 че	 е	 ученик	 и	 че	 е	
неправоспособен	 -	 нямал	
шофьорска	книжка.	На	ци-
тираната	 дата	 обаче	 се	
движел	в	центъра	на	село	
Сенник,	в	посока	село	Ду-
шево.	 По	 същото	 време	
наблизо	 дежурели	 двама	
полицаи	от	Севлиево.	„За-
белязвайки	 движещия	 се	
мотопед,	 те	 решили	 да	 го	
спрат	 за	 проверка,	 пора-
ди	 което	 подали	 сигнал	
на	водача	да	преустанови	
движението	 си	 –	 пише	 в	
свидетелските	 показания	
по	делото.	 -	Той	обаче	не	
спрял	 на	 указаното	 му	
място,	 а	 до	 дом	 №	 44	
и	 сградата	 на	 „Народен	
магазин“,	 находящи	 се	 на	
същата	 улица.	 При	 извър-
шената	 от	 полицейските	
служители	 проверка	 било	
установено,	 че	 мотопедът	
се	 управлява	 от	 Р.	 М.	 Я.,	
както	и	че	същият	не	при-
тежава	 свидетелство	 за	
правоуправление.	 Конста-

тирано	 било	 също	 така,	
че	 управляваното	 от	 него	
МПС	не	е	регистрирано	по	
надлежния	ред,	предвиден	
в	 посочената	 по-горе	 на-
редба.“	
	 	 Пред	 съда	 обаче	 ад-
вокатът	 на	младежа	запо-
чнал	 да	 лансира	 версия-
та,	 че	 обвинението	 не	 е	
доказано	 по	 безспорен	 и	
несъмнен	 начин	 и	 искал	
оправдателно	 решение,	 в	
краен	 случай	 –	 минимал-
но.	В	подкрепа	на	това	не	
посочил	 никакви	 доводи.	
И	 самият	 Р.	 М.	 Я.	 не	 се	
признавал	 за	 виновен	 и	
отказал	да	дава	обяснения	
пред	 съда.	 После	 стана-
ло	 ясно,	 че	 се	 опитва	 да	
лъже.
	 При	 привличането	 му	
в	 качеството	на	обвиняем	
младежът	 заявил,	 че	 не	
бил	 управлявал	 въпросни-
ят	мотопед,	 а	само	 го	бу-
тал.	 Той	 не	 работел,	 бил	
на	 ремонт,	 но	 не	 бил	 в	
състояние	 да	 се	 движи.	
Полицаите	 пък	 твърдели	
точно	обратното.

	 „Съдът	 не	 кредитира	
с	 доверието	 си	 обяснени-
ята	на	Р.	М.	Я.	в	 тази	им	
част.	 Същите	 са	 изолира-
ни,	представляват	защитна	
позиция,	 целяща	 оневиня-
ването	 му,	 и	 се	 опровер-
гават	 от	 останалите	 дока-
зателства.	 В	 показанията	
си,	 дадени	 в	 хода	 на	 до-
съдебното	 производство,	
разпитаните	 като	 свидете-
ли	 полицейски	 служители	
категорично	 заявяват,	 че	
са	 забелязали	 мотопед,	
който	 се	 движи,	 и	 след	
като	 извършили	 проверка	
на	 водача	му,	 установили,	
че	 това	 е	 обвиняемият	 Р.	
М.	 Я.	 Показанията	 на	 съ-
щите	се	подкрепят	и	от	ве-
щественото	доказателство,	
иззето	в	хода	на	досъдеб-
ното	 производство	 –	 диск	
със	 запис	 от	 охранителна	
камера	 от	 същата	 дата,	
разположена	в	центъра	на	
село	 Сенник,	 при	 огледа	
на	 което	 и	 след	 възпро-
извеждането	 на	 записа	
върху	 него	 се	 установява	
безспорно,	 че	 обвиняеми-

ят	Я.	управлява	мотопеда.	
По	 делото	 по	 безспорен	
и	 несъмнен	 начин	 се	 ус-
тановява	 също	 така,	 че	
управляваният	от	Я.	мото-
пед	 не	 е	 регистриран	 по	
надлежния	ред.“
	 И	 понеже	 досега	 е	
с	 чисто	 съдебно	 минало	
и	 не	 е	 освобождаван	 от	
наказателна	 отговорност,	
съдът	 реши,	 по	 предло-
жение	 на	 прокуратурата,	
да	 го	освободи	от	 такава,	
но	да	му	наложи	парична	
глоба.	„...с	оглед	постигане	
на	 целите	 на	 наказанието	
следва	да	се	наложи	нака-
зание	в	размер	малко	над	
минималния,	предвиден	по	
чл.	 78а	 от	 Наказателния	
кодекс,	 а	 именно	 глоба	 в	
полза	на	държавата	в	раз-
мер	 на	 1	 100	 лева“,	 реши	
съдът.
	 Засега	не	е	ясно	дали	
младежът	ще	се	възползва	
от	правото,	което	му	дава	
законът	 –	 да	 обжалва	 ре-
шението	 на	 севлиевския	
съд	пред	габровския	Окръ-
жен	съд.

рабоТа прЕДлага
ТърсяТ сЕ строителни 
работници, заварчици и 
монтажници. За повече 
информация на посочения 
телефон: 0893/393-308. 
[30, 27]
МЕбЕлна фирМа „Фо-
реста Мебел“ търси да 
назначи Проектант, Ме-
белисти, Монтажници. гр. 
Габрово, 0886/332-968. 
[33, 25]
фирМа набира мебели-
сти и шлайфисти. Справки 
на тел. 0888/201-202. [24, 
21]
фирМа Търси шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 17]

„ДиМас“ аД Търси 
Да назначи Ма-
шинисТ за Валяк. 
За информация: тел. 
0885/803-330 [11, 10]

сТолъТ поД Община 
Габрово търси да назначи 
готвачи. Телефон за връз-
ка: 0894/632-364. [12, 11]
Магазин за хранител-
ни стоки в квартал Дядо 
Дянко търси продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0888/80-63-10. [22, 11]
рабоТник за автокъща с 
категория „В“ се търси на 
тел. 0898/621-848. [11, 9]
шофьор каТЕгория 
„С+Е“ се търси на тел. 
0888/564-431. [11, 8]
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, 
7]

фирМа „бЕТа бус 
11“ ЕооД - гр. габро-
Во Търси Да назна-
чи шофьор, каТЕ-
гория „D“. Справки 
на тел. 0897/979-763. 
[11, 6]

гоТВач/ка, при добро 
заплащане, се търси на 
тел. 0887/671-848. [24, 
10]
МайсТор на закуски или 
баничар се търси на тел. 
0899/987-544. [7, 7]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0898/43-
10-16. [30, 7]фирМа 
„балЕя Груп“ търси да 
назначи шофьор на зър-
новоз. Телефон за връзка: 
0887/297-951. [26, 6]
сТроиТЕлна фирМа 
„S&S EXPERT“ набира ра-
ботници с опит в строи-
телството. Справки на тел. 
0876/969-201, 0897/759-
795. [11, 6]

фабрика Търси дърво-
делци с опит. Справки на 
тел. 0877/800-313. [5, 5]
ЖЕна за почистване с 
опит се търси на тел. 
0877/735-400. [11, 5]
фирМа Търси общи ра-
ботници. Справки на тел. 
0897/97-47-91. [6, 3]
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, 4]
фирМа „ДЕлТа Гард“ 
търси охранител. Справки 
на тел. 0899/139-184 - 
Пенчев. [3, 3]
гоТВач, поМощник-
гоТВач, скара - денна 
смяна, се търсят на тел. 
0885/069-027. [7, 2]
Миячка оТ 18.00 до 
21.00 часа се търси на 
тел. 0885/069-027. [7, 2]
Магазин за готова хра-
на търси продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0885/069-027. [7, 2]

обЕкТ прЕДлага рабо-
та за пенсионер - нощна 
смяна, от 22 до 6 часа. 
Справки на тел. 0879/80-
80-12. [3, 3]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [14, 3]
ЖЕна До 65 години за 
гледане на стари хора сре-
щу жилище се търси на 
тел. 066/99-22-44. [5, 3]
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, 3]
каМЕриЕрка за хотел 
спешно се търси на тел. 
0885/896-968. [5, 1]
МЕхана „габъра“ търси 
помощник-готвач. Справ-
ки на тел. 0897/974-704. 
[11, 1]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

рУЖа лЮБенова

 Севлиевец,	 работил	 в	
Германия	 като	 строител,	
се	 опитал	 да	 лъже	 та-
мошен	 полицейски	 шеф	
с	 фалшива	 шофьорска	
книжка,	но	работата	опря	
до	 съда.	 Вчера	 от	 про-
куратурата	 съобщиха,	 че	
нашенецът	вече	е	получил	
наказание	 –	 десет	 месе-
ца	 затвор	 условно,	 с	 три	
години	 изпитателен	 срок.	
Ще	 плати	 и	 близо	 500	
лева	разноски	и	такси.
	 Случаят	 е	 приключен	
окончателно,	 благодаре-
ние	 на	 споразумението	
между	 подсъдимия	 Й.	 С.		
и	 севлиевската	 прокура-
тура,	 одобрено	 от	 съда.	
Без	 обжалвания	 и	 възра-

жения!	 За	 да	 стане	 факт	
това	законът	изисква	под-
съдимият	 да	 признае	 из-
цяло	вината	си,	като	дава	
право	 на	 съда	 	 да	 бъде	
по-снизходителен.	 Така	
стана	и	в	този	случай.	
	 Подсъдимият	 Й.	 С.	
е	 осъждан	 и	 преди.	 Той	
е	 с	 основно	 образова-
ние,	 работил	 в	 строител-
на	фирма	във	Федерална	
Република	 Германия.	 На	
27	 септември	 т.	 г.	 пред	
Районния	 съд	 в	 Севли-
ево	 Й.	 С.	 се	 призна	 за	
виновен	 „че	 умишлено	 и	
виновно	 	 на	 21октомври	
2015	 г.,	 във	 Федерална	
Република	 Германия,	 гр.	
Берлин,	 район	 Нойкьолн,	
пред	 полицейски	 главен	
комисар,	 съзнателно	 се	

е	 ползвал	 от	 официален	
документ	 –	 свидетелство	
за	управление	на	моторно	
превозно	 средство,	 изда-
дено	на	8	февруари	2010	г.	
от	МВР-Габрово,	 Републи-
ка	 България...,	 чието	 съ-
държание	е	преправено...“		
Оказало	 се,	 че	 докумен-
тът	 е	 редовно	 издадено	
свидетелство	 за	 управле-
ние	на	моторно	превозно	
средство	на	името	на	друг	
човек,	 в	 което	 с	 помо-
щта	 на	 компютърна	 сис-
тема	 и	 цветен	 принтер	
били	 наслагани	 името	 и	
снимката	 на	 подсъдимия.	
Техническата	 експертиза	
показала,	 че	 „след	 като	
защитният	 ламинат	 и	 по-
върхностния	 слой	 били	
механично	 отстранени,	 с	

изключение	на	участъците	
със	защитни	елементи,	са	
нанесени	снимка	и	данни	
за	Й.	С.,	категории	и	дати,	
а	изображението	на	кръг-
лия	мокър	печат	е	имити-
рано	чрез	отпечатване	на	
сканирано	 изображение“,	
пише	 в	 доказателствата	
по	делото.
	 За	 извършеното	 де-
яние	 севлиевецът	 беше	
наказан	 десет	 месеца	
условно,	 но	 ще	 плати	 и	
направените	в	хода	на	до-
съдебното	 производство	
разноски	 за	 експертизи	
и	 преводач.	 Фалшивата	
книжка	се	отнема	в	полза	
на	 държавата	 и	 ще	 бъде	
предадена	 в	 сектор	 „Път-
на	 полиция“	 при	 ОД	 на	
МВР-Габрово,	 където	 да	

бъде	унищожена.
	 Споразумението	 с	
прокуратурата,	 одобрено	
от	 съда,	 влезе	 в	 сила.	То	
представлява	 окончателна	
присъда,	което	позволи	на	
Й.	 С.	 да	 поиска	 отмяна	
на	мярката		за	неотклоне-
ние	 „подписка“,	 наложена	
му	 в	 хода	 на	 досъдебно-
то	 производство.	 А	 това	
пък	 позволи	 да	 му	 бъде	
отменена	и	заповедта,	на-
ложена	 с	 Постановление	
за	 налагане	 на	 забрана	
за	напускане	пределите	на	
Република	 България	 от	 29	
август	т.	г.		С	това	наказа-
телното	производство	при-
ключи,	 определението	 на	
съда	 е	 окончателно	 и	 не	
подлежи	на	обжалване	или	
протестиране.

Оñъäихà ñåвлиåвåц, опитàл äà мàми 
ãл. комиñàр в Гåрмàния - покàзàл 
фàлшивà шофьорñкà книжкà

Сåлñкà кàмåрà уличи пътåн нàрушитåл в лъжà
севлиевският съд изгледа запис от охранителна камера в село сенник и го наказа с 1100 лева глоба

	 През	тази	учебна	годи-
на	 подготвителните	 групи	
в	Детска	градина	„Радост“	
-	 Габрово	 ще	 работят	 по	
проект	 „Проектно-базира-
но	 обучение,	 интегрирано	
с	информационните	техно-
логии“.	 Проектът	 е	 финан-
сиран	 от	Община	 Габрово	
и	 е	 със	 срок	 на	 реализа-
ция	две	години.	
	 Проектното	 обучение	
е	 метод	 на	 преподаване,	
при	 който	 децата	 получа-
ват	знания	и	умения,	рабо-
тейки	 в	 екипи	 по	 опреде-
лен	 проект,	 за	 определен	
период	от	време.	Работата	
по	проекти	е	насочена	към	
различни	 области	 –	 в	 об-
ластта	 на	 изкуствата,	 в	
сферата	на	социалния	жи-
вот	 –	 природен	 и	 общест-
вен,	и	др.	
	 Идеята	 на	 проектно-
базираното	обучение	е,	че	

проблеми	 от	 реалността	
улавят	интереса	на	децата	
и	 провокират	 размисъл.	
Ролята	 на	 учителя	 е	 да	
подпомага	 и	 насочва	 съв-
местната	 работа	 на	 деца-
та.	
	 Спецификата	 на	 обра-
зователно-възпитателния	
аспект	 на	 съвременното	
предучилищно	 образова-
ние	все	повече	се	свързва	
с	термините	иновативност,	
интерактивност,	 бизнес	
предприемачество,	 инфор-
мационно-комуникационни	
технологии,	 ето	 защо	 и	
екипът	 на	 детската	 гради-
на	се	насочи	към	тях.	Де-
цата	ще	имат	възможност	
да	 получат	 своите	 първи	
стъпки	в	информационното	
компютърно	 пространство	
чрез	различни	игри	и	про-
грами,	достъпни	за	тяхната	
възраст.

В Дåтñкà ãрàäинà „Рàäоñт" - Гàáрово 
щå рàáотят по проåкт „Проåктно-
áàзирàно оáучåниå, интåãрирàно ñ 
информàционни тåхнолоãии"

за поръчки: габрово,
„полипрес“ ооД, централа: 

066/810900 до 810939        
GSM gate: 0885502501, 0884501503, вътр. 10, 20

красимир Мирчев 



32 октомври 2018 г.

 На 4 октомври от 
18:00 часа в Музея на 
хумора и сатирата Евге-
ния Атанасова-Тенева 
ще представи книгата си 
„Кристо, Владо, Росен и 
Плаващите кейове“ в раз-
говор с редактора на кни-
гата Калина Гарелова. 
	 Мястото	 на	 срещата	 с	
авторката	 не	 е	 случайно	
–	в	зала	3	на	Музея	се	на-
мират	 изложбите	 „Кристо	
и	 Жан-Клод.	 Проекти”	 и	
„Роден	в	Габрово“.	Журна-
листката	 е	 автор	 на	 тек-
стовете	 в	 изложбата	 „Ро-
ден	 в	 Габрово“,	 в	 която	
са	 представени	 ранните	
години	 на	 Христо	 Явашев	
в	 града.	Атанасова-Тенева	
е	автор	и	на	някои	от	фи-
лмите,	посветени	на	Крис-
то	и	Жан-Клод,	които	бяха	
част	 и	 от	 съпътстващата	
програма	 към	 двете	 из-
ложби	в	Габрово.
	 Евгения	 Атанасова-Те-
нева	 е	 запален	 изследо-
вател	 на	 творчеството	 на	
Кристо	и	Жан-Клод.	Прави	

документални	 филми	 и	
пише	статии,	посветени	
на	 техните	 произведе-
ния.	 Повече	 от	 десети-
летие	наблюдава	отбли-
зо	 творбите	 на	 Крис-
то	 и	 многократно	 се	 е	
срещала	 с	 художника.	
Двамата	 разговарят	
както	за	конкретните	му	
произведения,	 така	 и	
за	 неговия	 живот.	Тези	
интервюта	 и	 изследва-
ния	 ще	 бъдат	 част	 от	
предстояща	 пълна	 био-
графия	на	Кристо.	
	 При	 строежа	 на	
Плаващите	 кейове	 на	
езерото	 Изео	 журна-
листката	участва	и	като	
работник	 в	 проекта.	
Тази	 книга	 е	 плод	 на	
личните	 й	 преживявания	
и	 навлизане	 в	 различни	
аспекти	от	изкуството,	жи-
вота	 и	 философията	 на	
Кристо.
	 Документалният	 раз-
каз	 запознава	 с	 главните	
действащи	 лица	 –	 екипа,	
изградил	физически	трики-

лометровия	понтонен	мост	
над	 водите	 на	 езерото	
Изео.	 „Всеки	 ден	 от	 жи-
вота	 на	 Плаващите	 кейо-
ве	 беше	 отделна	 история,	
сглобена	 от	 множество	
малки	случки.	Колективни-
ят	спомен	включва	разка-
зите	на	шофьорите	на	ав-
тобусите,	 на	 машинистите	

на	 влаковете,	
на	 полицаите	
на	 пропуска-
телните	пункто-
ве,	на	чистачи-
те,	 продавачи-
те	на	сладолед,	
на	служителите	
в	 Общината.	
Своите	 кейове	
имат	 и	 капита-
нът	 на	 фери-
бота,	 дядото	 с	
рибарска	лодка	
от	острова,	се-
мейството,	чие-
то	 дете	 прохо-
ди	 върху	 плат-
формата,	 баби-
те	 на	 пейките,	
покрай	 чиито	
врати	 минава	

златистата	 драперия.	 Все-
ки	 ще	 има	 различен	 спо-
мен	за	специалното	нещо,	
което	 му	 се	 е	 случило	
един	път	в	живота”	–	смята	
журналистката.
	 Тази	 книга	 не	 е	 само	
за	 изкуство.	Тя	 е	 за	 това	
как	може	да	се	реализира	

едно	 на	 пръв	 поглед	 не-
възможно	 начинание	 –	 от	
възникването	 на	 идеята,	
през	 събирането	 на	 еки-
па,	логистиката,	взаимоот-
ношенията	 между	 хората	
и	 институциите,	 емоциите	
им	 –	 до	 деинсталирането	
на	 творбата	 на	 Кристо.	
„Щастлива	 съм,	 че	 този	
път	 не	 бях	 само	 отразя-
ващ	 журналист,	 а	 успях	
да	 работя	 на	 проекта,	 да	
бъда	 малка	 част	 от	 него-
вия	живот.	Длъжна	бях	да	
запазя	 спомена	 за	 тези	
безвъзвратно	отлетели	ми-
гове”	-	споделя	авторката.	
	 „Кристо,	 Владо,	 Росен	
и	Плаващите	кейове“	е	из-
дание	на	„Книгомания“.
	 Изложбите	 „Кристо	 и	
Жан-Клод.	Проекти“	и	„Ро-
ден	 в	 Габрово“	 могат	 да	
бъдат	 видени	 в	 Музея	 до	
26	октомври	2018	г.
	 „Евгения	 е	 писател-ху-
дожник.	 С	 няколко	 реда	
тя	 успява	 да	 предаде	
форми	 и	 цветове,	 да	 на-
рисува	 портрети	 на	 хора	

така,	 че	 веднага	 да	 си	
ги	 представите.	Пресъзда-
ва	 сцени,	 от	 които	 струи	
живот.	 Книгата	 запечатва	
важни	 моменти,	 станали	
вече	част	от	историята	на	
изкуството.	 Написаното	 е	
интригуващо	и	 те	 кара	да	
разгръщаш	 страница	 след	
страница“	–	Еторе	Камуфо	
–	изкуствовед,	галерист.
	 „Уникален	 поглед	 зад	
кулисите	не	само	на	„Пла-
ващите	 кейове”,	 но	 и	 на	
философията	 на	 Кристо.	
Книгата	 е	 увлекателно	
пътешествие	 в	 света	 на	
изкуството	 и	 реверанс	
към	 екипа	 на	 художника.	
Задължително	 четиво	 за	
всеки,	 пропуснал	 да	 пре-
живее	проекта,	и	за	всеки,	
който	иска	да	надникне	в	
творческата	 лаборатория	
на	Кристо“	–	Хубен	Черке-
лов	–	художник.
	 „Независимо	 дали	 сте	
изкушени	или	безразлични	
към	гения	на	Кристо,	тази	
книга	 ще	 ви	 увлече	 и	 за-
интригува.	 Живият	 език	 и	

неподправената	искреност	
на	Жени	Атанасова	прена-
сят	 читателя	 в	 един	 свят	
на	 креативност	 и	 творче-
ско	великолепие,	който	не-
избежно	 ще	 ви	 очарова,	
вдъхнови	и	ще	предизвика	
любопитството	ви.	Така	се	
случи	 с	 мен.	 Горещо	 пре-
поръчвам!“	–	Александрина	
Пендачанска	–	оперна	пе-
вица.
	 „Всичко,	 което	 сте	 ис-
кали	 да	 знаете	 за	 Плава-
щите	 кейове	 на	 Кристо	
и	 отвъд	 това.	 Тази	 книга	
предлага	 различни	 под-
стъпи	 към	 проекта	 –	 от	
идеята,	 през	 дългите	 пре-
говори,	 изчисленията,	 на-
правата,	 до	 най-важното	
–	 конкретните	 хора,	 които	
стоят	 зад	 всичко.	 Днев-
ник,	 репортаж,	 разговор,	
анализ,	 кореспонденция	 –	
Евгения	Атанасова	 вкарва	
целия	 си	 професионален	
и	личен	опит.	Жива	книга,	
писана	с	вълнение	и	зато-
ва	 –	 вълнуваща“	 –	 Георги	
Господинов	–	писател.

	 Европейската	 коми-
сия	 насърчава	 различни	
инициативи,	 насочени	 към	
повишаване	на	цифровите	
умения	 на	 работещите	 и	
гражданите,	 като	 напри-
мер	 Европейската	 сед-
мица	 на	 програмирането.	
Европейската	 седмица	 на	
програмирането	 се	 реа-
лизира	в	много	страни	на	
Европа	чрез	срещи,	семи-
нари	 и	 уроци	 по	 програ-
миране	 с	 деца,	 родители,	
учители	и	граждани.
	 Шестото	 издание	 на	
Европейската	 седмица	
на	 програмирането	 ще	 се	

проведе	между	6	и	21	ок-
томври	2018	г.
	 Регионална	 библиоте-
ка	 „Априлов-Палаузов“	 в	
Габрово	 се	 присъединява	
към	 тази	 инициатива	 като	
помага	 на	 децата	 да	 на-
правят	своите	първи	стъп-
ки	в	програмирането	и	ор-
ганизира	 в	 този	 период	
пет	безплатни	обучения	за	
работа	 с	 роботите	 Финч		
(на	 9	 октомври	 2018	 г.	 от	
14.00	 часа	 в	 РБ	 „Априлов	
–	 Палаузов“,	 на	 11	 и	 12	
октомври	 2018	 г.	 в	НЧ	 „П.	
Славейков“	 –	 1871“	 -	Тряв-
на).	

	 Групите	 ще	 се	 форми-
рат	 от	 деца	 на	 възраст	
между	7	и	12	години.
	 На	 15,	 16	 и	 17	 октом-
ври	2018	г.	в	библиотеката	
ще	бъдат	проведени	обуче-
ния	по	начална	компютър-
на	грамотност	за	възраст-
ни	потребители.	
	 На	18	октомври	2018	г.	
ще	 се	 проведе	 обучение	
по	 информационно-кому-
никационна	 грамотност	 за	
работа	с	мобилни	телефо-
ни	и	таблети.	
	 Обученията	са	насоче-
ни	към	потребители	40+	и	
са	 напълно	 безплатни	 за	

всички	регистрирани	чита-
тели.
	 Необходимо	 е	 предва-
рително	записване	на	тел.	
08787649756.	
	 Обществените	 библио-
теки	 имат	 забележителни	
постижения	 в	 предлагане-
то	 на	 гражданите	 на	 дос-
тъп	 до	 ИКТ	 оборудване	
и	 Интернет,	 както	 и	 за	
подобряване	 на	 техните	
дигитални	 умения	 –	 от	
днешните	основни	умения,	
като	например	навигиране	
в	 уеб-пространството,	 до	
утрешните	основни	умения	
за	кодиране	и	роботика.

Вåлизàр Вåлчåв: 
Пътни áåлåжки

От фюзåлàжà
продължава от бр. 221, стр. 4
	 Морето	 подхваща	 някакви	
водорасли,	почва	да	ги	обръща	
и	да	ги	търкаля	по	пясъка,	до-
дето	те	се	превърнат	на	топка	
кафяви	 косъмчета,	 вбити	 едно	
в	друго,	приели	идеалната	сфе-
рична	 форма.	 Да	 ги	 имаше	 в	
Ахтопол,	какво	замеряне	щеше	
да	падне.	Къде	ти,	ние	турнири	
щяхме	 да	 си	 организираме	 с	
мокрите,	 а	 със	 сухите	 щяхме	
да	 кладем	 огън	 вечер,	 да	 пе-
чем	 миди	 на	 тенекия	 и	 да	
смучем	 бира.	 Ама	 яко,	 не	 от	
детски	шишенца	по	330	 грама,	
а	 от	 двулитровки	 с	 бонус	 250	
грама	отгоре!	Няма	такива	ра-
боти	тука.	И	да	се	чуди	човек	
пари	 ли	 им	 липсват	 на	 тия	
хора,	 фантазия	 ли?	 Комай	 до	
тенекията	 ще	 вземе	 да	 опре	
работата,	ама	нейсе...	

	 Номер	пет	–	обиколката.
	 С	 „чи	 куатрото”	 из	напече-
ния	остров	се	пътува	комфорт-
но.	 Не	 слушаме	 музика,	 пред-
почитаме	 да	 бърборим	 на	 ня-
какъв	език,	който	е	смесица	от	
български,	 италиански,	 англий-
ски	 и	 множество	 междуметия,	
които	 запълват	 емоционалните	
паузи.	 Освен	 първокласните	
пътища,	 които	 са	 скоростни	 и	
вървят	 в	 посока	 север-юг,	 юг-
север,	 мушат	 се	 през	 десетки	
тунели	и	те	карат	да	се	чувст-
ваш	 избран,	 има	 панорамни	
пътища	 покрай	 самото	 море.	

Избрали	сме	един	от	тях.	
	 Пътят	 следва	 извивките	 на	
морето	 и	 на	 невисоките	 пла-
нини,	докосва	се	до	плажовете	
и	катери	баирите,	 за	да	може	
да	се	види	Тиренско	море	като	
на	 длан.	 Крайбрежието	 при-
лича	 на	 дантела	 –	 заливчета	
и	 островчета,	 испански	 кули,	
кактуси,	 смокини,	 маслинени	
дървета,	кактуси,	палми	и	храс-
талак.	 Храсталакът	 няма	 име,	
викат	 му	 средиземноморска	
растителност.	 Виждаме	 ожъна-
ти	нивки	и	стадо	дребни	кози.	
Козарят	е	дребен	и	по	своему	
е	заприличал	на	коза	–	тънко-
крак,	избелял,	облечен	оскъдно	
в	 дрешки	 с	 цвят	 на	 непрана	
вълна.	 Да	 наречеш	 всичкото	
това	красиво	е	израз	на	твор-
ческо	безсилие.
	 Строителството,	 а	 то	 е	 на-
всякъде	 по	 крайбрежието,	 се	
състои	 от	 малки	 къщи,	 вписа-
ни	 в	 даденостите	 на	 острова.	
Тук	 разбирам,	 че	 една	 къща,	
както	и	стопанинът	на	къщата,	
се	познават	по	покрива.	В	на-
правата	 на	 покрива	 е	 душата	
на	 къщата.	 Направата	 на	 ко-
мините	 с	 тяхната	 сложна	 ар-
хитектура	 е	 вече	 докосването	
до	 небесата.	 Мене	 вече	 ме	 е	
срам	от	 двускатния	покрив	на	
къщата	ми	в	 габровското	село	
Калпазаните.	 Защото	 покри-
вите	 на	 Сардиния	 почват	 от	
седем	-	осем	ската	и	стигат	до	
още	толкова.	
	 Спираме	до	алея	с	красиво	
подстригани	 палми.	 Мястото	 е	
тузарско,	 измежду	 дърветата,	
храстите	 и	 кактусите	 е	 надиг-
нал	 глава	 триетажен	 четириз-
везден	хотел,	който	има	пилон-
на	 украса:	 на	 пилонадата	 се	

веят	 знамената	 на	 държавите,	
чиито	 поданици	 са	 благоволи-
ли	 да	 отседнат	 тука.	 Веят	 се	
Германия,	 САЩ,	 Русия,	 Китай,	
Франция...	 В	 началото,	 раз-
бира	 се,	 е	 местният	 флаг	 с	
четиримата	черни	крале,	онези	
с	 обиците	 и	 забрадките.	 По	
плажа	 се	 търкалят	 кафявите	
водораслени	 топки.	 Сладоле-
дът	 е	 задължителен.	 Ходи	 се	
бавно	 и	 така,	 че	 вълната	 да	
залива	краката,	да	се	отдръпва	
и	 ти	 да	 я	 очакваш	 да	 те	 за-
лее	отново.	Сякаш	завинаги.	В	
моята	 книжна	 глава	 се	 ражда	
мисълта,	че	аз	съм	един	апер-
цептивен	човек,	човек,	у	когото	
възприятията	 са	 зависими	 от	
миналия	 опит,	 от	 интересите	
и	 възгледите	 му,	 както	 и	 от	
състоянието	 му	 в	 момента	 на	
усещането.	
	 И	 за	 още	 един	 хотел.	 За-
ливчето	 е	 като	 от	 приказките,	
кактусите	 са	 бодливи	 като	 в	
американска	 прерия,	 от	 висо-
чината	 можеш	 да	 разглеждаш	
дъното	 на	 морето,	 да	 броиш	
цветовете	 на	 водата	 и	 даже	
да	 гадаеш	 колко	 е	 дълбоко.	
Даниеле,	 с	 очите	 на	 леково-
долаз,	 казва:	 седем	 –	 осем	
метра.	 Току	 до	 водата	 стърчи	
хотел.	Нещо	 като	 хотел.	Нещо	
като	 строено	 от	 българи	 по	
българско	 крайбрежие.	 С	 от-
точна	 мръсна	 тръба,	 заустена	
в	морето.	Само	че	тука,	където	
се	 веят	 знамената	 на	 четири-
мата	 черни	 крале,	 на	 такива	
хотели	 им	 казват	 по	 няколко	
неприлични	 думички,	 глобяват	
натрапниците	и	нещото	преста-
ва	да	бъде	хотел.	Като	 този	–	
обрасъл	с	храсталаци,	изгубил	
цвят	заради	пепеляка,	умрял.	

	 В	 Милано	 имаме	 нещо	
като	прощална	вечеря,	оти-
ваме	 на	 ресторант.	 И	 тук	
се	случват	няколко	неверо-
ятни	 неща.	 Първо	 започва	
да	 вали.	 Разкошен,	 тропи-
чески	 дъжд	 се	 лее	 на	 по-
разия	тук,	в	подножието	на	
Алпите.	Второ,	Кремена	ме	
е	хванала	под	ръка.	Така	че	
аз	 разбирам	 колко	 важно	
е	това	както	за	самия	мен,	
така	 и	 за	 нея.	 Трето,	 дъ-
ждът	е	спрял.
	 Вървим	към	апартамен-
та	 и	 тъкмо	 тук	 се	 случ-
ва	 четвъртото:	 спираме	
до	 един	 стълб.	 Железен,	
за	 улично	 осветление.	 И	
чак	 когато	 Кремена	 казва:	
„Виж	 как	 се	 краде	 тук”,	
виждам	 колелото.	 Останки	
от	 велосипед,	 превързани	
за	 стълба	 с	 тежка	 верига.	
От	 някогашното	 возило	 са	
останали	 само	 рамката	 и	
задната	 капла.	 Под	 свет-
лината	 на	 уличната	 лам-
па,	под	дебелия	слой	прах	
наоколо,	 това	 прилича	 на	
абсурдна	художествена	ин-
сталация.	 Внушението	 се	
допълва	 от	 поникналия	 бу-
рен	до	каплата,	символ	на	
живота,	 който	 се	 въззема	
над	 прахта.	 Вървим,	 хванати	
под	ръка.	
	 Утре	 ние	 с	 Пепа	 летим	 за	
София.	 Оттам	 ще	 си	 хванем	
рейса	за	Габрово.
	 Във	 фюзелажа,	 не	 знам	
защо,	си	припомням	за	князете	
на	 ада:	 Луцифер,	 Мефистофел	
и	Велзевул.	Както	и	едно	сти-
хче,	което	съм	писал	като	ма-
лък.	 Озаглавено	 претенциозно	
„10	000	метра”.

	 И	 пак	 си	 спомних	 за	 Ям-
бол,	за	Евлия	Челеби,	за	това,	
че	 в	 Сардиния	 изучават,	 като	
отделен	 от	 италианския,	 езика	
„сардо”,	 употребяван	 от	 около	
милион	 и	 половина	 души.	 Че	
аз,	 пишейки	 на	 български	 –	
език,	 употребяван	 активно	 от	
горе-долу	толкова	хора,	защото	
в	България	останалите	са	цига-
ни,	 турци,	 пенсионери,	 безра-
ботни	и	прочее	нечетящи	хора,	
пиша	 на	 нещо	 като	 „сардо”.	

Умряла	работа.

		 Жан -Анри -Абдоло -
ниме	 Убичини	 -	 френски	
историк	 и	 журналист,	 по-
четен	 член	 на	 Румънската	
академия,	през	1879	година	
е	 написал	 следното:	 „При	
северните	поли	на	Шипчен-
ския	 балкан,	 в	 една	 кра-
сива	 долина,	 заобиколена	
отвсякъде	 с	 баири,	 стои	
закътан	 известният	 градец	
Габрово.	 Разположен	 по	
двата	бряга	на	река	Янтра,	
която	 струи	 под	 пет	 ка-
менни	 моста,	 Габрово	 до	
Освобождението,	със	свои-
те	 тесни,	 криви	 и	 оживени	
улици,	 с	 двуетажните	 си	
паянтови	къщи	с	надвесени	
стрехи,	 с	 камбанариите	 и	
кубетата	 на	 своите	 четири	
църкви	и	със	сахатската	си	
кула,	е	напомнял	на	чужде-
неца-пътешественик	селище	
от	италиански	характер”.
	С	 бай	 Йордан	 се	 видяхме	
на	 жегавия	 плочник	 пред	
Общината.	 Всъщност	 аз	 ги	
видях	 с	 вярната	 Тони,	 съ-
пругата	 му,	 и	 тя	 инспира-
торка.	Излезли	на	разходка	
баш	по	пладне	–	той	напъл-
но	сляп,	тя	недовижда,	ама	

им	се	смее	и	носят	майтап.
	 „И	аз	съм	се	разкопчал	до	
пъпа”	–	викам,	за	да	ме	позна-
ят	по	 гласа.	 „Ами	 той	нали	от	
тебе	 гледа”	 –	 смее	 се	Тони,	 а	
бай	 Йордан:	 „Написа	 ли	 го?”	
„Написах	го”	–	излъгах	ей	така,	
по	 навик.	 Само	 че	 ми	 стана	
чоглаво	 и	 като	 се	 прибрах	 на	
сянка,	 седнах	 пред	 писалище-
то.	
			Ами,	това	е.							Юли,	жега

10 000 метра
Бе	някъде	към	сто	по	Целзий	–
прегръдките	горещи	бяха,
а	и	целувките	–	горещи	също.
Топях	се	в	тоя	ад	–
един	любовен	делник	–
и	мразех	безпричинно,
ала	мъжки.

Непоетичен	бях
като	чиновник	гладен;
така	и	гледах
към	сребристия	бонбон	
на	самолета.
А	писах	някъде	
за	слънчевите	водопади
и	за	това,	
че	от	крилата	му	започваше	небето.

След	туй	със	грохота,
със	огнения	дъх	на	керосина,
летището	успяхме	да	отблъснем.
Разноезична,
мисълта,	че	можем	да	загинем,
заспа	в	салона	след	въздишка	къса.

Мълчахме	в	небесата
и	препускахме,
като	звездица	тенекиена	нагрети:
На	разстояние	една	целувка
споделяхме	до	смърт	една	планета.

Прåäñтàвянå нà книãàтà нà Евãåния Атàнàñовà-Тåнåвà 
„Криñто, Влàäо, Роñåн и Плàвàщитå кåйовå"

Европåйñкà ñåäмицà нà проãрàмирàнåто

	 Изложбата	„Там,	където	
думите	са	излишни”	се	ре-
ализира	 съвместно	 от	 Ре-
гионален	 исторически	 му-
зей	–	Шумен,	Етнографски	
музей	на	открито	 „Етър”	 и	
Исторически	музей	–	Попо-
во.	 Проследява	 заражда-
нето	 на	 музикалното	 дело	

и	 неговото	 развитие	 след	
Освобождението	 в	 тези	
три	града.	Представени	са	
различни	 музикални	 ин-
струменти	–	духови,	струн-
ни,	 български	 народни	 ин-
струменти,	 детски	 свирки	
с	 причудливи	 животински	
форми,	 които	 са	 любими	

играчки	на	децата	не	само	
в	миналото.	
	 Изложбата	 „Там,	 къ-
дето	 думите	 са	 излишни”	
привлича	с	инструменти	и	
вещи	 на	 известни	 българ-
ски	музикални	дейци,	сред	
които	 Панчо	 Владигеров,	
Андрей	Стоянов,	Тодор	Ко-

лев,	 Люба	 Велич,	 проф.	
Лилия	Гюлева,	Никола	Чен-
гелиев	 и	 др.	 Експонирана	
е	 и	 цигулката	 на	 Васил	
Коларов.	О т к р и в а н е -
то на изложбата в ЕМО 
„Етър” е на 9 октомври 
2018 г. в Изложбената 
зала от 13:30 часа.

Изложáàтà „Тàм, къäåто äумитå ñà излишни” прåäñтàвя 
рàзвитиåто нà музикàлното äåло ñлåä Оñвоáожäåниåто
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МинЧо г. МинЧев

По Материали 
от архива на 
ДрУЖеството

	 Дружеството	 на	 писа-
телите	 в	 Габрово	 се	 уч-
редява	 на	 20	 април	 1973	
г.	 по	 решение	 на	 Бюрото	
на	 Съюза	 на	 българските	
писатели.	 То	 е	 първото	 в	
България	 дружество,	 съз-
дадено	в	провинцията.	
	 Негови	 учредители	 са	
седем	 редовни	 и	 девет	
спомагателни	 членове	 от	
Габровски	окръг.	

	 Първи	 председател	
на	 дружеството	 е	 СТА-
НИСЛАВ СИВРИЕВ,	 а	 се-
кретар	 -	 Димитър	 Стефа-
нов.	

	 На	 26	 септември	 1973	
г.	 се	 приема	 Правилник	
за	 целите	 и	 задачите	 на	
дружеството,	 утвърден	 от	
акад.	 Пантелей	 Зарев	 -	
председател	 на	 Съюза	 на	
българските	 писатели	 в	
България.	
	 На	 20	 април	 1973	 г.	 с	
Решение	 К	 -	 №	 17	 от	 23	
октомври	 1973	 г.	 габров-
ският	 Районен	 съд	 впис-
ва	 в	 специален	 регистър	
Дружество	 на	 писателите	
–	 гр.	 Габрово	 като	 клон	
на	 Съюза	 на	 български-
те	 писатели	 (СБП),	 с	 цел	
„да	 обедини	 в	 творческа	
организация	 членовете	 на	
Съюза	и	авторите	с	убеди-
телни	литературни	прояви,	
които	 живеят	 и	 пребива-
ват	дългосрочно	в	Габров-
ски	 окръг“.	 Дружеството	
е	 на	 подчинение	 на	 СБП,	
има	 текуща	 сметка	 при	
Държавна	спестовна	каса,	
но	не	е	отделна	юридиче-
ска	единица.  

 

До	 1976	 година	 така	 обо-
собеното	 Дружество	 се	
ръководи	от	писателя	Ста-
нислав	 Сивриев	 –	 пред-
седател,	 и	 поета	 Димитър	
Стефанов	–	зам.-председа-
тел.	
	 От	 1977	 до	 1979	 г.	 –	
Рангел	 Игнатов	 –	 предсе-

дател,	Станислав	Сивриев	
–	 зам.-председател,	 и	 Ди-
митър	 Стефанов	 –	 секре-
тар.	
	 От	 1980	 г.	 до	 15	 май	
1981	г.	(смъртта	на	Андрей	
Германов)	 -	Андрей	Герма-

нов	 –	 председател,	 Ста-
нислав	 Сивриев	 –	 зам.-
председател,	 и	 Йордан	
Хаджиев	 –	 администрати-
вен	секретар.	
	 След	 смъртта	 на	 Гер-

манов	 до	 6	 април	 1984	 г.	
председател	е	отново	Ран-
гел	Игнатов,	Георги	Пенчев	
–	 зам.-председател,	 Петко	
Братинов	 –	 секретар,	 и	
Йордан	Хаджиев	–	админи-
стративен	секретар.	
	 От	 1984	 до	 1989	 г.	 –	
Георги	 Пенчев	 –	 предсе-
дател,	 Кольо	 Атанасов	 –	
зам.-председател,	 и	 Иван-
ка	Пискова	–	секретар.	
	 От	 1990	 до	 1994	 г.	 –	
Петко	Братинов	 –	 предсе-
дател,	 зам.-председател	 е	
Цвятко	 Йовчев	 и	 Йордан	
Хаджиев	 –	 администрати-
вен	секретар.	
	 Няколко	 години	 след	
промяната	 на	 10	 ноември	
1989	 г.	 -	 до	 януари	 1994	
година,	Дружеството	почти	
няма	дейност.			
	 През	 периода	 1973-
1990	 година	 Дружеството	
имаше	 база	 -	 Дом	 на	 пи-
сателите	 (реставрираната	
възрожденска	 къща	 на	
поборника	 от	 Априлското	
въстание	 –	 1876	 г.,	 Тотю	
Иванов),	 платени	 редакто-
ри	 на	 алманах	 „Зорница”.	
Активно	 работеше	 и	 Клу-
бът	 на	 дейците	 на	 култу-
рата.	 След	 промяната	 на	
10	ноември	1989	г.	Друже-
ството	загуби	базата	и	из-
дръжката	 си,	 преустанови	
се	издаването	на	алманах	
„Зорница”.
	 През	 17-годишното	 съ-
ществуване	 на	 алманах	
„Зорница”	 (1972-1990)	 пла-
тени	 редактори	 са	 били:	
Кольо	 Атанасов	 -	 отгово-
рен	 редактор	 (1972-1978),	

поетите	 Янислав	 Янков,	
Димитър	 Горсов,	 Велизар	
Велчев	 и	 белетристите	
Стоян	 Цонев	 и	 Георги	 Га-

нев.	От	1980	година	главни	
редактори	на	Алманаха	са	

били	 председателите	 на	
Дружеството:	 Андрей	 Гер-
манов	 (1980),	 Йордан	 Ми-
лев	 (1981),	Рангел	Игнатов	
(1982-1983),	 Георги	 Пенчев	
(1985-1989),	 Венцеслав	 На-
чев	 (1990).	 Обемът	 на	Ал-
манаха	се	движи	от	64	до	
160	 страници	 с	 периодич-
ност	два	броя	в	 годината,	
а	 последните	 броеве	 са	
обединени	в	един.	
	 Следва	9-годишно	пре-
късване	 на	 издаването…	
По	 инициатива	 на	 Кольо	
Атанасов	 на	 25	 януари	
1994	 г.	 се	 провежда	 засе-
дание	 на	 група	 писатели,	
които	 избират	 за	 пред-
седател	 и	 главен	 редак-
тор	 на	 алманах	 „Зорни-
ца”	 Минчо	 Г.	 Минчев,	 за	
зам.-председател	-	Стефан	
Фъртунов,	 и	 за	 творчески	
секретар	-	Емил	Розин.	На	
20	 април	 1994	 г.	 се	 про-
вежда	 общо	 събрание	 на	
Дружеството,	 на	 което	 се	
уточнява	 членския	 състав	
и	 се	 приема	 Перспектив-
на	 програма	 до	 2000	 г.,	 в	
която	се	предвижда	и	въз-
становяване	 на	 алманах	
„Зорница”.	 В	 Дружеството	
остават	 да	 членуват	 само	
писателите,	 които	 живе-
ят	 на	 територията	 на	 Га-
бровски	окръг.	На	 29	 сеп-
тември	 1994	 г.,	 по	 случай	
Празника	 на	 българската	
поезия,	 в	 Актовата	 зала	
на	Априловската	 гимназия	
за	първи	път	се	провежда	
литературно	четене	на	над	
40	 местни	 творци,	 дават	
се	 и	 първите	 награди	 за	
най-добра	 книга	 за	 годи-
ната:	 за	 проза	 на	 Георги	
Ганев	и	за	поезия	на	Ива	
Харалампиева.
	 На	9	май	1995	г.,	пора-
ди	заминаването	на	пред-
седателя	Минчо	Г.	Минчев	
на	 работа	 в	 чужбина,	 се	
провежда	отчетно-изборно	
събрание.	 За	 председател	
е	 избран	 Светослав	 Лу-
кянов	 и	 Теменуга	 Цоне-
ва	 за	 секретар.	 След	 две	
години	 ръководството	 се	
сменя:	 Стефан	 Фъртунов	
–	 председател,	 и	 Диана	
Матова	 –	 секретар.	 През	
този	период	не	е	оставен	
архив,	дейността	е	твърде	
незначителна.	
	 От	април	1999	г.	Минчо	
Г.	Минчев	е	избран	отново	
за	 председател	 -	 за	 три	

мандата	–	до	9	май	2006	г.,	
зам.-председател	 е	 Емил	
Розин,	 а	 секретари	са	Те-
менуга	 Цонева	 и	 Цонка	
Христова.	 През	 този	 пе-
риод	 се	 възстановява	 из-
даването	 на	 алманах	 „Зо-
рница”	 (1999),	 във	 вестник	
„100	вести”	всяка	седмица	
започват	 да	 се	 издават	
две	страници	с	литератур-
ни	материали	–	„АРТ-стра-
ници”;	 вестник	 „Габрово	
днес”	поддържа	литератур-
на	притурка	„Храмът”,	мно-
го	автори	издават	първи	и	
следващи	книги.	

	 Минчо	Г.	Минчев	е	гла-
вен	редактор	на	„Зорница”	
(1999-2002),	 Цонка	 Христо-
ва	 (2003-2009),	 след	 което	
следва	ново	9-годишно	за-
тишие.
	 	 По	 договор	 с	 Община	
Габрово	 от	 края	 на	 2004	
година	на	Дружеството	бе	
предоставено	да	стопанис-
ва	заведението	на	ул.	„Св.	
Св.	Кирил	и	Методий”	(би-
вша	 сладкарница	 „Рачо	 и	
Дешка”),	 обслужвано	 от	
ЕТ	 „Ника”,	 от	 която	 Дру-
жеството	 получава	 по	 300	
лв.	 месечно	 като	 наем.	
Заведението	 става	 и	 клуб	
на	 габровските	 писатели.	
Финансовата	 обезпече-
ност	 развързва	ръцете	 на	
Управителния	 съвет:	 про-
дължава	 издаването	 на	
Алманаха,	 ежегодно	 се	
подпомагат	 с	 по	 300	 лева	
четири	 члена	 на	 Друже-
ството,	за	да	издадат	своя	
книга	 (чрез	 конкурс);	 ка-
нят	се	известни	писатели.	
Срокът	 на	 договора	 с	 ЕТ	
„Ника”	 и	 Община	 Габрово	
изтича	 в	 края	 на	 2009	 го-
дина	и	не	се	възобновява	
до	ден	днешен.	
	 През	 2005	 година	Дру-
жеството	 на	 писателите,	
в	 партньорство	 с	Община	
Габрово	 и	 читалище	 „Ап-
рилов	 -	Палаузов”,	 учреди		
Априловски	награди	за	ли-
тература	 (издадени	 книги	
на	 местни	 автори	 в	 пре-
дходната	 година).	 На	 ла-
уреатите	се	дават	грамота,	
парична	 сума	 и	 статуетка	
(за	 цялостно	 творчество),	
изработена	 от	 скулптора	
Адриан	Новаков.	По-късно	
като	 партньори	 се	 включ-
ват	 Регионална	 библио-
тека	 „Априлов-Палаузов”,	
книжарници	 „Златев”	 и	
издателство	 „Екс-Прес”	 –	
Габрово	 (безплатно	 отпе-
чатване	 на	 одобрен	 ръко-
пис).	 Включват	 се	 и	 нови	
партньори	в	конкурса:	чи-
талище	 „Зора”	 –	 кв.	 Нова	
махала	от	 2016	 г.,	Дом	на	
хумора	и	сатирата	от	2017	
г.,	 Издателска	 къща	 „Луна	
–	 Минчо	 Минчев”	 от	 2017	
г.,	ЕМО	„Етър”	от	2018	г.
	 През	 2009	 година	 се	
провежда	отчетно-изборно	
събрание	 на	 Дружеството	

и	 Цонка	 Христова	 е	 пре-
избрана	 за	 председател.	
Няколко	 месеца	 по-късно	
тя	 си	 подава	 оставката.	
Проведено	е	ново	отчетно-
изборно	 събрание	 на	 15	
юни	2010	г.	и	за	председа-
тел	отново	е	избран	Мин-

чо	 Г.	 Минчев.	 От	 2013	 го-
дина	председател	е	поетът	
Христо	Мандев,	преизбран	
през	2016	г.
	 Фактът,	 че	 Дружество-
то	 е	 регистрирано	 като	
„Сдружение	с	нестопанска	
цел”	не	ни	дава	основание	
да	получаваме	средства	от	
Община	 Габрово.	 Рамките	
на	 конкурса	 „Априловски	
награди”	 се	 сви	 само	 за	
автори	от	община	Габрово.	
Нашите	нужди	не		можаха	
да	се	„вместят”	и	в	„усло-
вията”	 на	 фонд	 „Култура”	
на	Община	Габрово,	които	
всяка	година	се	променят.	
	 Журиращи	 на	 конкур-
са	 „Априловски	 награди”	
са	били:	доцентите	от	ВТУ	
„Св.	Св.	Кирил	и	Методий”	
Сава	 Василев	 и	 Радослав	
Радев	(вече	професори)	за	
годините	 2005–2011;	 лите-
ратурният	 критик	 Никола	
Иванов	 (2012-2013);	 доц.	
Владимир	 Донев	 от	 ВТУ	
„Св.	Св.	Кирил	и	Методий”	
(2014-2015);	от	Пловдивския	
университет	 проф.	 Вла-
димир	 Янев	 (2016);	 проф.	
Цветан	 Ракьовски	 от	 Бла-
гоевградския	 университет	
(2017).
	 Към	2018	година	в	Дру-
жеството	 членуват	 (някои	
нередовни	 по	 отношение	
на	 членския	 внос)	 над	 60	
габровци,	живущи	не	само	
в	 града,	 но	 в	 столицата	

и	 други	 градове.	 Членове	
на	 Съюза	 на	 българските	
писатели	през	изминалите	
години	 са	 около	 36	 души	
и	над	15	на	Съюза	на	не-
зависимите	 български	 пи-
сатели.	 След	 1990	 година	
мнозина	 автори,	 без	 да	
членуват	никъде,	написаха	
и	 издадоха	 книги:	 мемо-
арни,	 исторически,	 краев-
едски,	 художествени,	 най-
добрите	от	тях	получаваха	
„Априловска	награда”.	

	 Цялата	дейност	на	Дру-
жеството	 се	 ръководи	 от	
Управителен	съвет	с	пред-
седател,	 зам.-председател	
и	 секретар,	 Художествен	
съвет	 от	 трима	 души,	 гла-
вен	 редактор	 на	 алманах	
„Зорница”,	 избирани	 за	
срок	от	три	години,	и	чле-
нове.	Но	всички	ние	рабо-
тим	 в	 собствените	 си	 до-
мове,	ползваме	домашните	
си	и	мобилни	телефони.	Ар-
хивът	 се	 съхранява	 -	 една	
част	 при	 секретаря,	 друга	
при	 председателя.	 Друже-
ството	няма	макар	и	едно	
малко	стайче	за	офис.	Ад-
ресът	 на	 Сдружението	 е	
домашният	адрес	на	пред-
седателя.	 И	 всичко	 това,	
повече	 от	 четвърт	 век,	 се	
върши	„на	ползу	роду”.	
	 Кой	 знае,	 че	 първият	
председател	 на	 Съюза	 на	
българските	 писатели	 при	
основаването	му	през	1913	
година	 е	 бил	 габровският	
писател	Иван	Стоянов	Ан-
дрейчин?!	И	че	габровско-
то	 дружество	 е	 основано	
през	1973	година	и	е	пър-
во	в	страната!!!	
 Надеждата все още 
ни крепи!... 

ОСНОВАТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО:
 а/ Членове на СБП:
1.	Орлин	Василев	(1904-1977)		
2.	Слав	Христов	Караславов	(1932-2002)		
3.	Андрей	Германов	(1932-1981)		
4.	Станислав	Сивриев	(1924-1989)		
5.	Рангел	Игнатов	(1927-2015)		
6.	Димитър	Стефанов	(1932)		
7.	Атанас	Смирнов	(1909-1976)	

 б/ Членове от Габровски окръг:
1.	Кольо	Атанасов	(1922-2002)
2.	Иван	Венков	(1933-1989)
3.	Цвятко	Йовчев	(1930-2011)
4.	Йордан	Хаджиев	(1933).	Член	на	СБП
5.	Радослав	Бумов	(1916-1984)
6.	Иван	Младенов	(1929)
7.	Емил	Розин	(1930-2007).	Член	на	СБП
8.	Янислав	Янков	(1941).	Член	на	СБП
9.	Димитър	Горсов	(1939).	Член	на	СБП

45 ãоäини Дружåñтво нà пиñàтåлитå - Гàáрово (1973-2018)

Орлин Василев - основа-
тел на Дружеството

Андрей Германов

 Слав Хр. Караславов

Димитър Стефанов

 Рангел Игнатов

Кольо Атанасов

 Иван Венков

 Йордан Хаджиев Янислав Янков

Димитър Горсов

Минчо Г. Минчев

Цонка Христова

Христо Мандев
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Поeтичнà
пàлитрà 
иван Младенов

сМЕлияТ саТирик
Изстрелва той ракета след ракета
по мравки, насекоми и врабчета…
А падне ли му слон – юнашката
го атакува... с прашката.

богдана зидарова 

ВЕликоДушни ВЕТроВЕ
Великодушни ветрове навярно ме подеха,
щом се превръщам днес
в доброто ехо
на вчерашната люта вест,
щом вече съм прозрачна
под погледа на планината
като роса, разпъната на паякова мрежа,
като кристалче на слана,
сълза, замръзнала върху клепача
на тревата и като залеза 
от теменужни ветрове раздухван.
Задържа моята прозирност
петна единствено от слънчеви избухвания.
Изгрее ли сега над зъбера звездата,
с отблясък ненапит ще я докосна.
Тъй мойта бяла светлина
признава стародавното си родство
със вековечността на планината –
че както тя, така и аз
под слънцето и под звездите сме заченати,
че в нейните и в мойте вени
на слънцето кръвта тече.

лиляна биволарова-кишмерова

МолиТВа
Мрачно утро на душата,
мрачни, сиви висини.
Чезне някъде в тъмата 
мъката на много дни.
 Гасне всякаква надежда,
 гаснат дневни суети.
 Уморено се оглеждат
 рой повехнали мечти.
Ах, една искрица в мрака,
Боже, дай ми в тоя час,
за да мога да дочакам
светлина отново аз.

харалан недев
І.
Дните ми като повехнали лалета,
вървят отчаяни с наведена глава,
изгубили и слух, и сила за слова.
Те сега утеха срещат във сонета
 с оназ магия чудна на поета
 и с хубост на девойка, цъфнала едва,
 усмихната, далеч от всякаква мълва – 
 далеч на хората от злобата проклета.
И не съвсем като девойка грешноземна,
и не с дъха на мимолетните цветя,
а с вечността на тая пръст потребна,
 със силата на пълните със хляб жита…
 Сонетът е със топъл дъх и строгост ледна,
 с една невехнеща – извечна красота.

пепа кондова

аз съМ Тих ЕсЕнЕн ДЕн
през октомври.
Аз съм последвана птица, 
която отлита на юг, топола,
която не иска да предаде 
листата си на зимния вятър,
хвойнов храст, който пожълтява
прекалено рано по склоновете.
Аз съм трева край порутена къща.
Аз съм шепота на първия сняг
и мигащата светлина
на далечна надежда.
Това ли съм аз?
Или аз съм детето, което не знае 
дали да докосне убитата птица?
 Жената с побелели коси – 
 непомъдряла от времето?
 Усмивката тъжна
 по сиви болнични коридори?
 Аз съм сутрин и вечер,
 слънце и трева,
 болка и тъга?
 Аз не съм вече АЗ,
а всичко, което обичам – 
невидимо и просто!

слав хр. караславов
* * *
Много хленч се изхленчи вече
(честолюбци заселват света).
Има място за всякакви речи
и за вик, и за плач в песента.
Всичко, всичко е много човешко,
всичко, всичко е ковко сребро,
но живота не може без грешки
и не може летеж без перо.
Като в стара класическа драма
има смях, има плач и печал.
До възторга пристъпва измама,
под снежинката скрита е кал.
Този свят е затворил навеки
на човешките страсти плодът.
Между пропасти скитат пътеки,
между радости скита смъртта.
И е жалко за мъжкото чувство,
Утаено е в някакъв хленч.
Хитростта се превръща в изкуство,
низостта се превръща в меч.
И потайния вик на душата
като паяк интриги плете.

андрей германов
* * *
Седял съм пред загасващо огнище 
със тежко чело късно през нощта,
опитвал съм се бавно да разнищя
родината, живота, любовта.
 Родината. Какво е тя? Нима е 
 един-единствен, но случаен бряг,
 на който спираме се от безкрая,
 за да изчезнем във безкрая пак?
Защо тогава дръпват ни полека 
заснежен връх, бял ручей, мъртъв дом,
защо обраслата с пелин пътека 
сълза от нас изстисква мълчешком?
 Животът? Да, но нека бъда искрен: 
 защо накрая му стои смъртта?
 Аз бях отвъд. Там беше мрак безсмислен,
 безчувствена космична пустота.
А любовта? Дали поне от нея 
остава нещо – радващо в беда?
Или тъй както в песните се пее,
като роса тя чезне без следа?
 Безброй въпроси. И подире – нищо.
 Родината. Животът. Любовта.
 И аз, самотно мислещо огнище,
 в космическата мъртва пустота.

рада Москова
зЕлЕно
Зелени ветрове на детството,
на лунната пара наследството,
лице – усмихнат кръг.
Извива както ще пътеката,
препъва те тревата, меката,
улавяш се за стрък.
От стая във върба разклонена
на щъркелите махаш… Спомена
докарва възрастта.
От тишината наедря шишарката,
избухна на тревата шарката
и слънце прелетя.
Опираш буза във прохладата,
пресичаш мрави път, ливадата
въздъхва, птичи глъч.
„Да – не?” -  решава маргаритката.
Не настоявайте, не питайте – 
минава слънчев лъч.

радко Милчев

нЕ ДойДох за чаша Вино,
ни за къс изсъхнал хлебец –
спомен-щастие си имам
там, в сърцето ми погребан.
 И вървя из ширинето –
 песен съм на чучулига
 и другар на тия, дето
 глас за истина повдигат.
Спя във дъхавата шума –
сенокосен, ветроносен…
И сънувам блага дума
сред тревожните въпроси.

Не, не прося чаша вино,
ни милувка в път обратен.
Свети в късната долина
пламъчето на душата…

райна ботева

сВЕТъТ Е за ДВаМа
Накъде, душо моя, пътуваш – 
пак ли нещо обърка конците?
Просто бягаш? 
Признай си, тъгуваш…
И със бяло съшивам лъжите.
Топлинка ли, душице, ти липсва?
Блага дума ли? Нечие рамо…
Или просто разбра, че не искаш

да се събудиш самичка на ранина.
И разравяш албуми и песни,
гласове от Отвъдното чуваш…
Чакаш нещо и теб да те стресне…
Ама не! Да живееш си струва!
И в сърцето се ражда доверие,
и в очите надеждата свети…
Топла обич те води към дверите
на вълшебни далечни планети…
И се връщаш отново засмяна,
а конците сами се оправят.
И посрещаш зората изправена!
И простираш душата… изпрана.
Някой пее: „Светът е за двама”.
И усещаш до себе си рамо…
И е истинско! Няма измама!
И прескачате черната яма…

Страхът и змията ги няма!
А от обич съгряна 
пее химна: „Светът е за двама!”
Светът е за двама, приятели мои…
Светът е за двама. За двама! 

Веселин Василев

букВиТЕ
Във нивата на вековете,
в предутринна дрезгавина,
ръцете на добри поети
посяха плодни семена.
 И стоплени от чернозема
 на вярата и любовта,
 те се разлистваха в поеми
 под повея на мисълта.
На книги и на стенописи
дариха зрелия си клас – 
безжизненото да е с мисъл,
безмълвието да е с глас.
 С кръв бяха писани в затвора,
 в скали вдълбаха ги длета – 
 да бъдат чистия прозорец
 към хората и съвестта…
Ръцете на добри поети  
засяха тия семена
във нивата на вековете,
за да пожънем светлина. 

христо Мандев

срЕД ЖиТаТа 
Вървим през буйналите ниви
в море от свежест и роса. 
Ветрецът гони буйни гриви
и гали твоята коса. 
 Листенца макове отварят,
 главички свеждат и шептят 
 за свода бистър, лъчезарен,
 за утрешния – и наш път.
Притискаш се до мойто рамо
и устните ти чувствам аз.
Ах, колко много искам само 
безкраен да е тоя час!
 Край нас е младост и омая,
 дъхти на житнали жита.
 Защо е тъй? Нима това е 
 предвестница на любовта? 

петър цокев

криза
Със седмици очакваш друго утро,
но нощите ти в пропасти висят
и кухо откънтява в тебе Нищото,
и листът бял напразно чака мисъл.
 Хоралът на врабците не престава
 да преобръща думи, ритъм, рими;
 лавината отвътре ме връхлита
 и ти пропадаш във внезапна зима.
А пряспата е толкова дълбока,
че нямаш сили даже да извикаш…
И ти остава малката надежда
да я стопиш със дълго тананикане.

христо банковски

роЖДЕн ДЕн
Моите години отлетяха
върху двадесет и две немирни лодки.
Помня сянката ми как лежеше
ден и нощ като прострелян негър
пред вратите на едно момиче.
Помня как на изгрева с платното
плувах през надежди и съмнения
и се удрях с ярост неведнъж
в каменните зидове на мъката,
още двадесет и две немирни лодки
и несетно ще ме отнесат
в тихите води на старостта?
 Аз греба с веслата на надеждата
 и не вярвам в тихите пристанища,
 в глупавите басни за смъртта
 и в смеха на смръщените старци.
Аз съм млад, светът е много хубав – 
никога не ще му се наситя;
аз съм млад и все такъв ще бъда!
Може ли да остарее оня, 
който сам не вярва в старостта?
 Нека бягат лодките-години,
 нека върху тях летя и аз:
 спреш ли се за миг – и остаряваш!
 Плуваш ли – ти винаги си млад!

Васил аврамов
проВинциални поЕТи
Те не носят модерни костюми и ризи.
Нямат ранг, меценати и звания.
Не ги канят във телевизията
за събеседници по желание.
 Не размахват юмруци по разни издателства.
 Не поят своите музи с кампари.
 Не печатат ги по приятелски.
 Нямат листове хонорарни.
Ала имат море с раковинени пясъци,
горски мед и другари по пътя.
Имат стрехи с гнезда, дето белите лястовици
долитат да мътят.
 Могат нощем да спят в окосени треви
 и щурец да им пее в ухото, 
 да усещат с кръвта си юнашки глави,
 под земята зарити дълбоко.
Те не търсят суетния блясък на славата
и дори не се смятат поети.
Но могат да носят във шепи жарава,
тъй както се носи дете или цвете.
 А когато на път ги покани смъртта,
 не изказват сентенции неповторими.
 Просто тръгват спокойно, а нейде след тях
 отзвъняват последните рими.

николай николаев

проспЕриТЕТ
Родил съм се душица дребна,
на стар баща последен син.
Не гоня славата служебна – 
завеждам малък магазин.
 С амбиция в живота малка –
 по мъничко, но всеки ден,
 с кантарчето и с химикалка,
 солидно днес съм уреден.
Направих нещо, то е видно,
и внуците подсигурих.
Посрещах всеки безобидно
и своя истина открих.

Минчо г. Минчев

На Лина
В злаТниТЕ зрЕли къпини
идва есента неусетно.
Свършиха топлите нощи.
Съхнат цветята летни...
 Аз лятото вече преминах.
 Какъв ли цвят съм и семка?
 Шибой или гергина,
 или минзухар есенен?...
Събличам риза, кожата-гущер
пека на оскъдното слънце;
ловя топлика, земята слушам,
нейната песен тънка.
 Здрави са кордите, пръстите знаят
 всяко стъпало и ритъм.
 Песен ли, труд ли е - кой да ти каже -
 нощем се будя и пиша.
Зреят къпините в нощите лунни.
Сърп е луната - на свършване.
Ако момиче едно ги целуне,
ще дочакат и пълнолуние.
 Грея си кожата, струните дърпам,
 сладост в устата ми съхне.
 Плод ли съм, лист ли съм -
 утре ще питам, по съмнало. 

калина рибарова
на прияТЕлиТЕ
Спомням си как в нощи пълнолунни,
скитахме залутани в мечтите.
А опънати до изнемога, струните
теглеха бездомната ни свита
към една отчаяна хармония.

Спомням си как в утрините тихи
прокънтяваше безумната ни радост,
потопен в цветя, смехът ни прихваше…
Да докаже вечната ни младост
и утехата, че пак сме заедно…

Мария Великова

гЕргьоВДЕн
Пролетен дъжд! Гергьовски дъжд! 
Лей се! Измий душите ни! 
Виждаш ли, грешни сме. И изведнъж 
будим гнева на дедите си.
Колко ни трябва да си простим,
стари вини да излеем.
Чуждите грешки ще заплатим,
само дано да изтлеем… 
Нова история пишем сега,
стъпкахме старото минало.
Кой ще дочака щастлива звезда,
щом всичко в нас е изстинало?... 
С чужди заслуги в празник се киприм. 
Скучен е новият делник! 
Някога бяхме и чисти, и искрени…
Днеска сме просто модерни. 

Пролетен дъжд! Гергьовски дъжд! 
Лей се! Заливай дните ни! 
Нека да има поне веднъж 
мъничко празник в душите ни!

петко братинов

коМанДироВка До горна росица

Не мога да повярвам, че я няма!...
Почакайте в колата. Ще се върна.
Тополата е паднала пред изкопа.
Тополата е същата… Познавам я.
Прекрасна моя!... Аз те посадих,
когато бях в четвърто отделение.
     И ти растеше с млада бързина!...
Растеше едновременно със мене.
Растеше едновременно със нас.
И знаех аз във София и в Шушенское.
И знаех аз във Хале и Тбилиси,
че някъде под Стара планина 
с моминско самочувствие звъни
небесната ти власт над местността.
И знаех аз!… Природата разбира,
но тя не може брадвите да спре.

Отсичат вече нашите тополи,
пулсирали край тесните шосета.
Шосетата действително са тесни
за прилива на днешното движение.
И техните смутени брегове
отдавна подлежат на разрушаване.

Отсичат вече нашите тополи!...
Би трябвало сега да се предвижда        
какви ще бъдат утрешните пътища.
Би трябвало сега да се подготвят
просторните платна за асфалтиране.
И чак тогава някой да посажда 
фиданките от двете им страни.
Защото преждевременните загуби
погребват нещо истинско в очите ни.

Продължава следващия вторник
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Емил розин

ТаВанъТ на улица
„консТанТин ВЕличкоВ”…

Странен навик: да окачваш всичко, всичко по стените,
с което нявга си живял, което е или ще бъде…
До Фицджералд се смееш ти – коси от облаци разплела.
Мъже от всички векове – сред мрежите на нощен паяк.
Отворя ли вратата само – той усеща моите стъпки
и намотава нова жичка за „Добре, добре дошъл!”
Странен навик… светъл навик, неотлъчно с мен живял.
И сега за Теб окачвам кора от златен портокал.
- Навън узрява нощ, погледай… Каква безмълвна белота!
- Наистина… - прошепваш ти. И връзваш вече своя шал…  
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÁÈÂØÀ ÀÐ-
ÆÅÍÒÈÍÑÊÀ
ÒÅÍÈÑÈÑÒÊÀ

ÁÚËÃ.ÄÅÒÑÊÀ
ÏÈÑÀÒÅËÊÀ
/1898-1979/

ÂÈÄ ßÑÒÈÅ
Ñ ÎÐÈÇ

ÄÐÓÃÎÒÎ ÈÌÅ
ÍÀ ÄÐÅÂÍÀ
ÑÏÀÐÒÀ

ÌÅÊÀ ÒÚÊÀÍ
ÇÀ ÏÎÄÏËÀÒÀ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÒÅÍÈÑÈÑÒ

ÊÈÒÀÉÑÊÀ
ÏÀÐÈ×ÍÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ

ÃÐÚÖÊÈ ÁÎÃ
ÍÀ ÇËÎÑËÎ-
ÂÈÅÒÎ

ÂÈÄ ÈÇÎÁÐÀ-
ÇÈÒÅËÍÎ
ÈÇÊÓÑÒÂÎ

ÐÀÄÈÎ-
ËÎÊÀÒÎÐ

ÃÐÀÄ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÖÂßÒ ÍÀ
ÊÎÆÀÒÀ

ÅÕÒÅÍÅ,
ÅÕÒÅÆ

ÊÀÌÅÐÓÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÏÎÏ ÏÅÂÅÖ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÔÎËÊ ÏÅÂÅÖ

ÑÒÓÄÅÍÀ
ËßÒÍÀ ÑÓÏÀ

¹2182

ÅÇÅÐÎ Â
ÓÍÃÀÐÈß

ÂÈÄ ÏÚÒÍÀ
ÍÀÑÒÈËÊÀ

ÌÅËÍÈÖÀ

ÃÎÐÑÊÎ ÏÎ-
ËÓÁÎÆÅÑÒÂÎ
Â ÃÐÚÖÊÀÒÀ
ÌÈÒÎËÎÃÈß

ËßÒÍÎ
ÏËÀÍÈÍÑÊÎ
ÏÀÑÈÙÅ

ÐÓÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1907-1971/

ÁÈÂØ ÈÒÀËÈ-
ÀÍÑÊÈ ÏÈÑ-
ÒÎÂ ÌÎÒÎ-
ÖÈÊËÅÒÈÑÒ

ÏÎÐÅÄÍÎ
×ÈÑËÎ

ÌÀÐÊÀ ÄÎÌÀ-
ÊÈÍÑÊÈ
ÑÚÄÎÂÅ È
ÓÐÅÄÈ

ÑÒÅÍÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÂÅÑÒÍÈÊ

ÇÂÓ×ÍÀ
ÑÚÃËÀÑÍÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÔÈËÌ ÍÀ ÐÅ-
ÆÈÑÜÎÐÈÒÅ
ÕÐÈÑÒÎ ÕÐÈÑ-
ÒÎÂ È ÒÎÄÎÐ
ÄÈÍÎÂ

ÑÅÄÈÌÅÍÒÍÀ
ÑÊÀËÀ

ÀÍÀÒÎÌÈ×ÅÍ
ÎÐÃÀÍ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ ÑÒ.
Ë. ÊÎÑÒÎÂ ÎÒ
„ÂÐÀÆÀËÅÖ”

ÊËÀÄÅÍÅÖ,
ÁÓÍÀÐ

ÂÈÄ ÏÅ×ÀÒÀÐ-
ÑÊÀ ÌÀØÈÍÀ

ÎÁËÀÑÒÍÎ
ÍÀÐÅ×ÈÅ,
ÃÎÂÎÐ

ÃÐÀÄ Â
ÑÚÐÁÈß

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÉÎÂÊÎÂ ÎÒ
„ÏÎ ÆÈÖÀÒÀ”

ÐÓÑÊÈ
ÔÈËÎËÎÃ È
ÀÐÕÅÎËÎÃ
/1864-1934/

ÃÐÀÄ Â
ÑËÎÂÀÊÈß

ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑ-
ÊÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ
ÍÀ ËÅÍÈÍ

ÍÅÌÑÊÈ
ÌÀÒÅÌÀÒÈÊ
/1826-1866/

ÈÍÒÐÈÃÀ,
ÊÎÍÑÏÈÐÀ-
ÖÈß

ÔÐÅÍÑÊÈ ÀÊ-
ÒÜÎÐ, ÊÎÌÈÊ
/1923-2007/

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1860-1911/

ÐÓÑÊÀ ÊÈÍÎ-
ÀÊÒÐÈÑÀ -
„ÀÃÅÍÒ ÑÎËÒ”

ÇÀÃÓÁÀ,
ÙÅÒÀ

ÑËÓÆÅÁÍÎ
ÏÐÅÒÚÐÑÂÀ-
ÍÅ

ÐÅÊÀ Â
ÃÅÐÌÀÍÈß

ÑÞÈÒÀ ÎÒ
ÉÅÍÜÎ
ÕÓÁÀÉ

ÐÅÄÍÈÊ Â
ÐÓÑÊÀÒÀ
ÀÐÒÈËÅÐÈß,
ÒÎÏ×Èß

ÑÎÐÒ ÃÐÎÇÄÅ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÔÈËÌ ÍÀ
ÐÅÆÈÑÜÎÐÀ
ÊÀÐÅË ÐÀÉÅ

ÑËÀÄÊÀÐÑÊÈ
ÈÇÄÅËÈß

ÂÈÄ
ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀ
ÀÍÒÈËÎÏÀ

×ÀÑÒ ÎÒ
ÎÁÓÂÊÀ

ßÌÀÉÑÊÀ
ÏÐÈ×ÅÑÊÀ
ÍÀ ÊÈ×ÓÐÈ

ÓÃÀÐÊÀ ÎÒ
ÖÈÃÀÐÀ

ÐÈÑÓÍÊÀ ÍÀ
ÃÎËÎ ÒßËÎ

ÏËÀÍÈÍÀ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÎÑÍÎÂÍÀ ÏÎ-
ÇÀ Â ÊËÀÑÈ-
×ÅÑÊÈß ÒÀÍÖ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1869-1954/

ÌÎÐÑÊÈ ÍÎÑ
ÊÐÀÉ
ÑÎÇÎÏÎË

ÁÎËÊÎÓÑÏÎ-
ÊÎßÂÀÙÎ
ËÅÊÀÐÑÒÂÎ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÑÒÀÍ-
ÄÀÐÒ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1866-1944/

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ ÈÂÀÍ
ÂÀÇÎÂ

ÃÎËßÌÀ
×ÀØÀ ÇÀ
ÏÐÈ×ÀÑÒÈÅ

ÌÀÐÊÀ ×ÅØ-
ÊÈ ÀÂÒÎÁÓÑÈ

ÌÀÐÊÀ
ÍÅÌÑÊÈ
ÊÎÌÁÀÉÍÈ

ËÅÊÀ ÑÈÁÈÐ-
ÑÊÀ ØÅÉÍÀ

ÍÀÒÐÓÏÀÍÈ
ÂÎÄÍÈ ÊÀÏ-
ÊÈ Â ÀÒÌÎÑ-
ÔÅÐÀÒÀ

ÕÎËÀÍÄÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÑÁÎÐÍÈÊ Ñ
ÃÅÎÃÐÀÔÑÊÈ
ÊÀÐÒÈ

ÀÂÒÎÐ ÍÀ
ÑÀÒÈÐÈ×ÍÈ
ÏÐÎÈÇÂÅÄÅ-
ÍÈß

×ÀÑÒ ÎÒ
ÆÈËÈÙÅ

ÈÃÓÌÅÍÊÀ ÍÀ
ÊÀÒÎËÈ×ÅÑ-
ÊÈ ÌÀÍÀÑÒÈÐ

ÂÈÄ
ÑÅÂÅÐÅÍ
ÅËÅÍ

ÄÚÐÆÀÂÀ
Â ÅÂÐÎÏÀ

ÊÐÀÉÏÚÒÅÍ
ÕÎÒÅË

ÂÈÖ,
ÀÍÅÊÄÎÒ

ÍÅÏÐÈËÈ×ÅÍ
ÑÌßÕ

ÐÅÊÀ Â ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß, ÏÐÈ-
ÒÎÊ ÍÀ ÐÅÉÍ

ÄÚÐÆÀÂÀ
Â ÀÔÐÈÊÀ

ÏËÚÒ, ÒßËÎ
ÍÀ ÎÐÃÀÍÈ-
ÇÚÌ

ÏËÅÌÅÍÅÍ
ÑÚÞÇ ÍÀ
ÌÎÍÃÎËÑÊÈ
×ÅÐÃÀÐÑÊÈ
ÏËÅÌÅÍÀ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ Â.
ÐÀÊÎÂÑÊÈ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÑÅËÎ ÊÐÀÉ
ÃÀÁÐÎÂÎ

ÅÒÈÎÏÑÊÀ
ÂËÀÄÅÒÅË-
ÑÊÀ ÒÈÒËÀ

ÃÎÒÂÀÐÑÊÀ
ÏÎÄÏÐÀÂÊÀ

ÑÅËÎ Â
ÏËÅÂÅÍÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÈÇÊÓÑÒÂÅÍÎ
ÂËÀÊÍÎ ÎÒ
ÊÀÇÅÈÍ

ÇÐÚÍÖÀ ÍÀ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÑÏËÀÂ ÎÒ
ÌÅÄ, ÖÈÍÊ È
ÍÈÊÅË

ÒÚÍÊÀ
ËÅÍÅÍÀ
ÒÚÊÀÍ

ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÒÅÐÌÈÍ

ÃÅÐÎÈÍß ÎÒ
ÑÅÐÈÀËÀ
„ÎÊÒÎÏÎÄ”

ÃÅÐÌÀÍÑÊÀ
ÅÑÒÐÀÄÍÀ
ÏÅÂÈÖÀ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÌÀÐÊÀ
ÖÈÃÀÐÈ

ÌÀÐÊÀ
ÊÐÅÌ ÇÀ
ÁÐÚÑÍÅÍÅ

ÐÚ×ÍÀ
ÏÎÌÏÀ ÇÀ
ÏÐÅËÈÂÀÍÅ

ÌÀËÊÎ ÕËÅÁ-
×Å ÑÚÑ ÑÏÅ-
ÖÈÀËÍÀ ÌÀß

ÃÐÀÄ Â
ÌÎÇÀÌÁÈÊ

ÁÐÀÇÈËÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
/1934-2002/

ÃÎËßÌ ÑÒÅ-
ÍÅÍ ØÊÀÔ

/ÎÑÒ./

ÌÀËÊÀ
ÐÅÊÈ×ÊÀ,
ÁÀÐÀ

ÏÎÅÌÀ ÎÒ
ÄÆÎÍ
ÁÀÉÐÎÍ

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ØÀÕÌÀÒÈÑÒ

ÑÈËÍÀ
ÃÎÐÅÙÈÍÀ

ÏÀÐÀËÈÇÈ-
ÐÀÍ ×ÎÂÅÊ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍ
ÐÚÊÎÂÎÄÅÍ
ÎÐÃÀÍ

ÌÀËÚÊ
ÏÐÅÄÌÅÒ ÇÀ
ÑÏÎÌÅÍ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ØÈËÅÐ ÎÒ
„ÂÈËÕÅËÌ
ÒÅË”

ÕÈÙÍÀ
ÌÎÐÑÊÀ
ÐÈÁÀ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÍÀÇÂÀÍÈÅ

ÏÅ×ÀÒÀÐÑÊÈ
ÐÀÁÎÒÍÈÊ

ÃÐÀÄ Â
ÈÒÀËÈß ÍÀ
Î. ÑÈÖÈËÈß

ÒÚÍÊÀ
ÌÅÒÀËÍÀ
ÏËÀÑÒÈÍÊÀ

ÑÅËÎ Â
ÄÎÁÐÈ×ÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÀÒÀÈÐ, ÂÀÂÀ, ÇÓÅÂÀ, ÈÒÅË, ÊÀÀÌÀ, ÊÀÏÈÐÎÑÈ, ÊÎÐ, ÌÀÐÑÎ, ÍÎÊÎ, ÎÓÐ, ÏÀÒÎÀ, ÐÀÑÒÀ, ÑÎÂÀÒ, ÒÈÒÈ, ÒÎÖÈ.
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проДаВа обзаВЕЖДанЕ
каМина с водна риза - 
13 kW, се продава на тел. 
0897/665-022. [6, 3]
бойлЕр на твърдо гори-
во, акумулираща печка - 
изгодно - справки на тел. 
0876/597-233 [3, 2]

пЕчка за дърва и въгли-
ща „Чудо“ - нова, неиз-
ползвана, изгодно - 35 
лв., се продава на тел. 
0888/412-873. [4, 1]

проДаВа Машини
косачка бчс се продава 
на тел. 0878/202-907. [5, 
1]

проДаВа МаТЕриали
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 16]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 16]

проДаВа грозДЕ
грозДЕ - ркацители, мис-
кет, димят, мерло, кабер-
не, се продава на тел. 
0897/953-766. [5, 3]
грозДЕ МЕрло - 0.85 
лв., мискет - 0.70 лв., се 
продава на тел. 0899/845-
318. [2, 2]

проДаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [13, 10]

ЖиВоТни проДаВа
кози, ярЕТа, пръч и 
оВЕн се продават на тел. 
0877/983-204. [12, 4]

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, 16]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637. [23, 16]
паркЕТ оТ дъб - соц., 
размер 5/35 на 16 мм де-
белина, или бук - 6/35 на 
18 мм дебелина, по 4 кв. 
м, купува тел. 0888/280-
228. [3, 1]

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТ - 130 кв. м, 
в идеален център за 79 
000 лева се продава на 
тел. 0888/813-710. [12, 8]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 6]
Малка къща, голям двор 
в село Лесичарка продава 
тел. 0898/225-663. [12, 9]
парцЕл - 1 декар, в село 
Трънито се продава на 
тел. 0897/386-911. [5, 4]

ДВусТаЕн панЕлЕн 
апартамент в кв. Бичкиня 
за 27 000 лева се прода-
ва на тел. 0895/175-537. 
[5, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
МясТо за фасадна ре-
клама на ул. „Радецка“ 
се дава под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 10]

поМЕщЕния за офиси в 
центъра, ул. „Радецка“ 4, 
се дават под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 10]
гарсониЕра сЕ дава под 
наем на тел. 0896/640-
697. [22, 5]
боксониЕра сЕ дава под 
наем или продава на тел. 
0895/733-202. [5, 2]

Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/515-080 [26, 1]
поМЕщЕниЕ, аВТосЕр-
Виз се дава под наем на 
тел. 0878/929-080. [26, 1]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 1]

нощуВки
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0896/640-697. 
[22, 5]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[22, 16]

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 транс-
порт. Незабавна дос-
тавка. Справки на тел. 
0895/252-686.

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 дърва 
- 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 нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
ДърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.

ДъбоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с  безплатен 
транспорт - 0876/145-
462.
ДърВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 32]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., продава 
тел. 0895/752-838. [22, 16]
гоТоВи ДърВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [33, 16]
ДърВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 14]
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв., незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0886/652-152. [22, 9]
рЕЖа ДърВа - 0893/924-
311. [8, 8]
ДърВа за огрев - на-
рязани, нацепени - тел. 
0896/828-147. [15, 6]

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
полаганЕ и шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [23, 16]
събарянЕ и почиства-
не на стари сгради - тел. 
0893/390-253. [23, 16]

рЕМонТ на покри-
Ви. Тел. 0889/129-755 
[33, 12]

бригаДа изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, дренажи, 
тенекеджийски и бояджий-
ски услуги - справки на 
тел. 0899/638-875. [17, 
10]
Топлоизолация - тел. 
0887/131-311. [33, 10]
събарянЕ - 0893/924-
311. [8, 8]
рЕМонТ на стари по-
криви, направа на нови, 
хидроизолация, дренаж, 
саниране улуци и др. - 
0895/810-504. [27, 7]
кофраЖ, бЕТон, армату-
ра - тел. 0887/35070-39. 
[12, 5]
кърТи, пробиВа, изхвър-
ля - тел. 0895/70-70-50. 
[12, 5]

поДоВи заМазки, бе-
тон, изолации, шпакловки, 
довършителни работи - 
справки на тел. 0898/672-
883. [7, 3]
рЕМонТ и направа на по-
криви от А до я, топло- и 
хидроизолация, тенеке-
джийски услуги бързо и 
качествено - справки на 
тел. 0888/020-187. [17, 1]
поДпорни сТЕни, дре-
наж, покриви, вътрешни 
ремонти - тел. 0897/390-
194. [17, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.

шпаклоВка, бояДис-
ВанЕ - справки на тел. 
0895/386-650.
ВъТрЕшно бояДисВа-
нЕ с латекс и блажно - 
справки на тел. 0897/788-
487. [19, 17]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0877/770-102. 
[24, 16]

изолации
алпинисТи - справки на 
тел. 0898/907-400
алпинисТи - справки на 
тел. 0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
справки на тел. 0878/943-
895
Топлоизолации - ал-
пинисти, собствено ске-
ле - справки на тел.  
0898/569-486.
алпинисТи - справки на 
тел. 0887/131-381. [33, 
31]

израбоТВа
израбоТВа МЕТални 
конструкции от ковано же-
лязо и заварка на цветни 
метали - тел. 0885/72-46-
71. [12, 9]

Вик
Вик МонТаЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик, Ел. инсталации и 
поддръжка по домове-
те се извършват на тел. 
0876/000-084. [33, 29]

Ел. инсТалации
ЕлЕкТро- и ВиК инста-
лации и поддръжка - тел. 
0876/000-084. [33, 29]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Справки на тел. 0897/704-
502.

коМиночисТач  - 
0889/177-737.

ДограМа
AL и PVC дограма, щори. 
Изгодни цени! Справки на 
тел. 0878/676-161.

щори
ЕТ „ВЕДиМа-М“ - ЩОРИ 
- справки на тел. 066/86-
59-50, 0887/22-43-45.

почисТВанЕ
пранЕ на дивани - тел. 
0899/050-080. [11, 4]

косЕнЕ
косЕнЕ, почисТВанЕ - 
0893/924-311. [8, 8]
косЕнЕ - тел. 0899/140-
254. [23, 7]

граДински услуги
граДински услуги - 
тел. 0899/140-254. [17, 8]

услуги
коВач - 0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 

поДДръЖка коМпЮТри
инсТалация и ремонт 
на компютри. продажба 
на компютри втора ръка. 
Тел. 0888/410-117.

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

ЕроТика
прЕДлагаМ ЕроТични масажи - сочни и 
стандартни, само за сериозни хора, на мой 
терен  - Габриела, 0895/039-942. [11, 10]
услуги за мъже - тел. 0885/885-279. [5, 
4]
услуги на ниски цени предлага 26-годиш-
на - ниска, слаба, може и на мой или Ваш 
терен - тел. 0894/258-646. [11, 5]

курсоВЕ
шофьорски курсоВЕ категория „В“ - тел. 0897/665-
022. [6, 3]
учЕбЕн цЕнТър „опиДа 88“. курсоВЕ за ка-
ТЕгории а1, а, В, с, сЕ, D. Курсове по Наредба 
41 - карта за квалификация на водача (превоз 
на товари и пътници), Наредба 40 - превоз на 
опасни товари (ARD), Наредба 36 - провеждане на 
психологически изследвания. Тел. 067/534-900, 
0898/883-358, 0888/325-413 [33, 12]

аВТоМобили проДаВа
фолксВагЕн ДЖЕТа 
- 1990 г., в движение, 
платено всичко, се прода-
ва на тел. 0894/946-357. 
[22, 10]

Микробуси, каМиони

ТоВарЕн Ван Ford Transit 
Connect 1.8 Turbo Diesel, 
2003 г., се продава на 
тел. 0887/308-412. [10, 
8]

аВТоМобили 
поД наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМобили поД 
наЕМ, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 19]

рЕМаркЕТа
ТурисТичЕско рЕМар-
кЕ се продава на тел. 
0877/363-664. [12, 11]
рЕМаркЕ с регистрация 
се купува - справки на 
тел. 0893/703-050. [10, 
2]

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 - изнася-
не, пренасяне, изхвърля-
не на мебели, пренасяне 
на строителни и други 
тежки товари, извозване 
на ненужна покъщнина, 
строителни отпадъци до 
сметището, се предлагат 
на тел. 0898/780-448
саМосВал До 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 
16]
ТранспорТ с ГАЗ 53 - 
самосвал, 4 тона - тел. 
0893/494-650. [17, 9]
ТранспорТни услуги 
със самосвал - 3.5 тона, 
2.5 тона - тел. 0895/70-
70-50. [12, 5]
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

ИзданиенаИК“Колонел”ООД,първиятбройна“100вести”излизана7.01.1992г.

МясТо за рЕклаМа
МясТо за външна ре-
клама в центъра на 
Габрово - над „КУ-КУ“-
магазина, изгодно пред-
лага тел. 0878/746-801, 
0887/808-598 [33, 10]

лЕкари
психиаТър и нЕВролог. 
Д-р ТрифоноВ, Габро-
во, ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, справки на тел. 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р балникоВа - кожен 
лекар - 0888/878-193.
Д-р йорДЖЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.

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

зъболЕкари
сТоМаТологичЕн ка-
бинЕТ Д-р ТаТарлиЕВ 
- гр. Габрово, ул. „Зелена 
ливада“ 26. Работа със 
Здравната каса. Безплатен 
преглед. Тел. 0896/349-
417, 066/85-41-85. [24, 
6]

кръВоДаряВанЕ
ТриМа кръВоДариТЕли 
срещу заплащане се тър-
сят на тел. 0888/209-665. 
[5, 1]

козМЕТика, МасаЖ
профЕсионални Маса-
ЖисТки - 0876/735-596. 
[22, 17]

ДаВа заЕМ
крЕДиТи - справки на 
тел. 0897/219-833. [24, 
16]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДсТВо, ДДс, 
ТРЗ, Осигуровки, Регис-
трация на фирми, Да-
нъчни декларации.Тел. 
0899/940-483. Имейл 
адрес: mitas@abv.bg. 
[10, 10]

запознансТВа
Търся си другарка за съвместен 
живот, образована и културна, с до-
бра 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, 3]

всеки ден в ново издание
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 - Кое наложи съз-
даването на Биосферен 
парк „Централен Балкан“ 
в Габрово, г-н Алексан-
дров?
	 -	Не	може	да	се	каже,	
че	 нещо	 е	 наложило	 съз-
даването	 на	 Биосфер-
ния	 парк,	 тъй	 като	 има-
ше	 предпоставки	 за	 това.	
Идеята	не	е	нова.	Нашата	
страна	 участва	 в	 програ-
мата	 „Човекът	 и	 биосфе-
рата“	 от	 1977	 година.	 Към	
този	 период	 е	 участвала	
със	 17	 строги	 природни	
резервата,	 които	 са	 полу-
чили	статут	по	програмата	
„Човекът	и	биосферата“	на	
ЮНЕСКО	 за	 биосферни	
резервати,	 според	 тога-
вашната	концепция	за	тях.	
Тази	концепция	се	проме-
ня	 значително	 във	 време-
то.	 По	 време	 на	 една	 от	
конференциите	 по	 програ-
мата,	 състояла	 се	 в	 Се-
виля,	 Испания,	 през	 1995	
година,	се	приема	така	на-
речената	Севилска	страте-
гия	за	трансформиране	на	
биосферните	резервати	от	
зони	на	строга	природоза-
щита	в	зони,	които	запаз-
ват	 консервационната	 си	
функция,	 но	 осигуряват	 и	
взаимодействието	 между	
човека	и	природата	по	на-
чин,	 по	 който	 природните	
ресурси	 не	 се	 унищожа-
ват	 или	 изчерпват.	 Тоест,	
при	 който	 има	 устойчиво	
използване	 на	 природни-
те	 ресурси	 и	 устойчиво	
взаимодействие	между	чо-
века	и	природата.	Нашата	
страна,	която	никога	не	се	
е	 отказвала	 от	 участието	
си	 в	 програмата,	 с	 едно	
сравнително	голямо	закъс-
нение	 реши	 да	 извърши	
тази	 трансформация.	 На	
практика	 беше	 извърше-
на	 такава	 трансформация	
или	 поне	 беше	 започнат	
този	процес	през	периода	
2015-2016	година,	когато	се	
направи	 така	 наречената	
пътна	 карта	 за	 старите	
биосферни	 резервати,	 т.	
е.	 беше	 взето	 решението	
как	ще	се	процедира	зана-
пред.	А	то	беше	да	продъл-
жи	съществуването	им	под	
формата	 на	 биосферни	
паркове	с	разширяване	на	
тяхната	 територия,	 за	 да	
има	 възможността	 освен	
строгата	природна	защита	
в	 рамките	 на	 природния	
резерват,	 според	 нашето	
законодателство,	в	новата	

разширена	 територия	 да	
има	 и	 места,	 в	 които	 да	
се	 осъществява	 взаимо-
действието	 „човек-приро-
да“.	Само	за	три	от	стария	
тип	 биосферни	 резервати	
местните	 общини,	 на	 чия-
то	 територия	 се	 намират,	
взеха	 своето	 решение,	 че	
не	 желаят	 да	 продължат	
участието	 си	 в	 програма-
та.	С	пътната	карта	Бълга-
рия	предложи	резерватите	
„Камчия“,	„Купена“	и	„Дуп-
ката“	 да	 бъдат	 изключени	
от	 Световната	 мрежа	 на	
биосферните	 резервати	
поради	 несъгласие	 на	 об-
щините,	 в	 чиито	 землища	
попадат,	да	участват	с	те-
риториите	 си	 в	 съвремен-
ни	биосферни	резервати.
 - Има ли последствия, 
свързани с отказа от 
участие в програмата? 
	 -	Няма	никакви	послед-
ствия.	Тук	ставаше	въпрос	
за	 това,	 че	 тези	 общини	
не	 виждаха	 възможности	
да	реализират	допълнител-
ни	 ползи,	 защото	 резер-
ватите	 сами	 по	 себе	 си	
са	 защитени,	 територията	
извън	 тях	 така	 или	 ина-
че	 е	 обект	 на	 ползване	
от	 хората.	 Те	 просто	 не	
са	 видели	 в	 техния	 кон-
кретен	 случай	 необходи-
мост	 от	 това	 формално	
разширяване	 на	 обхвата	
на	 биосферния	 резерват	
и	 търсене	 на	 по-устойчи-
ви	форми	на	ползване	на	
природните	ресурси	извън	
самите	 строго	 защитени	
територии.	
	 Пак	ще	кажа,	че	нищо	
не	 се	 променя	 по	 статута	
на	 резерватите,	 обявени	
като	 такива	 съгласно	 бъл-
гарското	 законодателство,	
така	че	не	е	настъпило	ня-
какво	 негативно	 въздейст-
вие	 за	 самите	 резервати	
от	съответното	решение	на	
общините.
 - Тоест няма драма?
	 -	 Драма	 няма.	 Може	
би	 има	 някоя	 пропусната	
възможност,	но	все	пак	не	
можем	 да	 очакваме,	 че	 и	
това	 решение	 за	 включ-
ване	 в	 един	 нов	 тип	 био-
сферен	парк	носи	някакви	
ползи.	 Всъщност	 то	 изис-
ква	 да	 се	 свърши	 много	
работа,	за	да	се	стигне	до	
момента,	в	който	този	ста-
тут	 ще	 носи	 определена	
допълнителна	 стойност	 на	
жителите	на	региона.	Така	
че	 това	 си	 е	 едно	 упра-

вленско	решение	–	в	него	
няма	драма,	а	изявено	же-
лание	да	се	търси	посока	
на	 развитие	 или	 опреде-
лена	 посока,	 несвързана	
със	статута	на	биосферния	
парк.
	 Хубавото	 в	 този	 про-
цес	 беше,	 че	 се	 появиха	
нови	места	в	така	нарече-
ната	пътна	карта,	които	да	
бъдат	 включени	 в	 систе-
мата	на	биосферни	резер-
вати	 или	 както	 се	 нари-
чат	вече	у	нас,	биосферни	
паркове.	По-коректно	е	за	
България	 да	 ги	 наричаме	
така	 –	 това	 е	 решение	
на	 Националния	 комитет	
по	 програмата	 „Човекът	 и	
биосферата“.	Така	че	всъщ-
ност	имаме	възможност	за	
увеличаване	на	мрежата.
	 По	 отношение	 на	 са-
мия	 процес	 на	 изготвяне	
на	номинационните	досие-
та	на	тези	територии,	кое-
то	 изисква	 доста	 усилия	
и	 някакво	 финансиране,	
МОСВ	 успя	 чрез	 ПУДО-
ОС	 (Предприятие	 за	 уп-
равление	 на	 дейностите	
по	 опазване	 на	 околната	
среда)	 да	 финансира	 из-
готвянето	 на	 номинацион-
ните	 файлове	 на	 четири	
такива	 биосферни	 парка	
от	 постсевилски	 тип,	 еди-
ният	 от	 които	 е	 „Центра-
лан	 Балкан“.	 Другите	 са	
поддържаният	 резерват	
„Сребърна“	на	територията	
на	община	Силистра,	бивш	
биосферен	резерват	„Сре-
бърна“,	 биосферен	 парк	
„Червената	стена“	–	там	се	
включват	резерват	„Черве-
ната	стена“	и	Община	Асе-
новград,	 както	 и	 Община	
Малко	Търново	с	резерват	
„Узунбуджак“.	Това	са	чети-
рите	парка,	за	които	бяха	
изготвени	номинационните	
досиета.	
	 Интересното	 в	 случая	
на	 „Централен	 Балкан“	 и	
по-различното	 от	 остана-
лите	 е,	 че	 на	 територията	
на	 Националния	 парк	 че-
тири	от	деветте	резервата	
бяха	 включени	 в	 стария	
формат	 на	 програмата	
като	 биосферни	 резерва-
ти	 –	 „Боатин“,	 „Царичина“,	
„Стенето“	 и	 „Джендема“.	
Понастоящем	всички	девет	
резервата	 от	 територията	
на	 Парка	 са	 новите	 така	
наречени	ядрови	зони	или	
зоните	 на	 строга	 приро-
дозащита	 на	 биосферния	
парк	 „Централен	 Балкан“.	
Тоест,	 макар	 и	 сега	 под	
формата	 на	 един	 биосфе-
рен	 парк,	 се	 случва	 така,	
че	 са	 обединени	 четирите	
предходни	 зони	 на	 строга	
природозащита,	но	вече	те	
са	значително	разширени,	
даже	 удвоени.	 Включена	
е	 съответно	 и	 останалата	
територия	 на	 Национал-
ния	парк	извън	резервати-
те,	 обявена	 като	 буферна	
зона	 на	 зоната	 на	 строга	
природозащита.	 Към	 това	
се	 добави	 и	 територията	
на	 пет	 от	 общините	 край	
Националния	 парк,	 обяве-
ни	като	преходна	зона	или	
зона	 на	 взаимодействие	
между	 хората	 и	 природа-
та.	Това	 обяснява	 сериоз-
ното	 увеличение	 на	 пло-

щта,	което	се	получи	с	но-
минацията	 на	 „Централен	
Балкан“.	 И	 макар	 и	 сега	
да	имаме	един	биосферен	
парк	като	наименование	и	
като	 обект,	 всъщност	 той	
обхваща	 като	 територия	
многократно	 по-голяма	
от	 тази,	 която	 обхващаха	
преди	 четирите	 отделни	
биосферни	 резервата	 от	
„стар	тип“.
 - Единствено където 
има изграден национа-
лен парк ли може да бъде 
създаден биосферен ре-
зерват?
	 -	За	да	имаме	биосфе-
рен	 резерват	 по	 новите	
разбирания,	трябва	да	има	
три	зони	–	една	на	строга	
природозащита,	която	да	е	
гарантирана	като	статут	на	
опазване	от	националното	
законодателство.	 В	 нашия	
случай	това	са	резервати-
те	 или	 първата	 категория	
с	 най-висок	 статут	 на	 за-
щита	защитени	 територии,	
съгласно	Закона	за	защи-
тените	 територии.	 Другата	
зона,	която	трябва	да	има,	
е	буферната	зона	–	тя	оси-
гурява	опазване	на	зоната	
на	 строга	 природозащита	
от	 човешка	 ненамеса	 и	
една	зона,	в	която	се	осъ-
ществява	 взаимодействие-
то	между	човек	и	природа,	
т.	 нар.	 „преходна	 зона“.	В	
нашия	 случай,	 свързан	 с	
„Централен	 Балкан“,	 беше	
изключително	 лесен	 за	
моделиране,	 тъй	 като	 ние	
имаме	 зоните	 на	 строга	
природозащита	 –	 както	
споменах,	 резерватите	 в	
рамките	 на	 Националния	
парк	са	9	на	брой,	остана-
лата	част	на	Националния	
парк	се	 явява	 като	буфер	
за	 тези	 ядрови	 зони	 на	
строга	 природозащита,	 а	
територията	 извън,	 но	 в	
непосредствена	 близост	
до	 Парка,	 където	 живеят	
над	140	хиляди	души,	всъщ-
ност	 е	 преходната	 зона,	
където	 ежедневно	 хора-
та	 контактуват	 с	 околната	
среда	–	ползват	пасищата,	

въздуха	и	водата,	ползват	
земята	 за	 земеделие,	 за	
дърводобив	дори,	за	други	
стопански	 дейности.	 Така	
че	това	беше	лесен	за	мо-
делиране	обект	–	резерва-
тите	на	Националния	парк	
–	 ядрова	 зона,	 останала-
та	част	от	 територията	на	
парка	 –	 буферна	 зона,	 и	
териториите	 на	 околните	
общини	 –	 преходна	 зона.	
Казвайки	 околните	 общи-
ни,	 имам	 предвид	 петте	
от	 тях,	 които	 взеха	 това	
решение	и	заявиха	своето	
желание	 за	 включване	 в	
програмата	 като	преходна	
зона	на	Биосферния	парк.	
	 Във	връзка	с	това,	кое-
то	казахме,	че	няма	драма	
–	 девет	 са	 общините	 от	
региона	 на	 Националния	
парк.	 Пет	 от	 тях	 са	 изя-
вили	 желание,	 което	 не	
означава,	 че	 останалите	
на	 следващ	 етап	 няма	 да	
пожелаят	 да	 се	 включат.	
На	този	етап	те	не	са	на-
мерили	 мотивацията	 или	
ресурса	 да	 се	 включат	 в	
тази	инициатива.
 - Скъпо удоволствие 
ли е съществуването, 
функционирането на био-
сферния резерват?
	 -	На	този	етап	не	стру-
ва	 нищо.	 Истината	 е,	 че	
непредвиждайки	 такава	
категория	 защитена	 тери-
тория	у	нас	в	нашето	зако-
нодателство,	 биосферният	
парк	няма	фиксиран	орган	
на	 управление.	Това	е	 въ-
прос	 на	 сътрудничество	
и	 разбирателство	 между	
администрациите,	 които	
участват	 в	 управлението	
на	обектите	от	съответната	
територия.	 Може	 би	 това	
идва	 като	 допълнително	
затормозяване	 на	 работа-
та	на	тези	администрации,	
но	 пък	 е	 нещо,	 което	 не	
повлиява	пряко	основните	
им	 задължения.	 В	 същото	
време	 дава	 възможности	
и	преки	пътища	към	реша-
ване	 на	 други	 проблеми,	
пряко	 свързани	 с	 качест-
вото	 на	 живот	 на	 хората.	

Дава	 нови	 възможности	
за	 сътрудничество,	 за	 ко-
опериране	 между	 админи-
страциите,	 управляващи	
тези	територии,	и	то	само	
в	полза	на	хората.	На	този	
етап	 пари,	 в	 смисъл	 на	
значителни	 средства,	 из-
общо	не	са	нужни.	
	 В	 момента	 сме	 на	
етап,	 когато	 се	 опитваме	
да	си	структурираме	рабо-
тата	 съгласно	 българско-
то	 законодателство,	 без	
да	 има	 строго	 фиксирана	
рамка.
 - Как работи биосфер-
ният резерват в полза на 
хората и какви възмож-
ности им предлага той? 
Заявихте, че той подобря-
ва качеството им на жи-
вот – с какво?
	 -	 Функциите	 на	 био-
сферния	 парк	 са	 три.	
Най-съществената	 от	 тях	
се	 реализира	 в	 зоната	
на	 строга	 природозащи-
та	 и	 тя	 е	 консервационна	
функция.	 Но	 той	 има	 още	
развиваща	и	 така	нарече-
ната	 логистична	 функция.	
Развиващата	 е	 свързана	
с	 развитието	 на	 устойчи-
ви	 практики	 за	 ползване	
на	 природните	 ресурси.	
Тоест	 тук	 има	 стопански	
елемент.	 Логистичната	
функция	 е	 свързана	 с	 об-
разование,	научни	изслед-
вания	 в	 тази	 територия	
–	 не	 само	 за	 ядровата,	
но	и	 за	 буферната	и	пре-
ходната	 зони.	Там,	 където	
се	 проследява	 като	 цяло	
връзката	 човек-природа.	
От	 тази	 гледна	 точка	 по-
вече	ползи	за	хората	има	
при	 устойчивото	 ползва-
не	 на	 природните	 ресур-
си	 в	 преходната	 зона	 и	
при	 опазване	 зоната	 на	
строгата	природозащита	и	
буферната	зона,	хората	си	
гарантират	 дългогодишно,	
дългосрочно	 наличие	 на	
ресурса,	от	който	те	са	за-
висими.	 Не	 говорим	 само	
за	 този,	 който	 те	 пряко	
използват	в	своите	бизнес	
начинания,	 а	 и	 ресурси-
те,	 които	 са	 изключител-
на	необходимост	за	всеки	
един	 човек	 –	 достъпа	 до	
чиста	 питейна	 вода,	 до	
чист	 въздух,	 някои	 пре-
димства,	свързани	с	есте-
тическата	 среда,	 в	 която	
живеят	хората	в	регионите	
на	 биосферни	 паркове.	 А	
това,	 знаете,	 ги	 прави	 ат-
рактивни	за	 техните	 гости	
туристи.	 Така	 че	 ползите	
са	 в	 това	 направление.	
Дългосрочното	 ползва-
не	 на	 природен	 ресурс,	
от	 който	 те	 са	 зависими,	
като	например	пасища,	за	
да	 изхранват	 своя	 доби-
тък,	 гори,	които	се	налага	
да	 ползваме	 под	 някак-
ва	 форма,	 да	 развиваме	
част	 от	 стопанските	 си	
инициативи,	 туристическия	
ресурс,	 който	 в	 случая	
ползва	 марката,	 бранда	
на	 биосферния	 парк,	 кой-
то	 ползва	 единното	 лого,	
доказващо	 високото	 ка-
чество	 на	 продукцията,	
произведена	в	рамките	на	
биосферния	 парк.	 Високо	
качество	 на	 земеделската	
продукция	 от	 една	 стра-

на,	 високо	 качество	 на	
туристическия	 продукт	 на	
това	 място	 –	 все	 форми	
на	принадена	стойност	на	
продуктите,	 добивани	 в	
биосферния	 парк.	 Винаги	
тази	 допълнителна	 стой-
ност	е	свързана	с	най-ва-
жното	 –	 високо	 качество	
на	 околната	 среда,	 тоест	
висока	 степен	 на	 съхра-
неност	на	околната	среда,	
чиста	природа,	чисти	про-
дукти,	добър	здравословен	
живот.
 - Казахте, че научните 
общности също могат да 
се възползват от наличи-
ето на природен резер-
ват?
	 -	 Това	 в	 България	 е	
факт.	 Биосферните	 парко-
ве	 са	 нещо	 твърде	 ново	
за	 момента.	 Но	 така	 или	
иначе	 нашите	 резерватни	
територии,	които	както	ка-
зах,	са	първа	категория	по	
нашето	 законодателство,	
никога	 не	 са	 възпрепят-
ствали	 научните	 изслед-
вания	 в	 тях.	 Даже	 това	 е	
една	от	съществените	дей-
ности,	които	се	извършват	
там,	 тъй	 като	 там	 нямаме	
никакво	 ползване	 на	 ре-
сурси,	 а	 само	 ограничено	
по	маркираните	пътеки	пе-
шеходно	 преминаване	 на	
туристи	 и	 научната	 дей-
ност	в	тях.	
	 Биосферният	 парк	 би	
могъл	да	дава	и	по-широк	
поглед	не	само	върху	една	
естествена	 екосистема,	
която	 не	 е	 повлияна	 от	
човека,	 но	 и	 върху	 еко-
системите,	върху	които	чо-
векът	има	някаква	реална	
намеса,	 каквито	 са	 тези	
в	преходната	зона	–	в	ра-
йоните,	 които	 попадат	 из-
вън	националната	система	
на	 защитените	 територии	
–	 там,	 където	 реално	 се	
осъществява	 взаимодейст-
вието	човек-природа.
 - Кои населени места 
са включени в биосфер-
ния парк?
	 -	 В	 Биосферен	 парк	
„Централен	 Балкан“	 попа-
дат	 населените	 места	 от	
общините	 Карлово,	Троян,	
Севлиево,	 Павел	 баня	 и	
Антон.	
	 От	 Габровска	 област	
само	 община	 Севлиево	
граничи	 с	 територията	 на	
Националния	 парк	 и	 съ-
ответно	 с	 част	 от	 резер-
ватите,	 попадащи	 в	 него.	
Разбира	 се,	 в	 резултат	
на	 изявеното	 желание	 от	
страна	 на	 ръководството	
на	Община	Севлиево	тя	е	
представена	в	биосферния	
парк.	 Колегите	 от	 еколо-
гичния	отдел	на	Общината	
участваха	 при	 попълване-
то	на	номинационния	файл	
с	 информацията,	 касаеща	
територията	 на	 община	
Севлиево,	 непопадаща	 в	
Националния	 парк,	 и	 съ-
ответно	 те	са	един	от	се-
демте	 партньора	 в	 рам-
ките	 на	 Биосферен	 парк	
„Централен	Балкан“,	наред	
с	 общините	Троян,	 Карло-
во,	 Павел	 баня	 и	 Антон,	
Изпълнителна	 агенция	 по	
горите	 и	 разбира	 се,	 ди-
рекцията	 на	 Националния	
парк.

Зàпочвà трåтото изäàниå нà Лàãåрà зà иновàции
Продължава от стр. 1
	 „Важно	 е	 желанието	
за	намиране	на	идеи,	кои-
то	 ще	 решат	 проблеми	 и	
ще	 дадат	 възможности	 за	
подобряване	 на	 ситуаци-
ята	 на	 хора	 или	 на	 цели	
групи.	 Решенията,	 които	
ще	 се	 предлагат,	 трябва	
да	 имат	 и	 възможност	 за	
универсалност,	 те	 трябва	
да	могат	да	бъдат	адапти-
рани	към	света.	На	лагера	
за	 иновации	 ще	 участва	
и	 Марку	 Маркула	 -	 зам.-

президент	на	Комитета	на	
регионите,	 един	 от	 раде-
телите	 за	 популяризиране	
на	подобни	събития.
	 Трите	 дни	 на	 кампа	
са	 наситени	 със	 събития.	
Вярвам,	 че	 това	 ще	 до-
принесе	 за	 възможността	
Габрово	 да	 влезе	 във	фо-
куса	на	добрите	инициати-
ви.	Тъй	като	наред	с	 това	
събитие	на	6	и	7	октомври	
ще	 се	 проведе	 фестивала	
„Жълтите	павета“,	а	на	5	и	
6	октомври	ще	имаме	въз-

можността	 да	 видим	 по-
редното	 издание	 на	 фес-
тивала	„6	фест“,	коментира	
кметът	Таня	Христова.
	 Според	 директора	 на	
Дома	на	хумора	и	сатира-
та	Маргарита	Доровска	за	
Музея	 е	 чест	 да	 бъде	 до-
макин	 на	 такова	 значимо	
събитие.
	 „Към	 участниците	 има	
тайно	 предизвикателство,	
което	 досега	 е	 пазено	 в	
тайна.	То	е	на	тема	„Град-
ски	брандинг	-	запазената	

марка	на	 града	и	 градска	
среда“.	
	 Габрово	е	един	от	гра-
довете	 с	 най-запазена	
марка,	 която	 започва	 да	
се	 създава	 още	 от	 60-те	
години	 на	 миналия	 век,	
наложена	 в	 национален	
мащаб.	 Всяка	 една	 запа-
зена	марка	 има	 нужда	 от	
постоянно	актуализиране.	
	 Другата	 тема	 на	 тай-
ното	 предизвикателство	 е	
градска	 среда.	 И	 габро-
вци,	 и	 гости	 виждат,	 че	 в	

Габрово	 се	 случват	 много	
проекти	за	благоустроява-
не	на	града.	Той	е	впечат-
ляващ	 както	 с	 историче-
ската	си	архитектура,	така	
и	 с	 усилията,	 които	 се	
полагат	сега.	
	 Градската	среда	е	една	
много	важна	част	от	запа-
зената	марка	 на	 града.	И	
двете	теми	са	изключител-
но	 ясно	 структурирани	 в	
посока	 гостите,	 посетите-
лите,	 жителите	 на	 града“,	
каза	Маргарита	Доровска.		

297 мàлки тàлàнти ñъáрà Мåжäунàроäният 
турнир “45 ãоäини äжуäо в Гàáрово”

Продължава от стр. 1
	 Още	двама	представи-
тели	 на	 клуба	 спечелиха	
отличия	при	7-8-годишните.	
Самуил	Велинов	зае	трето	
място	в	категория	до	23	кг,	
трети	се	класира	и	Йосиф	
Стефанов	 в	 категория	 до	
27	кг.	
	 Поредните	 си	 отличия	
завоюваха	и	братя	Рачеви.	
В	 преборването	 при	 ро-
дените	2009	 година	Атанас	
Рачев	 записа	 две	 победи	
по	 пътя	 си	 към	 финала	 в	

категория	 до	 23	 кг,	 но	 в	
спора	 за	 златото	 отстъпи	
на	 състезател	 от	 Румъния	
и	 зае	 второто	 място.	 В	
същата	възраст	Виктор	Ра-
чев	 се	 класира	 на	 пето	
място	в	категория	до	30	кг.	
Третият	брат	Рачев	-	Нико-
лай,	изигра	три	срещи	при	
родените	 2004	 година,	 в	
категория	до	42	кг.	В	пър-
вата	 записа	 победа,	 във	
втората	 загуби,	 но	 през	
репешажите	 си	 осигури	
бронзовото	отличие.												

Сåрãåй Алåкñàнäров: „В áиоñфåрнитå пàрковå ñå 
оñъщåñтвявà взàимоäåйñтвиåто човåк-прироäà”

стеФКа БУрМова

 Неотдавна стана известно, че Биосферен парк 
„Централен Балкан“ и Биосферен парк „Тюрингска 
гора“ в германската провинция Тюрингия ще си съ-
трудничат. Възможността за това е била обсъдена 
по време на работното посещение на делегация от 
Биосферен парк „Централен Балкан“ в биосферния 
парк в Германия. Сред възможните сфери на взаи-
модействие са научните изследвания на екосисте-
ми и биологично разнообразие, подобряването на 
демографската характеристика и развитие на 
устойчиви поминък и мобилност в районите на два-
та биосферни парка. 
 За това какво наложи създаването на Био-
сферен парк „Централен Балкан“, този факт ще 
промени ли структурата на защитените терито-
рии, какви са ползите от биосферните паркове, за 
тяхното функциониране е разговорът със Сергей 
Александров - експерт в Дирекция „Национален парк 
„Централен Балкан“.


