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СОТ 161 
ИСТИНСКИЯТ 

ЛИДЕР В ОХРАНАТА 
И СИГУРНОСТТА

гр. Габрово
ул. „Орловска“ 39                     
0884 116 417

пъТНА пОмОщ 24 чАСА
0999 009 008

Пещерата Бачо Киро 
е важен обект, който дава 
сведения за праисторията 
и развитието на съвремен-
ния човек – хомосапиенс. 
Смята се, че преди около 
45 000 години тук става 
заселването на хора. Пре-
ди това – в продължение 
на няколко хилядолетия, 
нашите предци заселват 
части от Азия, идвайки от 
Африка. 

Пещерата Бачо Киро 
е едно от местата, където 
се заселват първите пред-
ставители на нашия вид. 
В нея са открити места, 
където става транжиране-
то на убитите животни. Хо-
мосапиенс се изхранват с 
всичко – от гъби и плодове 
до животни. 

Пещерата е един от 
обектите, които Региона-

лен исторически музей – 
Габрово представя в го-
дината на Европейското 
културно наследство. 
Още първите изсле-
дователи, след Осво-
бождението, отчитат 
колко важен е този 
обект. През 1890 г. 
Степан Йоринич, 
тогава учител в Ап-
риловската гимна-
зия, прави проуч-
вания. 

През 1920 г. Ра-
фаил Попов, осно-
вател на българската 
археология, прави сон-
дажи в пещерата. По-
късно други експедиции 
изследват Бачо Киро, а 
малко преди избухването 
на Втората световна вой-
на Дороти Гарът – първата 
жена, станала професор в 

Кеймбридж, проучва пе-
щерата Бачо Киро. Някои 
от откритите от нея ма-
териали тя оставя в ин-
ституцията, предходник на 
Регионален исторически 
музей – Габрово, други 
взема със себе си, за да 
ги изследва.

Проучванията от нача-
лото на 70-те години на ХХ 
век, направени от полско-
български екип, се опре-
делят от Росен Йосифов, 
археолог в РИМ – Габрово, 
като същинските. 

Няколко години се пра-
вят системни проучвания, 
резултатите от които са 
впечатляващи. Доказва се, 
на базата на възможност-
ите, които тогава науката 
дава, че пещерата е оби-
тавана преди около 35-37 
хиляди години.     стр. 8

 Утре,   21 ноември, в 
присъствието на послани-
ка на Република Чехия Н. 
Пр. Душан Щраух кметът 
на община Габрово Таня 
Христова ще подпише до-
говор за доставка на 3 
броя нови 12-метрови CNG 
автобуси. Изпълнител е 
компанията СОР ЛИБХАВИ 
ООД, избрана с открита 
процедура по Закона за 
обществените поръчки, в 
рамките на проекта „Раз-
витие на устойчив град-
ски транспорт на град 
Габрово“, осъществяван 
с финансовата подкрепа 
на ОП „Региони в растеж” 
2014-2020 година. Предло-
жението на производителя 
предвижда доставката на 
автобусите да се осъщест-
ви в рамките на до 250 
календарни дни. СОР ЛИ-
БХАВИ печели обществени 
поръчки в Сливен, Стара 
Загора, Бургас.

В пещерàтà Бàчо Киро ñà нàмерени нàй-äревните 
оñтàнки нà хомоñàпиенñ нà Бàлкàнñкия полуоñтров 

Рафаил Попов за пръв път 
намира останки от 

праисторически хора, 
живели в пещерата.

Христо КичиКов

 Двадесет момичета и 
момчета от габровски учи-
лища, обединени от Викто-
рия Петрова в младежки 
театър „Смехоранчета“, съ-
браха хората в читалищен 
салон на НЧ „Просвета - 
1931“ - с. Новаковци. Мла-
дите артисти играха с жар, 
с цялата си душа и сърце 
и предизвикаха възторга 
на присъстващите. 
 Артистите показаха 
стремежа на младите хора 
към новото, нетрадицион-
ното, нежеланието да се 
робува на закостенелите 
порядки, избора на дру-
гостта. 
 Красотата, голяма-

та артистичност, танците 
и чудесните национални 
носии на девойките бяха 
наградени с аплодисмен-
тите на публиката. Стоян 
Чудомиров, в ролята на 
получовека змей горянин, 
показа с чудесната си 
игра, че не външността, а 
вътрешната красота и чар 
пленяват и привличат най-
висшето човешко чувство 
– Любовта. 
 Изпълненията на гайда 
на Даниел Стоянов и пе-
сните на Тихомир Иванов 
и момите предизвикаха бу-
рните ръкопляскания.
 След много доброто 
представяне и завоювани-
те награди на театралната 
група във Варна, Хисар, 

Севлиево, похвална е иде-
ята да разнообразят живо-
та и на хората в малките 
габровски села. 
 Средствата от благот-
ворителното представле-
ние са за построяването 
на параклиса „Възнесение 
Христово“ в селото. 
 Приятно впечатление 
прави чудесната подред-
ба на читалището. Много 
табла и снимки показват 
работата с децата през 
лятото. Читалището пък за-
почва да работи по про-
екта „Приеми ме на село“. 
Няколко поредни лета се 
показват на децата бъл-
гарските традиции, възста-
новяват се обичаи, показ-
ва се работата на селото.

Утре Тàня Õриñтовà поäпиñвà äоãовор 
зà три àвтоáуñà нà ãàз ñ чешкà фирмà

„Змейовà ñвàтáà” рàзñмя и рàзплàкà хорàтà в читàлището нà ñ. Новàковци

рУЖА ЛЮБЕНовА

 На 18 ноември велико-
търновската полиция за-
държа 28-годишна жена от 
Севлиево, дрогирана с три 
вида наркотици - кокаин, 
амфетамин и метамфета-
мин, която шофирала из 
В. Търново лек автомобил 
„Мерцедес“ без регистра-
ционни табели. 
 Историята има предис-
тория. По-рано същия ден, 
18 ноември по обяд, авто-
патрулен екип на „Пътна 
полиция“ - Велико Търново 
спрял за проверка в гра-
да въпросния „Мерцедес“. 
Зад волана седял 24-годи-

шен мъж от  Бяла Черква.
 „При проверката на 
водача за употреба на 
наркотични вещества апа-
ратът е дал положителна 
реакция на кокаин, ам-
фетамин и метамфетамин 
- съобщиха от полицията. 
- Той е бил задържан с 
полицейска мярка до 24 
часа. Срещу него е започ-
нато бързо производство.“ 
 Два часа по-късно съ-
щият автомобил, вече без 
регистрационни табели, 
отново бил спрян за про-
верка от екип на велико-
търновската „Пътна поли-
ция“. Зад волана този път 
седяла споменатата 28-го-

дишна севлиевка, надруса-
на с букета от наркотици. 
Поведението й усъмнило 
органите на реда и те й 
направили проверката за 
употреба на наркотични 
вещества. Апаратът дал 
положителна реакция как-
то при първия водач – 
за кокаин, амфетамин и 
метамфетамин в пробата 
на водачката. И тя била 
задържана с полицейска 
мярка до 24 часа. Сега и 
срещу двамата надрусани 
водачи са заведени бързи 
досъдебни производства.

Дроãирàнà върти Мерцеäеñ áез тàáели
 стЕФКА БУрМовА 

 180 доклада от Бълга-
рия и Европа, от подаде-
ните 202, бяха одобрени за 
участие в проведеното на 
16 и 17 ноември т. г. 18-то 
издание на Международ-
ната научна конференция 
„Унитех“ в габровския Тех-
нически университет, съоб-
щи за вестника председа-
телят на Организационния 
комитет доц. д-р Илия Же-
лезаров, зам.-ректор по 

научноизследователската 
работа. Освен него в орга-
низационния комитет бяха 
още проф. дтн Йордан 
Максимов, проф. дмт Сто-
ян Капралов, проф. Ана-
толий Александров - зам.-
ректор.
 Доц. д-р Илия Желе-
заров обясни, че първо-
то издание на „Унитех“ е 
проведено през 2001 г. и 
оттогава по традиция уче-
ни от различни области 
на науката от цял свят 

обсъждат своите научни 
постижения и проблеми, 
обособени в 19 тематични 
направления. И това са 
Електротехника и електро-
енергетика, Eлектроника, 
Сензорика, Комуникацион-
на техника и технологии, 
Компютърни системи, Ком-
пютърни технологии, Ин-
формационна сигурност, 
Автоматика, Конструиране 
на машини и уреди, Техно-
логии в машиностроенето, 
Технологии в текстилното 
производство, Хидравли-
ка, пневматика и топло-
техника, Мехатроника, ме-
трология и управление на 
качеството, Икономика и 

финанси, Организация и 
управление, Социални и 
хуманитарни науки, Обра-
зователни технологии, Ма-
тематика и информатика, 
Химия, екология и устойчи-
во развитие, Физика.
 Според доц. Железа-
ров в тазгодишното из-
дание на „Унитех“ са се 
включили корифеи на на-
уката от България и Ев-
ропа, някои от които са 
проф. дхн Юрий Кузнецов 
от Киевския политехниче-
ски институт в Украйна, 
който е партньор на га-
бровския университет още 
от неговото създаване до-
сега,                 стр. 8

180 äоклàäà в 18-тà межäунàроäнà „Унитех”
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рабоТа прЕдлага
ФирМа Търси мебелист 
и монтажник. Справки на 
тел. 0898/626-781
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [30, 10]
сЕрВиТьор/ка, МожЕ и 

почасово, се търси на тел. 
0887/002-030, 0888/310-
981. [11, 9]
каМЕриЕрка до 50 го-
дини от 8.30 до 17.00 
часа се търси на тел. 
0888/310-981. [11, 9]

„сТс принТ“ ад 
Търси да назначи 
пЕчаТар. Справки 
на тел. 066/817-131, 
066/817-132. [11, 7]

заВЕдЕниЕ Търси сер-
витьор/ка, готвач/ка. 
Справки на тел. 0899/319-
114. [7, 7]

бисТро „карТал“ тър-
си сервитьор/ка за пе-
тък и събота вечер. По-
вече информация на тел. 
0889/319-654. [11, 6]
Винарна „рачо Кова-
ча“ търси майстор готвач 
с опит и сервитьорки. 
Справки на тел. 0876/683-
768. [13, 6]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/907-032. [14, 5]
заВЕдЕниЕ В центъра 
търси нощен пазач. Справ-

ки на тел. 0897/97-47-04. 
[11, 4]
рЕсТоранТ В центъра тър-
си миячка за втора смяна. 
Справки на тел. 0883/501-
986. [6, 4]
ТаксиМЕТроВи шоФьо-
ри се търсят на телефон 
0887/587-354. [11, 4]
пЕрсонал за работни-
чески стол и лавка в град 
Севлиево се търси на тел. 
0884/077-557. [7, 3]

рабоТа Търси
Търся си работа спеш-
но - тел. 0878/555-841. 

[6, 5]

грижа за дЕца, 
болни и ВъзрасТни
глЕданЕ на деца мол - 
тел. 0878/555-841. [13, 1]
Търся жЕна до 65 години 
за гледане на стари хора 
срещу унаследяване - тел. 
066/99-22-44. [5, 1]

бизнЕс и 
инВЕсТиции
разрабоТЕн бизнЕс за 
алкохол и цигари се про-
дава на тел. 0889/549-
383. [11, 1]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

ОБщИНА ГАБРОВО

СъС  ЗАпОВЕД №2259/16.11.2018 Г. НА КмЕ-
ТА НА ОБщИНА ГАБРОВО  Е ОТКРИТА пРОЦЕ-
ДУРА ЗА пУБЛИчНО ОпОВЕСТЕН КОНКУРС 
ЗА УчРЕДЯВАНЕ пРАВО НА СТРОЕЖ ВъРХУ 

ИмОТ ОБщИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

 Поземлен имот с идентификатор 14218.509.587 
по одобрените кадастралната карта и кадас-
трални регистри  на гр. Габрово, съответстващ 
на урегулиран поземлен имот І – жилищно стро-
ителство от кв. 278 по действащия ПРЗ на гр. 
Габрово - ІІІ етап, І част, целият с площ от 1 415 
кв. м, незастроен, находящ се на ул. „Дунав“, за 
изграждане на пететажна сграда със застроена 
площ на предвидения по действащия ПРЗ на гр. 
Габрово обект 840 кв. м и разгъната застроена 
площ от 4 200 кв. м.
 Начална цена  - 621 600 лева.
 Дата и час за провеждане на конкурса - 
12.12.2018 г. от 15.30 ч. 
 Дата и час за провеждане на повторен кон-
курс - 19.12.2018 г. от 15.30 ч.

 Имотът се намира в първа зона на гр. Габро-
во, на десния бряг на р. Янтра, непосредствено 
до идеалния градски център, на обновената ул. 
„Дунав“ и непосредствено до новопостроения 
пешеходен мост над р. Янтра. В голяма близост 
е до единствения по рода си Музей „Дом на 
хумора и сатирата“ и Спортна зала „Орловец“, 
която е притегателен център за множество 
спортни прояви от национален и международен 
характер.
 Обектът се намира между двете главни 
транспортни артерии на града ул. „Орловска“ и 
ул. „Брянска“.
 Кварталът е с напълно изградена инженерна 
инфраструктура – електроснабдителни, водос-
нобдителни и канализационни мрежи, кабелна 
телевизионна и интернет мрежи, газификация. 
Частично е топлоснабден от централен топлоиз-
точник – ТЕЦ - Габрово. Прилежащите улици са 
новоасфалтирани и с новоизградени тротоарни 
настилки. В централната градска част, където е 
разположен имотът, са изградени всички еле-
менти на общественото обслужване – магазини, 
заведения за хранене и развлечения, услуги, 
училища и детски градини, кредитни учрежде-
ния, офиси на фирми, културни институти и др. 
В близост са и хипермаркети на големи търгов-
ски вериги.
 Желаещите да участват в конкурса могат 
да получат необходимите за това документи от 
Център за информация и услуги на гражданите 
в сградата на Общинска администрация - Габро-
во от 21.11.2018 г. до 11.12.2018 г. включително.
 Оглед на обекта може да се извършва всеки 
работен ден до крайния срок за закупуване на 
документи след предварително съгласуване с 
отдел „Общинска собственост”. Право на оглед 
имат лицата, закупили конкурсни документи.
 Датата за повторно провеждане на конкурса 
е при неявяване на участници на първата обяве-
на дата или ако се е явил само един кандидат 
на първата обявена дата. Документи за участие 
ще се продават до 18.12.2018 г. включително.
 За допълнителна информация – телефон: 
066/ 818 383; стая 218  в сградата на Община 
Габрово.

В Актова зала на На-
ционалната Априловска 
гимназия в Габрово се 
проведе регионалният кръг 
на викторината „140 го-
дини от създаването на 
Българската армия“. Вик-
торината е организирана 
от сдружение „Българска 
зора“, а съорганизатори 
са Министерство на от-
браната, Национален во-
енен университет „Васил 
Левски“ - Велико Търново, 
Регионално управление на 
образованието - Габрово, 
Регионален исторически 
музей - Габрово. 

Гости на викторина-
та бяха Георги Маринов 
- началник на Регионално 
управление на образова-
нието - Габрово, Снежа-
на Рачевиц - директор на 
Национална Априловска 
гимназия - Габрово, Тодор 
Тодоров - регионален ко-
ординатор на сдружение 

„Българска зора“, офицери 
от Габровското военно ок-
ръжие и курсанти от НВУ - 
В. Търново, както и учени-
ци от училища в региона. 

Участие във виктори-
ната взеха отбори от 4 
училища - СУ „Райчо Ка-
ролев“ - Габрово, Нацио-
нална Априловска гимна-
зия - Габрово, ПМГ „Акад. 
Иван Гюзелев“ - Габрово, 
както и ПГМЕТ „Ген. Иван 
Бъчваров“ - Севлиево. Жу-
рито бе в състав: полк. 
(о.з.) доц. Марко Златев 
от НВУ - Велико Търново, 
Иван Постомпиров от РИМ 
- Габрово и Деян Дойнов 
от РУО - Габрово. 

Високо оценени бяха 
уменията на участниците 
във викторината за син-
тезирано и аргументирано 
представяне на определе-
на тема. Участниците във 
викторината отговаряха на 
въпроси, свързани с исто-

рията на Българската ар-
мия от нейното създаване 
до наши дни, като част от 
въпросите бяха посветени 
на най-паметните сраже-
ния и знаменити воена-
чалници, оставили диря не 
само в българската, но и 
в световната военна ис-
тория.

На първо място се кла-
сира отборът на Нацио-
налната Априловска гимна-
зия, на второ - отборът на 
ПГМЕТ „Ген. Ив. Бъчваров“ 
- Севлиево, на трето - от-
борът на ПМГ „Акад. Иван 
Гюзелев“ - Габрово. На 
трите отбора бяха връчени 
награди, осигурени с фи-
нансови средства от МО. 

Отборът на Национал-
ната Априловска гимназия 
ще представя Габровска 
област на националното 
състезание, което ще се 
проведе през месец де-
кември.

Нàционàлнàтà Априловñкà ãимнàзия поáеäи във викторинà 
"140 ãоäини от ñъзäàвàнето нà Бълãàрñкàтà àрмия"

 Документален филм, 
направен по време на тре-
тото издание на фести-
вала за улични изкуства 
6Fest Gabrovo, ще има 
премиера в зала „Възраж-
дане“ на 21 ноември от 
18:00 часа. Филмът носи 
заглавието „Оптимистична 
теория за Габрово“ и раз-
казва за младежките орга-
низации в Габрово, които 
взеха участие във фести-
вала. Входът е свободен. 
Премиерата се осъщест-
вява със съдействието на 
Община Габрово.
 „Днес, когато статис-
тиката сочи, че делът на 
възрастните над 65 го-

дини в Габрово е сред 
най-високите в страната, 
а делът на младите до 15 
години – сред най-ниски-
те, когато песимизмът и 
негативизмът вземат пре-
вес, Габрово има крещя-
ща нужда от своята нова 
оптимистична теория. 
Дефиницията на думата 
„оптимизъм“ гласи „вяра 
в по-доброто бъдеще, в 
успеха“. Затова и филмът 
се обръща към младите в 
Габрово, които се занима-
ват с изкуства и култура 
– именно в тях е нашата 
вяра и надежда за промя-
на към по-добро бъдеще“ – 
споделя авторът на филма 

Момчил Цонев.
 Заглавието на фил-
ма препраща както към 
прочутата книга на Иван 
Хаджийски „Оптимистична 
теория за нашия народ“, 
така и към мотото на Ла-
гера за иновации в Габро-
во през 2017 г., в който 
участници от страната и 
чужбина търсеха именно 
оптимистичната теория за 
Габрово.
 Ще видим интервю-
та, кадри от репетиции 
и вълнуващи моменти от 
самия фестивал 6Fest от 
5 и 6 октомври 2018 г. 
заедно с Шоу-балет „Ма-
гия”, Фолклорен ансамбъл 

„Сивек”, Клуб по спортни 
танци „Ритмика”, Танцова 
школа „Лиана”, Зумба с 
Васи, Клуб за латино тан-
ци „Инкансабле“, Огнена 
формация „Fire Shadows”, 
Театрална студия „Гарга-
ра”, Quick Hands Junior, 
Музикална школа „Звез-
ди в аванс”, Ивета Петро-
ва, Младежки театрален 
състав „Смехоранчета”, 
Школа на Ива Пенчева, 
Оркестър „Габрово“, Теа-
трална школа „Котешката 
къща“, ИМКА - Габрово, 
Център за работа с добро-
волци към Община Габро-
во.
 Филмът ще разкаже 

и как се появява един от 
емблематичните за Габро-
во културни проекти – кли-
път „Щастливо Габрово“, 
преди 4 години, както и 
за развитието на фести-
вала за улични изкуства 
6Fest Gabrovo, който се 
превърна в най-големия 
арт фестивал на открито в 
Габрово след Карнавала.
 Проектът „Фестивал 
6Fest Щастливо Габро-
во“ на Сдружение „Об-
ществен комитет „Васил 
Левски” – Габрово” се 
реализира по Програма 
„Младежки дейности“ с 
финансовата подкрепа на 
Община Габрово.

Утре, 18:00, " Възрàжäàне": Уличният феñтивàл 6Fest 
ñ премиерà нà филм зà млàäите хорà нà Гàáрово

рУЖА ЛЮБЕНовА

 Севлиевският Райо-
нен съд наказа финансово 
млад мъж, удрял и блъскал 
жена в колона в заведе-
ние, после продължил да 
я бие навън. Присъдата е 
от 12 ноември т. г. С нея 
подсъдимият Г. И. М. по-
лучи финансови санкции в 
размер на над 6000 лева.
 Съдът призна севлие-
веца за виновен, „че на 
26.08.2017 година около 1 
часа след полунощ в заве-
дение ... и пред него чрез 
нанасяне на удари с ръце 
и ритници, стискане за 
врата и блъскане в масив-
на колона причинил на ... 
следните увреждания: две 
кръвонасядания, разполо-
жени под ръба на долната 
челюст в дясно и по горна-
та дясна странична област 
на шията, кръвонасядане 
по външната средна трета 
на лявата предмишница ...“. 

Съдът е изброил единайсет 
кръвонасядания, довели до 
„временно разстройство 
на здравето й...“.
 Заради чистото му съ-
дебно минало и покрива-
не на изискванията на чл. 
78а от Наказателния ко-
декс съдът освободи под-
съдимия от наказателна 
отговорност, но му наложи 
парична такава. Глобата в 
полза на държавата, която 
Г. И. М. трябва да плати, 
е 1500 лева. На пострада-
лата жена съдът присъди 
парично обезщетение от 
2500 лева, заедно с лихва-
та от 26 август 2017 г., кои-
то подсъдимият трябва да 
й даде заради причинените 
й болки и страдания. Ще 
й плати и направените от 
нея разноски по делото в 
размер на 1432 лв. Отдел-
но му се начисляват още 
100 лева държавна такса 
върху уважената част на 
гражданския иск.

Зàрàäи áой нà женà оñъäихà 
„мъжкàр" от Севлиево  

доц. д-р Светла Дими-
трова се представи пред 
участниците в Междуна-
родната конференция „Об-
разование и бизнес: Без 
граници”. Форумът бе из-
лъчен директно в нацио-
налния ефир на телевизия 
България ON AIR.
 Доц. д-р Светла Ди-
митрова разказа за пле-
нерите, занаятите, излож-
бите, срещите с автори и 
представянето на книги, 
създаването на творчески 
партньорства и условия 
за международен културен 
обмен. 
 Директорът на ЕМО 
„Етър” представи бранди-
рането като форма за съз-
даване на разпознаваем 
културен продукт. 
 От презентацията на 
доц. Димитрова стана 
ясно, че музеите са обра-
зователни институции, тъй 
като дават възможност на 

публиките да се запознаят 
с експозиции и тематич-
ни беседи. Опознаването 
и практикуването на раз-
лични дейности, свърза-
ни с поминъка, помага за 
опазване на материалното 
и нематериално културно 
наследство. 
 По време на конфе-
ренция директорът на 
ЕМО „Етър” припомни, че 
Габрово е част от мрежа-
та творчески градове на 
ЮНЕСКО, а в него се ре-
ализира едно вече устой-
чиво и разпознаваемо в 
национален мащаб съби-
тие – Иновационен камп. 
 В музеите се създават 
образователни програми 
с интердисциплинарна и 
професионална насоче-
ност. Специално в „Етър”-
а се работи усилено с 
архитекти, дизайнери, ху-
дожници и журналисти. 
Образователната същност 

на българските музеи се 
изразява и в обучението 
на реставратори, екскур-
зоводи и музейни специа-
листи. 
 Музеят е и място за 
бизнес. 
 Това е институция, в 
която се развива сувенир-
на индустрия, създават се 
условия за реализиране 
на туроператорски услу-
ги, подпомага се занаят-
чийското производство, 
издават се сборници и 
рекламни материали, обо-
рудват се изложби и се 
изработват реплики.
 За ЕМО „Етър” е спе-
цифично също така, че 
се предлагат хотелски и 
ресторантьорски услуги. 
 Демонстрацията на 
майсторите Таня Станева 
и Милка Кръстева предиз-
вика огромен интерес от 
страна на участниците в 
конференцията.

С презентàциятà „Музеят - мяñто зà културà, 
оáрàзовàние и áизнеñ” äиректорът нà ЕМО "Етър"
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излиза всеки ден без неделя

Всекидневникът на региона

Анастасия Гешева

 Аз се извинявам, че имам способност да ми-
сля и да изисквам от политиците морал и човешко 
ниво.
 Аз си извинявам, че държа на реда, разума и 
градивното развитие на цялото общество, не само 
на отбрани членове.
 Много се извинявам, че искам тези, които ще 
управляват, да мислят повече за другите, не за 
себе си.
 Аз се извинявам, че съм убедена, че да си по-
литик и властимащ те прави слуга, а не господар 
на обществото!
 Извинявам се, че никога няма да приема нещо 
по-малко от най-доброто, което знам, че може да 
се прояви! 
 Извинявам се, че губя уважение към всеки, 
който си мисли, че е незаменим, а всъщност е 
обикновен. Незаменими са само истинските хора! 
Истински човек е само този, който обича и служи 
без корист. Те се познават веднага и всеки иска 
да е около тях. Истинските хора никой не ги гони, 
не ги отрича, не ги пъди, защото не може без тях. 
Без обикновените може.
 Аз се извинявам, че настоявам за пълно про-
чистване и промяна на 30-годишния преход, на ми-
сленето в обществото, на начина на живот, който 
раждаме сами ние!
 И много се извинявам, че не се свеня да ис-
кам безвъзвратното сменяне на всеки ръководи-
тел, който не обича и не служи на Цялото!

Анастасия Гешева

 - Г-жо Балтова, спо-
ред Вас буден ли е духът 
на габровци?
 - Според мен в този 
град, известен с много 
будни личности от пери-
ода на Възраждането и 
след това, мисля, че ду-
хът на Габрово е буден. 
Дали се събужда сега, 
Вие си знаете по-добре, 
но би трябвало да се съ-
бужда.
 - Вие сте лекар по 
професия, какво Ви при-
влече, за да станете по-
читател на петър Дънов, 
да използвате неговата 
философия в своята ра-
бота?
 - Това, че в неговото 
учение има казани много 
истини, които се доказ-
ват сега от съвременната 
наука. Тоест той дава зна-
ние, което е по-широко 
от научната парадигма, 
която е била господства-
ща през XX век и което 
кореспондира наистина 
с най-новите открития в 
областта не само на ме-

дицината, но и на науката 
като цяло.
 -  В последните годи-
ни на своя живот самата 
Вие отдавате значение 
и на науката астрология, 
защо?
 - Астрологията е била 
изучавана от древните 
лекари. Хипократ - баща-
та на медицината, казва, 
че лекар, който не раз-
бира влиянието на плане-
тите, не може да лекува. 
После в годините това 
негово мнение е било 
загърбвано. Но добрите 
лекари в древността са 
разбирали от астрология. 
Защото тогава те са зна-
ели всъщност човекът под 
какви планетни влияния 
попада, както и самото 
заболяване от кои плане-
ти се влияе. И съответно 
с какви средства да се 
лекува. 
 Парацелзус - един от 
другите бащи на медици-
ната, също говори много 
за планетните влияния.
 - Наистина ли пла-

нетите оказват влияние 
върху болестите човеш-
ки, както и върху това 
под закрилата на коя 
планета се е родил чо-
векът, за да бъде лекуван 
по различен начин, за да 
бъде преодоляно опре-
делено заболяване?
 - Това е наистина така 
и то се показва и от 
практиката. Не само моя, 
тъй като моята практика 
е сравнително скромна в 
сравнение с практиката 
на много известни ас-
тролози-лечители. Това е 
доказано и с емпирични 
данни. 
 Освен това то е и ло-
гично. Само че това не е 
тази астрология, която се 
профанира с писанията 
по вестниците, свързани 
с различните хороскопи, 
а едно много по-дълбоко 
познание за влиянието на 
планетите и астрологич-
ните знаци върху различ-
ните функции на различ-
ните системи от тялото.
 - Тоест всяка система 

е закриляна от опреде-
лена планета?
 - Функциите на всяка 
система са повлияни от 
няколко планети. 
 - Кои основно са те?
 - Всяка система си 
има своя планета. Напри-
мер сърцето и кръвооб-
ращението са под влия-
нието на астрологичния 
знак Лъв и на Слънцето, 
които влияят много вър-
ху функциите на сърцето. 
Едно нещо, което е било 
следвано като правило 
в древната медицина – 
това е правило на Хипо-
крат, че не бива метален 
предмет да докосва тази 
част от тялото, която е 
управлявана от луната в 
момента. 
 Например, ако луната 
днес е в знак Риби, не 
бива да се правят опера-
ции на ходилата (на стъ-
палата), защото те са под 
влиянието на знака Риби. 
Това е нещото, което ста-
рите лекари са знаели.
 - А днешните?

 - Днешните не го зна-
ят.
 - Какъв е резултатът 
от неспазването на това 
правило?
 - Ефектът е, че тези 
операции могат да бъдат 
малко по-несполучливи 
или да бъдат съчетани с 
по-обилен кръвоизлив.
 - И по-продължител-
но да бъдат лекувани?
 - Различно е. Не бих 
могла да твърдя точно 
какъв е ефектът. Сигурно 
е различен при отделните 
хора. Поначало в тази об-
ласт има много индивиду-
ален подход и не бива да 
се работи с шаблони. За-
щото всеки човек е една 
индивидуална система и 
тогава се гледа неговия 
личен хороскоп, рождена-
та му карта и въз основа 
на нея се правят изводи-
те.
 - В момента България 
е обхваната от протести. 
Вие можете ли да опре-
делите, имайки предвид 
разположението на пла-
нетите, какъв ще бъде 
изходът от тези бунто-
ве, ще има ли промяна 
в България и ще тръгне 
ли страната ни напред в 
своето развитие?
 - В лекцията, която 
изнесох днес, казах, че 
не съм специалист по об-
ществена астрология, но 
планетните влияния по-
казват, че има условия 
и вероятност в първите 
месеци на 2019 година да 
настъпят промени. Но пак 
казвам – това са условия. 
Дали условията ще бъдат 
използвани и как ще бъ-
дат използвани, това е 
друг въпрос.
 - А кървави сблъсъци 
предвиждат ли се?
 - Не, за България не 
се предвиждат.
 - А за света?
 - Не мога да кажа. 

Светлà Бàлтовà: „Духът нà Гàáрово е áуäен
“

Аз ñе извинявàм 
стЕФКА БУрМовА

 Д-р Светла Балтова е завършила Висшия ме-
дицински институт в Пловдив и е работила около 
30 години като лекар със специалности вътрешни 
болести, кардиология и ревматология, но нейните 
интереси в областта на човешките съдби, живота 
и смъртта я насочват към духовното знание и уче-
нието на Петър Дънов. Днес д-р Светла Балтова се 
занимава с метода за лечение с цветните есенции 
на д-р Бах, паневритмия, антропософска и холис-
тична медицина, астропсихология и медицинска 
астрология. 
 В събота и в неделя (на 17 и 18 ноември 2018 
г.) д-р Светла Балтова беше в Габровска област. 
В събота тя се срещна със севлиевци, пред които 
представи предимствата за човешкото здраве 
при практикуването на паневритмия. А в неделя в 
габровската ХГ „Христо Цокев“ тя представи въз-
можностите на психобиологията и астропсихоло-
гията.
 За духа на габровеца, за значението на науката 
астрология в днешно време, както и за това какво 
предстои пред страната ни, като резултат от 
нестихващите в страната протести, е разгово-
рът с д-р Светла Балтова.

АНгЕЛ АНгЕЛов
 В националноосвобо-
дителната борба на бълга-
рите от Македония и Од-
ринска Тракия в края на 
XIX и началото на ХХ век 
вземат участие и много 
жени от Княжество Бъл-
гария, които основават 
отделни женски македо-
но-одрински дружества. 
Първото женско македоно-
одринско благотворител-
но дружество „Екатерина 
Авксентиева Симидчиева“ 
е основано на 3 октом-
ври 1889 г. в салона на 
читалище „Славянска бе-
седа“ в София от около 
стотина видни столичан-
ки. Събранието е свикано 
със специално възвание 
от група инициаторки и 
публикувано в някои сто-
лични вестници като „Жен-
ски глас“, „Реформи“ и др. 
Учредителките дали на 
дружеството си името на 
българската учителка от 
Македония Екатерина А. 
Симидчиева. Тя е родена 
през 1872 година в град 
Скопие. Завършва Солун-
ската българска девиче-
ска гимназия. Начело на 
мирна българска демон-
страция в град Куманово, 
Македония, срещу опитите 
на местната турска власт 
в града да дари български 
имот на сърбите за по-
строяване на тяхна църк-
ва, на 24 август 1899 г. 
Екатерина А. Симидчиева, 
вече в напреднала бре-
менност, е жестоко удряна 
в корема с приклади от 
турските войници и на 2 
септември 1899 г. умира. 
Нейният героизъм и са-
можертва се превръщат в 
символ на женското дви-

жение за освобождението 
на българите в Македо-
ния. Все повече български 
жени се включват в дей-
ността на македоно-одрин-
ските комитети. Основават 
се и отделни женски маке-
доно-одрински дружества.
 На второто заседание 
на женското македоно-
одринско благотворител-
но дружество „Екатерина 
А. Симидчиева“ на 9 ок-
томври 1899 г. е избрано 
11-членно настоятелство в 
състав:
 Председател – Деша 
Ряскова;
 Подпредседател – Сте-
фани Гюзелева;
 Секретар – Горица По-
пова;
 Касиер – Пена Драга-
нова.
 Членове-съветници: 
Тодора Кънева – Ряско-
ва, Невенка Попова, Ана 
Сакъзова – Карима, Ана-
стасия Кръстникова, Гана 
Дюзтабанова – Наслед-

никова, Недка Траянова, 
Мария Маждраганова, Бо-
шнакова, М. Муткурова.
 Контролна комисия: П. 
Георгиева, Ив. К. Вачова, 
Др. Кънева, С Тричкова и 
А. Свекярева.
 Деша Петрова Ряско-
ва, първата председателка 
на Женското благотвори-
телно дружество „Екате-
рина А. Симидчиева“, по 
това време е директорка 
на Девическата гимназия 
в София. Тя е родена на 
19 април 1858 г. в Габро-
во. Дъщеря е на габров-
ския ханджия Петър Ряс-
ков, който по време на 
Априлското въстание ук-
рива в дома си Стефан 
Стамболов. Сестра е на 
полковник Никола Петров 
Рясков. Деша П. Ряско-
ва завършва Третоклас-
ното девическо училище 
в Габрово през учебната 
1870/1871 година.
 П р е з  у ч е б н и т е 
1874/1875 и 1878/1879 го-

дини е учителка в Габро-
во. От 1880 до 1884 г. със 
стипендия от Славянския 
комитет учи във Висши-
те бестужевски курсове в 
Петербург, Русия, педаго-
гика. Тя е първата българ-
ка, завършила педагогика. 
През есента на 1884 г. е 
назначена за учителка в 
Девическото училище в 
град Варна. През 1885 г. 
участва като доброволка-
самарянка в Сръбско-бъл-
гарската война. След вой-
ната продължава да ра-
боти като учителка в град 
Варна. Тук се омъжва за 
Петър Станчев, родом от 
Търново, участник в бор-
бата за освобождение, за-
точеник-градоначалник на 
Варна. В 1896 съпругът й 
Петър Станчев е назна-
чен за градоначалник на 
София и семейството му 
се прибира в София. Тук 
Деша Петрова е назна-
чена за учителка в Деви-
ческата гимназия, а след 
това и за неин директор.
 За подпредседател на 
Женското дружество „Е. 
А. Симидчиева“ в София 
е избрана Стефани Гюзе-
лева - съпруга на габров-
ския възрожденски учител 
Иван Недев Гюзелев. Сте-
фани Гюзелева е родена в 
Габрово през 1854 година. 
Дъщеря е на хаджи Станчо 
Кметов. През месец август 
1875 г. в Габрово се омъж-
ва за Иван Недев Гюзелев. 
Стефани и Иван Гюзелеви 
имали четири дъщери: най-
голямата - Мара, е родена 
в Търново и е омъжена за 
архитект Петко Момчилов; 
Богдана е оперна певица 
и е омъжена за оперния 
артист Иван Вулпе; Дон-

ка - драматична артистка, 
омъжена за артиста Пе-
тър Сарафов, най-малката 
- Олга, оперна артистка, 
една от основателките на 
операта в София. В 1850 
г. Иван Недев Гюзелев се 
установява да живее със 
семейството си в София. 
Стефани Гюзелева превръ-
ща дома им в София в ар-
тистичен център, в който 
често гостуват известни 
софийски артисти. Стефа-
ни Гюзелева умира през 
1930 г. в София.
 Гана Христова Дюзта-
банова – Наследникова, 
учителка в София, също е 
избрана за член на ръко-
водството на Женско дру-
жество „Е. А. Симидчиева“. 
Тя също е родена в Габро-
во през 1860 година. Дъ-
щеря е на богатия габров-
ски търговец Христо Цан-
ков Дюзтабанов. Сестра е 
на войводата Цанко Хри-
стов Дюзтабанов. Внучка 
на Кера Априлова, сес-
трата на Васил Априлов. 
През учебната 1874/1875 
година Гана Дюзтабано-
ва завършва Габровско-
то петокласно девическо 
училище. Назначена е за 
учителка през учебната 
1878/1879 година в Деви-
ческото училище в Габро-
во. През зимата на 1879 
г. театралната самодейна 
трупа в Габрово представя 
пиесата „Невенка и Свето-
слав“ от Константин Вели-
чков. За пръв път ролята 
на Невенка се играе от 
жена – това е Гана Христо-
ва Дюзтабанова. Омъжва 
се за габровския учител 
Антон Недялков Наслед-
ников. Гана Наследникова 
работи като директорка 

на Девическия пансион в 
Скопие и учителка в Би-
толя. Имала двама сина 
- Цанко, загинал на фрон-
та през Първата световна 
война, и Тихомир - рабо-
тил като адвокат в София. 
Гана Христова Дюзтабано-
ва – Наследникова умира 
през 1930 г. в София.
 За член на ръковод-
ството на Женското бла-
готворително дружество 
„Е. А. Симидчиева“ в София 
е избрана също габровката 
Анастасия (Наца) Досева 
Драганова. Тя е дъщеря 
на габровския търговец-
книжар Досьо (Теодосий). 
Баща й бил един от изя-
вените габровски общест-
веници. Васил Левски е 
записал името му в своето 
лично тефтерче. Книжар-
ницата на Досьо Драганов 
се помещавала на първия 
етаж в къщата му, която 
се намирала на площада 
между църквата „Света 
Троица“ и училище „Радион 
Умников“ в Габрово. Майка 
й Досьовица Драгановата 
е една от учредителките в 
1869 г. на Женско друже-
ство „Майчина грижа“ в 
Габрово. Анастасия (Наца) 
Досева Драганова в 1876 
г., както пише Чардафон1, 
участва с Мария Ив. Рязко-
ва в ушиване знаме за че-
тата на Цанко Дюзтабанов 
и сплитане на венци за 
четниците. Омъжва се за 
Ганчо Колчев Кръстников 
от Габрово. Установяват се 
да живеят в София. Съпру-
гът й Ганчо Кръстников е 
индустриалец.
 Тодорка Кънчева Ряс-
кова, родом от Търново, 
съпруга на генерал-майор 
Никола Марков Рясков, 

роден 1854 г. в Габрово, 
също е избрана за член на 
ръководството на Женско 
дружество „Е. А. Симидчи-
ева“ в София. За секретар 
на дружеството е избрана 
Горица Попова, за касиер 
– Г. Драганова, и за члено-
ве: Ана Сакъзова – Кари-
ма, Н. Траянова, Невенка 
Попова и Бошнакова. На 
второто събрание на дру-
жеството на 9 октомври 
1889 г. е приет неговият 
устав, в който целта на 
дружеството е определена 
така: „моралното и мате-
риалното подпомагане на 
българите в Македония в 
борбата им за национал-
ните им права“. В устава е 
предвидено една трета от 
събраните средства да се 
изразходват за целите на 
дружеството, а останалите 
да се съхраняват в БНБ 
за „изключителни случаи“. 
Върховният македоно-од-
рински революционен ко-
митет в София подкрепя 
морално създаването на 
дружеството.
 В началото на месец 
декември 1899 г. ръко-
водството на Столичното 
дружество „Е. А. Симид-
чиева“ се обръща с апел 
към българските граждани 
да образуват в страната 
клонове на дружеството. 
За малко повече от годи-
на са създадени 9 женски 
македоно-одрински благот-
ворителни дружества „Е. А. 
Симидчиева“: Русе, Бело-
градчик и др. В Брюксел, 
Белгия, Неда Брадварова 
основава задгранично 
женско македоно-одрин-
ско дружество „Е. А. Си-
мидчиева“, 

продължава на стр. 7
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 Настоятелството на Женско дружество „Екатерина А. 
Симидчиева“, избрано на 9 октомври 1899 г. В средата от-
дясно - Деша Ряскова, а отляво – Стефани Гюзелева
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Откъси от книгата 
„Дълбините на  древността“

Продължава от бр. 263
Защото ако твоето учение 

остане, България ще загине.
- България може да погубят 

само некадърни управници и 
продажни духовници, твое ве-
личество - смело каза Петър. 
- И прост народ. Но не бой се - 
това няма да го бъде. Ще теглим 
много и през безброй беди ще 
минем, но ако другите народи 
имат по една звезда да ги пази, 
на нас Бог ни е дал цяло съз-
вездие. И ще ни бъде, докато 
свят светува.

Разпитът продължи още дъл-
го. Борил лично задаваше въ-
проси на Петър и другите двама 
богомилски водачи - Менделей 
Родоболски и Лука. И докато те 
отговаряха спокойно и доброна-
мерено, озлоблението на царя 
и монасите нарастваше. Накрая 
те анатемосаха учението и осъ-
диха хиляди на бой с камшик и 
заточение, мъчения или смърт. ...

Утрото бе винаги хубаво 
след такъв сън. Но мислите на 
Радина не бяха никак спокойни.
Осъзнаваше, че пътуването й 
разкрива нови знания и дори 
тайни, а нямаше начин да ги 
сподели с никого. Освен ако не 
напишеше тази глупава книга, 
която бе започнала преди ня-
колко дни. „Преквалификация от 
търговски директор в писател – 
ама че смешка!” - самоиронизи-
ра се тя. А и кой ли щеше да по-
желае да чете словоизлиянията  
й? Някой изобщо четеше ли още 
книги?! И все пак – знаеше, че 
щом вътрешният й глас я кара 
толкова силно да направи нещо, 
не бива да му противоречи. „До-
бре, ще я пиша ей-така за раз-
влечение” - съгласи се с гласа 
тя. И изведнъж й мина мисълта, 
че би било хубаво да включи в 
книгата си текста на Закона на 
честта. Просто за сведение на 
българите какво са изгубили. 
Да, но той бе отдавна забравен! 
Как можеше да го напише, щом 
не съществуваше?! „Ще трябва 
да го създадеш наново” - сякаш 
й прошепна някой и тя избухна 
в почти истеричен смях. Само 
това й липсваше! По лицето й 
излязоха сълзи от смях. Или от 
усилие да сдържа чувствата си. 
После утихна и гледа в белия 
таван на хотелската стая, дока-
то не й се стори, че той трепка. 
После взе един лист и започна 
да пише Кодекс на честта на 
българите:

1. Аз съм Българин, което 
значи „мъдър, мислещ човек”. 

2. По пътя, който дедите ми 
извървяха на кон от планината 
Имеон до Европа, те създадоха 
няколко могъщи и справедли-
ви държави, към които другите 
народи се присъединяваха до-
броволно. Създаването на най-
справедливата държава е миси-
ята на моя народ на Земята. 

3. Доблест, сила и смелост – 
тези качества са основополага-
щият камък на българския нрав. 

4. Българинът винаги казва 
истината, защото върху нея се 
крепи равновесието в света.

5. Българите издигат на 
власт най-способните, смели и 
благородни хора, защото едно 
племе може да оцелее през ве-
ковете и да върви нагоре, само 
ако го водят най-добрите.

6. Когато вземам решение, 
винаги мисля първо за народа 
си. Защото ако народът добру-
ва, тогава аз и семейството ми 
добруваме също. А ако народът 
страда, тогава неизбежно стра-
дам и аз.

7. Моята кръв ме кара да 
помагам на всеки в нужда. Вза-
имопомощта засилва чувствата 
на любов и единство. А само 
единен народ оцелява в пре-
вратностите на Съдбата. Според 
космическия закон, каквото пра-
виш за другите, това получаваш 
от тях, каквато енергия излъч-
ваш към Вселената, с такава ти 
отвръща и тя.

8. Моята съдба е в моите 
ръце и само от мен зависи 
да водя живота си към добро. 
Затова всеки ден тренирам тя-
лото си, увеличавам знанията 
и уменията си, укрепвам духа 

си и ставам все по-силен, смел, 
добър, щедър, великодушен и 
мъдър. Защото един народ е на-
истина велик, когато хората му 
притежават тези качества.

9. Обичам и пазя природата, 
защото тя е моят дом. Осъзна-
вам, че единствено от мен зави-
си да бъде чиста и здрава. А ако 
природата загине, ще загина и 
аз – глупавият човек.

10. Когато правя нещо, да-
вам всичко от себе си, изпип-
вам го до най-малка подробност 
и мисля за бъдещето. Зная, че 
ако всеки прави нещата по най-
добрия начин, влагайки любов и 
мисъл, човешкото развитие вър-
ви във вярната посока, поддър-
жа равновесието на планетата и 
се доближава до Божественото. 

11. Само силният може да 
поиска прошка. Само велико-
душният може да прости. Само 
смелият може да превъзмогне 
страха. Само осъзнатият може 
да изпитва благодарност. Само 
мъдрият може да се пребори 
със себе си. И само истинският 
човек притежава всички тези 
качества.

12. Избирам да бъда ми-
слещ, разбиращ и мъдър човек; 
да разпознавам истинската кра-
сота и сам да я създавам; да 
работя за духовното израстване 
– своето и на другите; да помня 
само добрите събития в живота 
си и да прощавам на съгреши-
лите; при всяко свое действие 
да мисля за света и за другите 
живи същества; при всяка случ-
ка да проявявам самообладание 
и смелост. Аз съм Българин. 
Завинаги избирам да служа на 
Светлината и Доброто!

Радина спря и прочете на-
писаното – веднъж, втори път... 
Нямаше да мисли върху качест-
вата му сега. Просто това бе 
излязло спонтанно от душата  й. 
И толкова......

След задължителните по-
клони двамата бойци допряха 
мечовете си и започнаха нещо 
като танц, в който само кра-
ката им правеха къси и бързи 
стъпки. Те се дебнаха може би 
минута и половина в този танц, 
без да направят нито един удар. 
Накрая единият се отдръпна, 
свали меча си, поклони се и се 
предаде.

- Какво стана?- попита не-
разбиращо Радина.

- Духът на единия победи 
другия! - усмихна се Дейвид. 
- Когато мечът ти е допрян до 
меча на противника, ти го гле-
даш в очите, за да усетиш си-
лата на духа му. Сетивата ти са 
напрегнати до краен предел, за 
да можеш да предвидиш дейст-
вието му и да го отбиеш. Тялото 
ти е като изпъната струна, за да 
реагира мигновено на атаката 
или да започне своя собствена. 
Всяка битка е не само техниче-
ска, а и духовна. Този, който се 
предаде преди малко, просто 
усети, че другият го превъзхож-
да по дух, бързина и интуиция, 

защото предвиди всичките му 
ненаправени атаки и мислено ги 
отби. Нямаше смисъл да се бие 
с него. Щеше да загуби.

- Това може да се случи 
само на изток - замислено каза 
Радина. - На запад би било 
неразбираемо. Даже смешно. 
В професионалния бокс, напри-
мер, колкото по-посредствен е 
един състезател, толкова по-
надменно и оскърбително се 
държи. В западния свят биха те 
надъхвали с думи като: „Хайде, 
разбий ги! Ти си най-добрият! 
Разкажи им играта!“. Там ми-
сълта, че може да си наистина 
много добър, но някой да те 
превъзхожда духовно, е направо 
непозната. Сякаш духът е напъл-
но изхвърлен от употреба.

- Човешката реалност се 
състои от две противоположни 
сили - желание за вземане и 
желание за отдаване. Те не са 
в равновесие. В първобитното 
общество желанието за вземане 
е имало огромен превес. Хора-
та живеели на малки групи и 
целта била да набавиш храна 
и кожи за своята общност, за 
да оцелее тя. Постепенно чове-
чеството се развивало. Хората 
се обединявали във все по-го-
леми общности - племе, народ, 
нация, държава. И се появили 
такива индивиди, които започ-
нали да мислят за тези големи 
общности. Това били царете, фи-
лософите, лечителите, изобре-
тателите на машини и ваксини 
и т. н. Така човешкото съзнание 
започнало да израства. Днес 
глобализацията дава възмож-
ност на хората да общуват с це-
лия свят, да работят за благото 
на целия свят, но също така и да 
причиняват злини на целия свят. 
Затова сега имаме нужда от 
ново мислене, с което човекът 
да се грижи не просто за едно 
семейство, град или държава, а 
за цялата планета.

- И аз разсъждавам така 
- каза Радина, - но темповете, 
с които причиняваме рани на 
природата, са много по-големи 
от темповете, с които се осъз-
наваме.

-Тези темпове не могат да 
бъдат по-бързи - отвърна Рони. 
- Според езотеричните учения, 
в развитието на човека има пет 
етапа. Първият етап е свързан с 
най-примитивните ни желания, 
които гарантират физическото 
ни оцеляване: желание за хра-
на, секс, семейство и създаване 
на потомство. Вторият етап е 
свързан с появата на желание 
за натрупване на богатство, за-
ради вярата, че то гарантира 
оцеляването ни. В един момент 
осъзнаваме, че не е така, защо-
то деца на богати или пък сами-
те богаташи боледуват тежко и 
умират предсрочно, без богат-
ството да може да им помогне. 
Тогава преминаваме към третия 
етап, при който се появява же-
лание за почести и власт, за-
щото вярваме, че известността 
и контролът над другите ще ни 

направят щастливи. Когато и 
тази вяра се окаже несъстоятел-
на, стигаме до четвъртия етап, 
в който се появява жаждата за 
знание, защото след като сме 
постигнали трите предходни же-
лания, а все още сме неудовлет-
ворени, започваме да вярваме, 
че знанието ще ни донесе щас-
тие. А когато и това не става, 
достигаме до петия етап - тогава 
осъзнаваме, че над нас има 
нещо по-висше и свързването с 
него ще ни донесе просветление 
и истинско щастие. ...

На следващия ден жената 
се събуди с усещането, че по-
вече не може да отлага реше-
нието си. Отиде рано в офиса 
на Гражданското общество и 
започна за последен път да 
претегля „за” и „против”. Накрая 
сякаш се реши. Извади поомач-
кано листче и набра телефонния 
номер, написан на него. Изпита 
напрежение и дишането й се ус-
кори. „Спокойно, дишай бавно и 
дълбоко! Постъпваш правилно!“ 
- настоя пред себе си тя. Никой 
не отговаряше. Бе решила да 
затвори, когато отсреща се чу 
мъжки глас.

- Ало, Марк?
 Кратка пауза.
- Радина! – в добре овладе-

ния му глас се прокрадна спо-
таен възторг. – Как си? Какво 
правиш? Да не би да искаш да 
ме видиш? Боя се, че съм доста 
далече от теб.

- Добре съм. Бих се радвала 
да те видя. Надявам се, че и ти 
си добре. Но всъщност ти се 
обаждам с делово предложение 
за едно-о... крайно несигурно 
начинание. Проявяваш ли ин-
терес?

- Да, винаги ме търсят само 
за пари! - и Марк въздъхна 
шумно и артистично. - Добре, 
казвай за какво става въпрос.

И Радина му обясни накрат-
ко за своята идея.

- Снимането на филм е мно-
го скъпо упражнение. 

- Не и в България. Аз самата 
разполагам с пет милиона евро. 
Трябват ми още само петнаде-
сет. 

- Филм за двадесет милиона 
евро? Това е доста скромен бю-
джет! Едва ли ще се получи!

- За България е огромен. 
Защо не дойдеш тук, за да по-
говорим по-подробно и да ти 
покажа как стоят нещата в на-
шия свят?

- Чудесно предложение. 
Пристигам. Ще ти се обадя до-
вечера, за да ти кажа кога. Това 
мобилният ти телефон ли е?

- Да.
- Супер. Връзката вече не е 

едностранна.
   ...
Марк долетя след една сед-

мица. Радина го посрещна на 
летището. Той влезе в салона 
за пристигащи пътници бавно 
и самоуверено. Отново носеше 
много скъпи дрехи и се дви-
жеше със самочувствие, което 

се набиваше на очи. Доста от 
присъстващите го проследиха 
с поглед. Той видя Радина и на 
лицето му грейна радостна над-
менна усмивка. 

- Как си, скъпа? - изпревари 
я той и я прегърна бурно.

- Благодаря, чудесно. Добре 
дошъл в моята малка страна! - 
поздрави го тя. -  Ти как си?

- О, супер! През последната 
половин година обикалям света 
само за удоволствие. Размиш-
лявам върху живота и себе си и 
търся откровение. Нали така го 
наричате вие, мистиците?

- Ако те попитам какво раз-
бираш под „мистик”, сигурно 
няма да можеш да ми отгово-
риш - разсмя се Радина.

- О, напротив. Това са хора, 
като една моя българска при-
ятелка, които вместо пари и 
влияние, търсят някакви духовни 
висини и изгубени народностни 
ценности - със сериозна резер-
вираност каза той.

Радина съвсем се разве-
сели.

- Хайде да вървим към хо-
тела. Предварително се извиня-
вам, ако не ти хареса особено. 
В София има само петзвездни 
хотели - подразни го тя.

- О, не се безпокой - отвър-
на престорено смирено той. - 
След Тайланд бях в Индия. Труд-
но можеш да си представиш 
такава мръсотия и мизерия, без 
да си я видял с очите си. Сега 
София ми се струва като страна 
от приказките.

Излязоха и се качиха в ко-
лата на Радина. Шофьорът под-
кара към хотела. 

- Винаги ли използваш шо-
фьор? - попита Марк.

- Не, рядко. Само ако съм 
много изморена или трябва да 
събера мислите си. Сега го взех, 
за да мога да говоря свободно 
с теб.

- Добре, поласкан съм от 
вниманието. Да не си решила 
да ми отделиш и по-специално 
внимание?

- Не нахалствай, Марк! Раз-
брали сме се по „онзи” въпрос.

- И изобщо не си променила 
мнението си?

- Изобщо не. А ти какво пра-
ви в Индия?

- Хм! Представяш ли си, оти-
дох да видя Тадж Махал?! След 
прочувствените ни разговори с 
теб в Тайланд исках да погле-
дам този най-велик паметник на 
любовта и стоейки пред него, 
да вляза в главата на онзи шах, 
който го е построил. И да се 
опитам да разбера какво е това 
любов.

- Е, и?
- Ами... стоях половин ден 

пред него, съзерцавайки наис-
тина прекрасните му форми. Не 
съм виждал такова изящество 
никъде по света. Почти усетих 
тъгата и чувството за загуба, 
които излъчва. Дори си поми-
слих, че жената, която лежи в 
него, е била толкова красива и 
съвършена. А после, когато се 

опитах да си представя такава 
жена до себе си и как тя запъл-
ва цялата ми потребност от бли-
зост и секс, някак си не успях. 
Изглежда ми невъзможно една 
жена да ме обсеби дотолкова, 
че да ми бъде достатъчна!

- Знаеш ли, в тези моно-
гамни връзки, където любовта 
трае цял живот, чувствата между 
двамата са много специални. Те 
не са просто хора, които се оби-
чат. Те са най-добрите приятели 
един за друг. За тях прегръдката 
на другия е най-уютното място 
на света. Вкусът от целувката на 
другия е най-хубавият на света. 
Те могат да споделят с другия 
почти всичко, което мислят или 
което ги тревожи...

- Аха, ето, че каза „почти”! 
Значи все пак нещо не е до-
край!

- Да, казах „почти”, защото 
има неща, които никога не тряб-
ва да бъдат изричани на глас. 
Пред никого.

- И какви? - ехидно попита 
Марк.

- Например страховете. Ако 
ги изречеш, ти им даваш сила 
да се сбъднат. Затова най-добре 
е да не ги споделяш с никого, а 
да формираш в съзнанието си 
някаква по-добра мисъл, която 
да ги измести. Правилото е - ни-
кога не изричай на глас неща, 
които не искаш да ти се случат.

- Да кажем, че съм съгласен 
с теб. И какво още за любовта?

- При нея изпитваш радост 
и трепет от присъствието на 
любимия си.

- Да, но трепет изпитваш и 
при мисълта за авантюра с ня-
коя страхотна мацка!

- Хайде де! Какъв трепет 
има в това да свалиш една от 
онези натруфени красиви жени, 
които не отказват на никой бо-
гаташ? Те задължително падат 
в ръцете ти. Няма и грам вълне-
ние. Трепетът е, когато срещнеш 
една от жените, които не можеш 
да купиш с пари, и усетиш, че 
тя ти пасва отлично във всичко. 
Когато се бориш да я спечелиш. 
Когато наистина я спечелиш и 
разбереш, че тя е твоята поло-
винка.

- Извинявай, но това с поло-
винката си е чист мистицизъм.

- Няма да споря с теб. Но 
ще ти кажа, че познавам някол-
ко такива двойки.

- И твоят случай ли е такъв? 
- погледна я изпитателно Марк.

- Да - отвърна спокойно 
Радина.

- Добре, каня ви на вече-
ря в моя хотел в осем - теб и 
твоя мъж. Любопитно ми е да 
го видя.

- Благодаря за поканата, ще 
дойдем - усмихна се Радина.

- А ако поканя само теб?
- Няма проблем. Аз съм на-

пълно свободна жена. И може 
би точно затова не се изку-
шавам да правя глупости. До 
скоро......

Българите казаха на амери-
канеца, че името на всяко езеро 
произлиза от формата му или 
някаква друга негова особеност 
- Окото, Бъбрекът, Сълзата, Три-
листникът... Дали заради умора-
та или по друга причина, мъжът 
бе станал мълчалив и не говоре-
ше, както обикновено. По-късно 
седна на брега на Сълзата и 
остана там повече от час, въ-
преки падащия студ. През това 
време Крис и Радина опънаха 
двойната палатка и застлаха 
двете стаи с неопрени и спални 
чували. Запалиха огън и тъкмо 
се чудеха дали да извикат Марк, 
когато той сам стана и дойде 
при тях. Протегна ръцете си към 
огъня и се настани възможно 
най-близо до него.

- Знаете ли, това място е 
вълшебно... - каза той.

- Да не би да ставаш мис-
тик? - подкачи го Радина.

- Не, но никога не съм ди-
шал такъв въздух, никога не съм 
виждал по-кристално чисто езе-
ро от Сълзата и никога не съм 
чувствал такъв покой.

- А представяш ли си как 
тези древни езера могат да 
бъдат изтрити за миг от лицето 
на Земята с човешките оръжия?

Продължава във вторник

Румянà Õàлàчевà: “Пишейки „Дълáините нà äревноñттà”, 
оñъзнàх, че мечтàя зà възрàжäàнето нà áълãàрñкия äух”

На 27 ноември 2018 г. от 18 часа в Нч 
„Априлов-палаузов“ 

ще се проведе среща с автора на 
новата българска книга

Съвременен роман за изгубването 
и възраждането на Българския дух

Ако се гордеете с факта, че сте българи, ако сте 
любопитни да научите какво наистина се случва в нашия 
свят, ако искате сами да творите живота си, „Дълбините 
на древността“ е вашата книга. Един увлекателен съвре-
менен роман, преплетен с най-важните моменти от бъл-
гарската история, в търсене на изгубения български дух 

и начините за възраждането му. 
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 През ноември Художест-
вена галерия „Христо Цокев” 
- Габрово има удоволствието 
да ви представи за акцент на 
месеца картината „Ритми” на 
българската художничка Вера 
Недкова. Личност, оставила бо-
гато и разнообразно културно 
наследство, отразяващо нейния 
живот. 
 Вера Недкова е родена 
през първото десетилетие на 
XX век в Скопие в семейството 
на българския дипломат Тодор 
Недков. Възпитана в интелек-
туална среда и израснала в 
чужбина, от най-ранна възраст 
насочва вниманието си към 
изкуството. През 1923-1930 г. 
следва реставрация и живо-
пис във Виена, където прави 
и първата си изложба през 
1933 година. Творбите от този 
период се отличават с опросте-
на и обобщена форма, чиста, 
синтетична линия и деликатен 
пастелен колорит. 
 Вера Недкова се движи 
свободно из европейските ор-
бити, навлиза в художествените 
среди като един от носителите 
на непосредствен европейски 
опит и това също предопределя 
водещата й роля в тях, както 
и аристократичната дистанция 
между нея и много други ху-
дожници. За нея споделят, че 
е изключително независим тво-
рец, винаги вярна на себе си. 
През 1934 година семейство 
Недкови се връща в България, 
където Вера Недкова създава 
голям брой композиции, пей-
зажи, портрети и автопортре-
ти. Колоритът в творбите й се 
променя, става по-топъл, ярък 
и наситен, фактурата в живо-
писните й платна се обогатява. 
През 1934 и 1939 г. тя прави 
две самостоятелни изложби в 
София и става член на Друже-

ството на новите художници.
 След 1944 година Вера 
Недкова трудно се вписва в 
новата политическа реалност. 
Художничката не прави и опит 
за компромис, продължава да 
рисува така, както мисли и раз-
бира. Естетиката й става „не-
подходяща”, но въпреки това 
тя отказва да промени худо-
жествените си виждания, което 
води до нейната изолираност 
от арт сцената. Тогава, благо-
дарение на втората си специ-
алност - „Консервация и рес-
таврация“, работи главно като 
реставратор. През същия този 
период на Вера Недкова тежи 
и обстоятелството, че не може 
да пътува в чужбина. Свикна-
лата да се движи свободно из 
Европа, тя се чувства изолира-
на, а космополитният й дух е 
угнетен. Художествените съби-
тия на живо са заместени от 
книгите на различни езици. По-
късно, през средата на 60-те, в 
Париж Дора Валие е изумена 

от осведомеността й: „Имаше 
чувството, че говори с човек, 
който винаги е живял тук и е в 
течение на много неща“.
 В началото на 60-те години 
с „размразяването“ на худо-
жествения живот идва новото 
признание - реабилитацията на 
ранното творчество и открива-
нето на още непознатото, не-
показваното, трупаното в ате-
лието. Вера Недкова започва 
да участва в представителни 
изложби. В платната й се връ-
ща онази яркост в колорита, 
която тя открива при първия си 
досег с българската среда, но 
с една особена жизненост на 
цвета и много по-голяма наси-
теност. През 1973 г. е открита 
нейна юбилейна изложба на 
ул. „Раковски“ 125. Еволюцията 
в творбите й от този период е 
към по-голяма свобода и живо-
писна експресивност. Емоцио-
налното внушение е постигнато 
основно чрез пластическото 
изграждане на формата и раз-

нообразието на фактурата. В 
голяма част от картините ак-
центът преминава от силуета 
и опростената форма до екс-
пресивното и колоритно орга-
низиране на пространствените 
планове. От този период са и 
композициите, които граничат 
с абстракцията – линия в твор-
чеството й, развивана съзна-
телно в края на 70-те и през 
80-те. Следващата й юбилейна 
изложба е през 1984 година в 
Съюза на българските художни-
ци. 
 Всичко, което оставя Вера 
Недкова като произведения на 
изкуството, текст, спомени и 
разговори с други хора, говори 
за изключителната й ерудитска 
култура, познаване на светов-
ните художествени тенденции. 
Именно този широк кръгозор 
й позволява да бъде толкова 
смела в модерния изказ. Ува-
жението към нейното творчест-
во остава неделимо, донякъде 
- дори обусловено от респекта 
пред личността й. В известен 
смисъл тези чувства се препо-
криват, защото и картините, и 
авторката като личност носят 
един и същ тип въздействие 
- внушават дистанция, овладя-
ност и достойнство, естетизъм.
 „Целта на изкуството не е 
да ни потопи в бездната на на-
шите терзания, но да ни държи 
нащрек, за да осъзнаем своето 
положение в света.” „Нащрек”! 
Вера Недкова.
 Днес ние можем да се на-
сладим на част от невероят-
ното творчество на художнич-
ката чрез картината „Ритми”, 
избрана за акцент на месец 
ноември. Художествена галерия 
„Христо Цокев” кани всички це-
нители на българското изкуство 
като напомняме, че всеки втор-
ник е ден без входна такса. 

григорий гориН
ПрЕвод: 

вЕНЕтА гЕоргиЕвА

Таткото беше на четирий-
сет години, Славик – на десет, 
а таралежчето - на още по-
малко. Славик домъкна тара-
лежчето в една шапка, засили 
се към дивана, където лежеше 
татко му с отворен вестник, и 
запъхтян от щастие, се раз-
вика:

- Тате, гледай!
Таткото отмести вестника 

и огледа таралежчето. То беше 
чипоносо и симпатично. Ос-
вен това таткото поощряваше 
любовта на сина си към жи-
вотните. Освен това и таткото 
обичаше животните.

- Хубав таралеж! - каза 
таткото. - Симпатяга! Къде го 
намери?

- Даде ми го едно момче 
на двора - обясни Славик.

- Значи ти го е подарил? – 
уточни таткото.

- Не, направихме размяна 
- рече Славик. - Той ми даде 
таралежчето, а пък аз му да-
дох билета.

- Какъв билет?
- Лотарийният – отвърна 

Славик и пусна таралежчето 
на пода. – Тате, трябва да му 
дадем мляко.

- Остави млякото – строго 
рече бащата. – Откъде имаш 
лотариен билет?

- Ами купих го – отговори 
момчето.

- От кого?
- От един чичко на ули-

цата... Той продаваше мно-
го такива билети. По трийсет 
копейки. Тате, таралежчето… 
Олеле, тате, таралежчето се 
пъхна под дивана...

- Остави сега таралежче-
то! – рече нервно таткото и 
сложи Славик до себе си. 
– Как така даде на момчето 
лотарийния си билет?... Ами 
ако изведнъж се окаже, че е 
печелел? 

- Печелеше – обади се 
Славик и продължи да наблю-
дава таралежчето.

- Как така печелеше? – 
тихо попита таткото и носът 
му се покри с капчици пот. – 
Какво печелеше?

- Хладилник! - отговори 
Славик и се усмихна.

- Моля?! - таткото затрепе-
ра някак особено. - Хладилник 
ли?!... Какви ги дрънкаш? От-
къде знаеш?!

- Е, как откъде? – нацу-
пи се Славик.- Проверих във 
вестника... Там първите три 
цифри съвпадаха... и остана-
лите… И серията е същата!.. 
Аз вече мога да проверявам, 
тате! Нали съм голям!

- Голям?! – таткото така 
изфуча, че таралежчето, което 
изскочи изпод дивана, се сви 
от страх на кълбо. – Голям?!.. 
Разменяш хладилник за тара-
леж?

- Но аз мислех – започна 
изплашено Славик, - мислех, 
че вкъщи вече имаме хладил-
ник, а пък си нямаме тара-
лежче…

- Не ми говори – развика 
се таткото и скочи от дива-
на. – Кое е това момче? Кое? 
Къде е?! 

- Ами живее в съседния 
блок – отвърна Славик и зап-
лака – Сеня се казва...

- Хайде! – отново се раз-
вика таткото и грабна тара-
лежчето с голи ръце. – Да 
вървим бързо!!

- Няма да дойда – Славик 
поклати глава през сълзи. – 
Не искам хладилник, искам 
таралежчето!

- Тръгвай най-сетне, глупчо 
- рече таткото с прегракнал 
глас. – Само да си вземем 
билета, ще ти купя цели сто 
таралежчета... 

- Не, няма да ми купиш... 
– ревеше Славик. – Без друго 
Сеня не искаше да правим 
размяна, докато го навих…

- И той ще е голям умник – 
отсече ехидно таткото. – Хай-
де, живо!

Сеня беше на осем. Сто-
еше всред двора и гледаше 
страхливо сърдития татко, 
който в едната си ръка носе-
ше Славик, а в другата - та-
ралежа. 

- Къде е? – попита таткото 
на Славик и приближи застра-
шително Сеня. – Къде е биле-
тът? Престъпник, вземаш си 
бодливото животно и връщаш 
билета!

- Няма билет! – изрече 
Сеня и се разтрепери.

- Ами къде е? – викна тат-
кото. – Какво направи с него, 
малък търгаш? Продаде ли го?

- Направих си лястовичка 
- прошепна Сеня и запод-
смърча. 

- Недей плака! – рече тат-
кото, като се опитваше да 
бъде спокоен. – Недей плака, 
момче... И къде е птиченцето? 
Къде?..

- Закачи се на перваза - 
отвърна Сеня.

- На кой перваз?
- Ето на онзи там! - И 

Сеня посочи към втория етаж.
Таткото съблече палтото 

си и се закатери по улука.
Децата отдолу го наблюда-

ваха с възторг.
Таткото на два пъти се 

подхлъзва, но все пак стигна 
до перваза и свали малката 
жълтеникава хартиена птица, 
която вече беше мокра от 
водата.

Мъжът слезе, пъшкайки, 
разгърна билетчето и видя, че 
е издадено преди две години.

- Славик, ти кога го купи? - 
поинтересува се таткото.

- Ами още във втори клас – 
отговори Славик.

- А кога проверява дали 
печели?

- Вчера.
- Това е друг тираж. 
- Че какво от това? Ама 

пък всички цифрички съвпа-
даха.

Таткото се отмести мъл-
чаливо настрани и седна на 
пейката.

Сърцето му биеше лудо, 
пред очите му се въртяха 
оранжеви кръгове... Той обро-
ни тежко глава. 

Славик отиде при татко си.
- Тате, не се ядосвай.   

Сенка казва, че въпреки всич-
ко ни дава таралежчето.

- Благодаря ти, Сеня! Бла-
годаря!

Той стана и тръгна към 
вкъщи. Изведнъж му стана 
много тъжно. Разбра, че вече 
никога няма да се върне оно-
ва щастливо време, когато 
можеш спокойно да размениш 
хладилник за таралеж.

Иñтория ñ тàтко и тàрàлеж Дончо Бакалов 

Банските през 
вековете
Някога бански погрешно,
от морал или от страх,
са прикривали успешно,
от съблазън и грях,
женски форми знойни, пищни
от очите на Адам.
После почват да се свиват,
от пети под колена,
и краката да откриват,
прелестите на жена.
Колена... а днес до прашки -
икономия и шик!
Горнището – микрочашки,
модния последен вик!
Утре може би излишни
те ще станат, де да знам,
та децата явни, скришни
да множат се на Адам!
Яко стягай се, Адаме!
Не развявай бяло знаме!

парламентарни 
неволи
„Напиши ми, мила мамо,
как е там на село.
В парламента зор е, само
бърша морно чело.“
„Що да пиша ти, Величко.
Тука дъжд започна,
цял потоп, отнесе всичко...
Помощ... нужна... срочна.“
„Трудно някой ще се трогне,
ляво с дясно не се среща.
На народа да помогне
никой не се сеща.
Чергата към него дърпа
и на бой налита
кокал по-тлъст да докопа
във борба прикрита.
От дебати перманентни,
приказки и врява
за държавата ни родна
време не остава.

Дончо Бакалов 

Бирата
и жената

Когато посегнеш към друга,
не „прави“ световен въпрос,
ако ли пък беше съпруга,
ще удря главата с поднос.
Не иска пари, колиета,
не прави живота ти ад.
Не е постоянно заета
и чувстваш се нужен и млад.
Когато прибираш се вкъщи
след малък среднощен запой,
не вика и даже не се мръщи -
жената налита на бой.
Поръчаш ли нова бутилка,
си винаги първия мъж
и няма закани, точилка
по гръб вертикално, надлъж.
Когато поискаш, решаваш -
по „равно“ или на „корем“.
Пред никой не се оправдаваш,
с приятел делиш без проблем.
Изпиваш я, още е ценна,
бутилката връщаш и пак...
А булката твоя безценна
не можеш я върна – е брак.
 

надежда

Запознах се със Надежда
и надежда ме повежда
между строфите и рима
с чувствата непримирима.
А красива е Надежда
(нека погледа не свежда),
във глава, във тяло, с устни,
във целувките изкусни.
Ще очаквам със надежда
да отвърнеш ми с любов.
Ще остави ли Надежда
малка, мъничка надежда?
Вяра има, но любов?
Следва точка, апостроф.

Дончо Бакалов
островът на са-
муил
... издъхнал на 06.10.1014 г.

В езеро с водата лазурна
белее се остров Ахил.
В епоха далечна и бурна
бил крепост на цар Самуил.
След Мъглен и воден е Преспа -
предната столица. В ден,
с предателство, в битка свирепа
вземали бойците му в плен.
В октомври видял е във строя,
слепци с едноок за водещ,
издъхнал от мъка, не в боя,
с поглед в очите скърбящ.
В параклис към храма огромен,
„Света Богородица“. Тук
запазен от времето, скромен,
лежи с ръка, свита в юмрук,
под плочата скелет намерен
на мъж непокорен, не млад.
До него синът му най-верен,
погубен от близък, събрат.
Край храма – български войни,
с пара византийска в уста,
до края се били, достойно,
безстрашно приели смъртта.

Павлина Митева

* * *
Как бързо времето отлита
като пясъчен часовник
във нощта,
душата ми прокудена
се скита,
търси тя утеха в младостта.

Как бързо времето отлита
като лист отронен в есента,
душата ми прокудена, разбита,
не намира ни покой, ни тишина.
Как бързо времето отлита...

Акцент нà меñец ноември 2018 ã.

 ВИКТОРИЯ ИВАНО-
ВА от X „в“ клас на 
Природоматематическа 
гимназия „Акад. Иван 
Гюзелев“ получи Пър-
ва награда от конкурса 
за есе или поетична 
творба, вдъхновена от 
мотото на текущата 
ротарианска година - 
„Бъди вдъхновението”. 
Организиран от Ротари 
клуб и Интеракт клуб 
- Габрово. В него има-
ха право да участват 
всички млади хора от 
габровските училища, 
навършили 15 години.

Конкурñът 
“Бъäи 
вäъхновението”

ЖАР

Когато горест ме бележи,
когато време ни дели,
когато липсват воля и копнежи,
когато слънце не блести.

И в миг на слабост,
в час на самота.
И в ден на ярост,
в пагубна беда.

Изкуството гради,
показва нашите лица,
бистро в младите души,
чисто в смелите сърца.

Багрилата стари захваща,
от жар извайва,
в лета напред препраща,
люде да омайва.

Мария Няголова

есен в гората

Гората като позлатена
на слънцето блести
и капчиците от росата
са нейните сълзи.

Невидим есенен художник
с четка и бои
рисува без да си почива
и листата оцвети.

Оранжеви, кафяви, жълти
във всички цветове
този художник – природа,
как се той зове?

Пада леко лист отронен
от вятърът отвят.
„Не тъгувай, ще дойде пролет
зелени ще сте пак.“

Няма вече птича песен,
няма и цветя,
само падащи листенца
и капчици роса.

Нежен слънчев лъч огрява
златната гора,
после бързо той се скрива
спуска се мъгла.

Вятър клони залюлява,
къса си листа,
после във вихър ги завърта
и танцува с тях в нощта.
Есен, златна хубавица
вече шета вън,
а гората позлатена
сънува чуден сън.
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ÄÅÍÒ ÍÀ ÑÀÙ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÍÎÑÈÒÅË ÍÀ
ÎÐÄÅÍ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÑÒÅÍÄÀË ÎÒ
„×ÅÐÂÅÍÎ È
×ÅÐÍÎ”

ÃÐÀÄ Â
ÌÎÍÃÎËÈß

ÂÈÄ ÑËÀÄÚÊ
ÊÀÐÒÎÔ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÔÈÇÈÊ
/1902-1984/

Ã-Íß ÍÀ ÌÀÐÊ
ÒÂÅÍ ÎÒ
„ÏÐÈÍÖÚÒ È
ÏÐÎÑßÊÚÒ”

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÅÌÈË ÇÎËÀ

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË -
„ÁÓÍÒÎÂÍÈ-
ÊÚÒ ÃÎÐÀ”
/1861-1941/

ÑÈÍ ÍÀ
ÎÄÈÑÅÉ
/ÃÐ. ÌÈÒ./

ÍÅÏÐÅÄÅÍ
ÏÀÌÓÊ

ÑÒÐÀÑÒÍÈ
ÇÀÙÈÒÍÈÖÈ
ÍÀ ÍßÊÎÅ
Ó×ÅÍÈÅ

ÃÐÀÄ Â
ÊÈÒÀÉ ÍÀ
ÐÅÊÀ ÈËÈ

ÌÀÐÊÀ
ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈ
ÑÊÈ

ÈÌÅ ÍÀ ÄÐÅÂ-
ÍÀ ÃÚÐÖÈß

ÅÄÈÍÈÖÀ ÇÀ
ÊÎÍÖÅÍÒÐÀ-
ÖÈß ÍÀ
ÐÀÄÎÍ

ÑÚÑÒÀÂÍÀ
×ÀÑÒ ÍÀ
ÀÍÀÑÎÍÎÂÎ-
ÒÎ ÌÀÑËÎ

ÏÈÅÑÀ ÎÒ
À. ØÍÈÖËÅÐ

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
ÍÀ ÏÅÒÚÐ
ÑÒÚÏÎÂ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÏÅÐÓ

ÏÀÏÑÊÈ
ÏÐÀÒÅÍÈÊ

ÒÅÐÌÈÍ ÎÒ
ÁÅËÎÒÀ,
ÊÀÏÎ

ÁÈÂØ
ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ

ÑËÀÄÊÎÂÎÄ-
ÍÀ ÐÈÁÀ

ÐÀÄÈÎÀÊÒÈ-
ÂÅÍ
ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈ
ÅËÅÌÅÍÒ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÒÐÅÍÜÎÐ

ÅÄÍÎ×ËÅÍ Â
ÌÀÒÅÌÀÒÈ-
ÊÀÒÀ

ÒÚÍÚÊ
ÌÅÒÀËÅÍ
ËÈÑÒ

ÁÈÂØ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÂÅÑÒÍÈÊ

ÓÂÅÄÎÌÈ-
ÒÅËÍÎ ÏÈÑ-
ÌÎ /ÁÀÍÊ./

ØÂÅÉÖÀÐÑÊÈ
ÑÊÈÎÐ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Ë. ÄÈËÎÂ ÎÒ
„ÕÓÁÀÂÀÒÀ
ÅËÅÍÀ”

ÄÂÓÊÎÐÏÓ-
ÑÅÍ ÊÎÐÀÁ

ÇÀÑËÎÍ ÇÀ
ÑÒÐÅËÁÀ

ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ
Â ÑÅÂÅÐÍÎÒÎ
ÏÎËÓÊÚËÁÎ

ÏÀÐÍÈÊÎÂÎ
ÖÂÅÒÅ

Ã-É ÎÒ ÅÄÍÎ-
ÈÌ. ÊÍÈÃÀ
ÍÀ À. ÃÀÉÄÀÐ

ÒÚÍÊÀ
ÌÅÒÀËÍÀ
ÆÈÖÀ

ÌÀÐÊÀ
ÐÓÌÚÍÑÊÈ
ÒÐÎËÅÉÁÓÑÈ

ÌÎÐÑÊÈ
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ,
ÏÈÐÀÒ

ÁÅÇÀËÊÎÕÎË-
ÍÀ ÍÀÏÈÒÊÀ

ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ

ÑÈÍÊÀ ÇÀ
ÏÐÀÍÅ

ÃÐÀÄ Â
ÈÒÀËÈß

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÀ ÎÁËÀÑÒ Â
ÑÀÓÄÈÒÑÊÀ
ÀÐÀÁÈß

ÂÈÄ ÏÀÌÓ×-
ÍÎ ÏËÀÒÍÎ

ÕÎËÀÍÄÑÊÈ
ØÀÕÌÀÒÈÑÒ

ËÅÊÎÒÎÂÀ-
ÐÅÍ ÀÂÒÎÌÎ-
ÁÈË

×ÅØÊÈ ÀÂ-
ÒÎÌÎÁÈËÍÈ
ÑÂÅÙÈ

×ÅÐÂÅÍÀ
ÌÈÍÅÐÀËÍÀ
ÁÎß

ÎÁÐÅÄÅÍ
ÕËßÁ,
ÊÐÀÂÀÉ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÀÑÒÐÎÍÎÌ
/1844-1911/

ÃËÈÍÅÑÒÈ
Ó×ÀÑÒÚÖÈ Â
ÏÓÑÒÈÍß

×ÎÂÅÊ Ñ ÏÐÎ-
ÔÅÑÈß ÊÀÒÎ
ÍÀØÀÒÀ

ÐÅÊÀ Â
ÒÀÉËÀÍÄ

ÖÅÍÒÚÐ ÍÀ
ÃÎËßÌ ÃÐÀÄ

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÀ ÎÁËÀÑÒ Â
ÈÑÏÀÍÈß

ØÈÐÎÊÎ-
ËÈÑÒÍÈ ÄÚÐ-
ÂÅÒÀ, ßÑÅÍÈ

ÇÀËÀÃÀÍÅ ÍÀ
ÈÌÎÒ ÑÐÅÙÓ
ÇÀÅÌ

×ËÅÍ ÍÀ ÄÐÅ-
ÂÍÎ ÁÀËÊÀÍ-
ÑÊÎ ÏËÅÌÅ

ÂÊÀÌÅÍÅÍÎ
ÑÌÎËÈÑÒÎ
ÄÚÐÂÎ

ÊÈÒÀÉÑÊÀ
ÌÎÍÅÒÍÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ

ØÀÐÀÍÎÂ
ÕÀÉÂÅÐ

ÃÐÀÄ Â
ÃÚÐÖÈß

ÂÈÄ ÄÐÅÁÍÀ
ÌÎÐÑÊÀ
ÐÈÁÀ

ÏÎËÓÑÊÚÏÎ-
ÖÅÍÅÍ
ÊÀÌÚÊ

ÐÓÑÊÈ
ÔÈËÎËÎÃ
/1864-1934/

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1882-1945/

ÌÓÇÈÊÀÍÒÈ,
ÏÎÌÀÃÀÙÈ
ÏÐÈ ÏÅÅÍÅ

ÄßÑÍÀ
ÑÒÐÀÍÈÖÀ
ÍÀ ÊÍÈÃÀ

ÍÀÓÊÀ ÇÀ
ÌÈÑËÅÍÅÒÎ

ÄÐÅÂÍÎ
ÏËÅÌÅ ÍÀ
ÁÀËÊÀÍÈÒÅ

ÏÚÐÂÈßÒ
×ÎÂÅÊ
/ÁÈÁË./

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÈÑÒÎÐÈÊ
/1849-1928/

ÌÞÑÞËÌÀÍ-
ÑÊÈ
ÌÀÍÀÑÒÈÐ

ÊÀÌØÈÊ

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÄÅÂÍÅÍÑÊÈ-
ÒÅ ÈÇÂÎÐÈ

ËÅ×ÅÁÍÎ
ÁËÀÒÍÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÈÇÒÎ×ÍÎ
ÁÎÉÍÎ
ÈÇÊÓÑÒÂÎ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÀÑÒÐÎÍÎÌ
/1786-1853/

ÀËÁÀÍÑÊÀ
ÒÅËÅÃÐÀÔÍÀ
ÀÃÅÍÖÈß

ÃÅÎÃÐÀÔÑÊÈ
ÐÅÃÈÎÍ Â
ÒÓÐÖÈß

ÄÐÅÂÍÈ ÏËÅ-
ÌÅÍÀ ÏÎ ÁÐÅ-
ÃÎÂÅÒÅ ÍÀ
×ÅÐÍÎ ÌÎÐÅ

ÙÀÒ Â ÑÀÙ

ÍÅÏÐÈËÈ×ÅÍ
ÑÌßÕ

ÁÎËÅÑÒ ÏÎ
ËÎÇßÒÀ

ÏÚÒßÒ ÍÀ
ÍÅÁÅÑÍÎ
ÒßËÎ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Ã. ÕÀÓÏÒÌÀÍ
ÎÒ „ÑÀÌÎÒ-
ÍÈ ÕÎÐÀ”

ÐÅÊÀ Â ÏÅÐÓ,
ÒÅ×ÀÙÀ
ÏÐÅÇ ËÈÌÀ

ÀÊÈÐÀ, ÀÍÀÌÀÐ, ÀÍÅÒÎË, ÀÏÎËÎÃÅÒÈ, ÀÐÀÃÎ, ÀÑÈÐ, ÅËÀÒÈÒ, ÊÀÏÅÐ, ÊÀÏÎÍÈÐ, ÌÎÍÎÌ, ÍÀÐÀÍ, ÐÅÊÒÎ, ÐÈÌÀÊ, ÐÈÌÅ.
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лоВ, риболоВ
нЕопрЕн Seac Sub, нов 
- 170 лева, употребяван, 
отлично състояние - 100 
лева, харпун, нов Seac 
Sub, 75 см - 100 лева. 
0898/535-793 [33, 12]

продаВа МаТЕриали
горнооряхоВски циг-
ли с два канала се про-
дават на тел. 0897/220-
386. [20, 17]
каМЕнни плочи - 8 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838. [24, 
7]

продаВа обзаВЕжданЕ
спалня с луксозен ма-
трак за 200 лева се про-
дава на тел. 0895/606-
520. [5, 1]
наФТоВа пЕчка се про-
дава на тел. 0877/666-
142. [5, 1]

продаВа разни
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 7]

пласТМасоВи цисТЕр-
ни единица се продават 
на тел. 0888/942-095. [6, 
6]
Фикус лираТа - 230 
м, с 34 листа, удобен за 
офис, хотел, ресторант и 
др., за 70 лева се прода-
ва на тел. 0885/374-631. 
[2, 2]

продаВа клиМаТици
колона „осака“ СН-
60 се продава на тел. 
0888/241-855. [5, 1]

жиВоТни продаВа
дВЕ прасЕТа за кла-
не се продават на тел. 
0899/624-149. [25, 9]
коза сЕ продава на тел. 
0888/812-901. [5, 5]
ярЕТа до 27 кг - 5 лв./
живо тегло, от 28 кг - 4 
лв./живо тегло, се прода-
ват на тел. 0892/989-718. 
[6, 3]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу 
„Капитан Дядо Никола“.
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[24, 7]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични 
купува всякакви же-
леза - справки на тел. 
0896/183-637. [24, 7]

иМоТи продаВа
гарсониЕра В кв. Трен-
дафил-1 за 25 500 лева се 
продава на тел. 0879/472-
130. [11, 7]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [12, 5]
апарТаМЕнТ В цен-
търа се продава на тел. 
0899/140-415. [11, 3]

дВорно МясТо с по-
стройка в село Куката се 
продава на тел. 0899/858-
773. [6, 1]
къща за гости с механа 
„Хаджи Велинов хан“ в 
село Боженци се продава 
или отдава под наем на 
тел. 0885/333-148. [5, 2]

иМоТи даВа под наЕМ
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [26, 17]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Трендафил-2, напъл-
но обзаведен, 350 лв., 
се дава под наем на тел. 
0885/597-746. [13, 12]

гарсониЕра на ул. „Лю-
бен Каравелов“, обза-
ведена, за 200 лева се 
дава под наем на тел. 
0899/312-100 [10, 6]
обзаВЕдЕн апарТаМЕнТ 
зад Осмо основно учили-
ще - 250 лв., се дава под 
наем на тел. 0895/606-
520. [5, 1]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 1]

зЕМи

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[26, 7]

зЕМЕдЕлски зЕМи в 
землище Борики се купу-

ват на тел. 0888/683-529. 
[11, 5]

Търси под наЕМ
кВарТира сЕ търси на 
тел. 0884/606-356. [11, 6]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[24, 7]

нощуВки
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 18]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 17]

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
дърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0885/152-803.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
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
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва 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, се продават на 
тел. 0876/145-462.
нарязани - 80 лв., 
се продават на тел. 
0988/816-628

сухи дърВа в чували - 5 
лв., се продават на тел. 
0897/00-11-14.
дърВа за огрев - справ-
ки на тел. 0879/972-114. 
[33, 18]
дърВа за огрев - наряза-
ни, нацепени и метрови, 
реални количества - тел. 
0879/988-131, 0883/553-
304. [24, 16]
дъбоВи изрЕзки - 45 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0885/422-700. [17, 
11]
продаВаМ слънчоглЕ-
доВи пелети. Отлично ка-
чество. Безплатна достав-
ка. Тел. 0879/21-23-25. 
[24, 11]
рЕжа дърВа - справ-
ки на тел. 0899/278-396. 
[12, 10]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
доставка веднага, чувал 
дърва - 5 лв./брой - тел. 
0893/511-154. [24, 10]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 7]
„ФлинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [26, 6]
дърВа В чували - 5 
лв., се продават на тел. 
0893/777-987. [4, 4]
букоВ паркЕТ за огрев 
и разпалки - 5 лв./чу-
вал, се продава на тел. 
0899/195-494. [11, 2]
дърВа В чували се про-
дават на тел. 0899/052-
010. [11, 3]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895

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  - справки на тел. 
0878/943-895
рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, хидроизола-
ция, саниране, улуци, дре-
наж и др. - 0895/810-504. 
[19, 12]
покриВни рЕМонТи, из-
мазване, комини, капаци, 
хидро- и топлоизолация. 
Бързо и качествено. Тел. 
0888/020-187. [17, 7]
изгражданЕ на подпор-
ни стени, дренажи, по-
криви от А до Я - тел. 
0897/390-194. [17, 7]
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [24, 7]
МайсТор (проФЕсио-
налисТ) фаянс, теракота, 
гипсокартон и шпаклов-
ка - тел. 0899/702-795. 
[22, 6]

шпаклоВки, Мазил-
ки, замазки, довършител-
ни работи, бетон - тел. 
0898/672-883. [8, 6]
бригада изВършВа 
ремонт на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
улуци, довършителни въ-
трешни ремонти и др. Тел. 
0899/638-875. [13, 3]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, боядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
боядисВанЕ, изо-
лация, картон - тел. 
0878/855-920. [33, 33]

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

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик и ел. услуги. Под-
дръжка и ремонт по домо-
вете. Тел. 0876/000-084. 
[32, 12]

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

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 17]

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

почисТВанЕ
чисТя къщи - тел. 
0894/533-115. [11, 3]

аВТоВишка
услуги с автовишка - 
тел. 0889/909-727. [14, 1]

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

аВТоМобили продаВа
сЕаТ алхаМбра - 1999 
г., се продава на тел. 
0895/093-912. [11, 4]
рЕно МЕган Сценик 1.9 
dci - дизел, 120 к. с., 
отлично състояние, нови 
зимни гуми и акумулатор, 
септември 2004 г., 177 
000 км, цена по догова-
ряне, се продава на тел. 
0887/807-256. [20, 3]

субару ФорЕсТър - 
2000 г., бензин, 2000 
куб., 125 к. с., отличен, 
летни/зимни гуми, всичко 
платено, за 4000 лв. се 
продава на тел. 0898/535-
793. [20, 1]

Микробуси, каМиони
бус Форд Транзит - 
8+1, се продава на тел. 
0888/337-015. [1, 1]

джипоВЕ
джип NISSaN X-TRAIL 
2,2; 136 к. с.; 4х4; 2006 
г.; пробег 196 000 км, се 
продава на тел. 0876/200-
595. [22, 7]

аВТоМобили 
под наЕМ

„VaIKaR ReNTacaR“ 
аВТоМобили под 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 7]

ТракТори
ТракТор LTZ 55 4х4 се 
продава на тел. 0899/858-
773. [6, 1]

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

нужна покъщнина, строи-
телни отпадъци до смети-
щето, се предлагат на тел. 
0898/780-448
ТранспорТ с бус - 0.45 
лв./км, се предлага на 
тел. 0894/004-045.
саМосВал до 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 
9]
услуги с бус, ба-
гер и самосвал - тел. 
0893/511-154. [24, 10]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.
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Всичкиправазапазени.Позоваванетона“100вести”езадължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

Търси сЕ ицо ра-
дЕВ - 1950 г., който през 
1978-1979 г. е работил в 
град Грозни. 
За Ицо се знае също, че 
тогава родителите му дър-
жали магазин за салами.
Търси го негов приятел - 
Максим от Русия. 

за контакт: 
тел. 0884969868

лЕкари
психиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил 
Манолов“ № 12-А, справ-
ки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
ЕсТЕТична дЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и пе-
тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140
д-р балникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.

д-р йорджЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.

д-р Траяна хрисТо-
Ва - лЕкар-психи-
аТър, униВЕрси-
ТЕТска Многопро-
Филна болница за 
акТиВно лЕчЕниЕ 
по нЕВрология и 
психиаТрия „сВЕТи 
науМ“ - гр. соФия, 
приЕМа В кабинЕТ 
за психично здра-
ВЕ - Габрово, ул. 
„Омуртаг“ 1. За запис-
ване: тел. 0887/33-
95-51. [20, 19]

козМЕТика, Масаж
лЕчЕбни Масажи -  
0876/731-419. [22, 18]
спорТЕн ВъзсТаноВи-
ТЕлЕн класически масаж 
- Монката, тел. 0883/256-
793. [24, 10]

даВа заЕМ
крЕдиТи -  тел . 
0897/219-833. [22, 6]
заЕМ днЕс - тел. 
0898/970-820. [22, 20]

излиза всеки ден без неделя

Всекидневникът на региона

ЕроТика
Млад жиголо - 0895/23-93-75. [5, 1]

Продължава от стр. 3
за чийто председател е 
избрана. Предполагам, че 
Неда Брадварова също е 
габровка, защото името 
й фигурира в театралната 
самодейна трупа в Габро-
во през 1891 година. Мест-
ните дружества се водят 
за клонове на Софийското 
дружество „Е. А. Симид-
чиева“. Организационна-
та структура на местните 
дружества изцяло копира 
модела на столичното дру-
жество – изборни настоя-
телства и аналогичен дру-
жествен живот.
 Членският състав на 
Женските благотворителни 
дружества „Е. А. Симид-
чиева“ е главно от три 
социални категории: съ-
пруги на офицери от мест-
ните военни гарнизони, 
на членове на македоно-
одринските дружества и 
учители. Женските благот-
ворителни дружества „Е. 
А. Симидчиева“ набират 
средства за организиране 
на дейността си чрез лите-
ратурно-музикални и тан-
цови вечеринки, театрални 
представления, градски 
увеселения, лотарии и до-
броволни пожертвования.

 Една от значителните 
изяви на Софийското дру-
жество „Е. А. Симидчиева“ 
е решението на ръковод-
ството му да изпрати апел 
до Женската лига за мир 
в Париж, в който да раз-
каже за съдбата на всич-
ки потиснати народности 
в Османската империя. В 
изготвения апел искани-
ята се свеждат на първо 
време до въвеждането на 
предвидените в член 23 
от Берлинския договор ре-
форми в Македония. По 
този повод на 27 юни 1901 
г. в Париж се провежда 
конференция на Женска-
та лига за мир, в която 
участват активисти на све-
товното женско движение. 
От българска страна де-
легати на конференцията 
са Ана Сакъзова – Кари-
ма и Симеон Радев, който 
представя положението на 
българите в Македония и 
Одринска Тракия. Конфе-
ренцията приема резолю-
ция, в която се настоява 
за реформи в Турция.
 Председателят на дру-
жество „Е. А. Симидчие-
ва“ в София Деша Петрова 
Ряскова и секретарката Г. 
Попова изготвят апел до 

Руското правителство, кой-
то със специална женска 
делегация на 15 декември 
1902 г. връчва на външния 
министър на Русия граф 
Владимир Николаевич Ла-
медорф при посещението 
му в София. Членките на 
дружеството в апела си на-
стояват Русия да съдейства 
за въвеждане на „мир и 
спокойствие“ в поробените 
български области Македо-
ния и Одринска Тракия.
 След неуспеха на 
Илинденско-Преображен-
ското въстание през 1903 
г. българските жени в тези 
области, макар и да не са 
участвали пряко във въс-
танието, се оказват най-
потърпевши от насилията 
на турците: изнасилени, 
загубили деца и съпрузи 
и пр. Но надеждата им за 
свобода не умира, зато-
ва дейността на Женските 
македоно-одрински друже-
ства „Е. А. Симидчиева“ 
и след поражението на 
въстанието продължава.
__________________________
1. Чардафон – Продан Тишков 
– „Принос към историята на 
Габровското въстание в 1876 
г.“, второ издание, Г., 2008 г., 
стр. 27.

Гàáровñки жени-учреäителки и ръковоäителки нà Софийñкото 
женñко áлàãотворително äружеñтво „Екàтеринà А. Симиäчиевà”
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тиХоМир Църов

Занаятът грънчарство 
бе избран за Майстор-
ската надпревара, която 
ще се проведе през 2019 
година по време на ХVІІ 
Международен панаир на 
традиционните занаяти в 
ЕМО „Етър”. Това стана на 
заседание на Оперативно-
то бюро, в което вземат 
участие лица и организа-
ции, ангажирани с опазва-
нето на българското кул-
турно наследство. 

Досега в история-
та на Панаира два пъти 
този занаят е избиран за 
Майсторската надпревара 
- през 2008 и 2014 година. 

Зам.-кметът на Община 
Габрово Нела Рачевиц от-
прави препоръка да бъде 
представена характерна-

та за Габровско керами-
ка, която днес не е много 
популярна сред широката 
общественост, но израбо-
тените изделия са много 
специфични и имат висо-
ка художествена стойност. 
Такъв тип керамика може 
да бъде видяна в Грънчар-
ската работилница в ЕМО 
„Етър”.

Оперативното бюро 
прие отчета на ХVІ Меж-
дународен панаир на тра-
диционните занаяти, кой-
то се проведе от 6 до 
9 септември 2018 г. Доц. 
Красимира Кръстанова 
сподели, че е впечатлена 
от израстването на това 
събитие през годините. Тя 
припомни, че е член на 
Оперативното бюро вече 
няколко години и може да 
направи вярна съпоставка.

Доц. Кръстанова под-
черта, че е постигната 
целта националните и ре-
гионални медии да бъдат 
ангажирани с отразяване-
то на събития от Панаира, 
който съхранява тради-
ционното майсторство и 
съвременните му прояв-
ления.

Чрез Панаира на 
„Етър”-а се социализира 
културното наследство, от-
четоха членовете на Опе-
ративното бюро. Бе от-
правена препоръка да се 
засили представянето на 
занаяти в риск от изчез-
ване. 

Зам.-кметът Нела Ра-
чевиц сподели, че е ва-
жно не само колко хора 
посещават Панаира, но и 
качеството на самата пуб-
лика. През последните ме-

сеци се правят сериозни 
усилия за привличане на 
чуждестранни посетители. 
Това става чрез използ-
ване на възможностите на 
мрежата от творчески гра-
дове на ЮНЕСКО, част от 
която е Габрово. 

Кметът Таня Христова 
представя Международния 
панаир на традиционните 
занаяти по време на свои 
срещи на международно 
ниво. 

Членовете на Опера-
тивното бюро се обедини-
ха около разбирането, че 
ще се търсят възможности 
за засилване ролята на 
други институции, които да 
организират съпътстващи 
Панаира събития. Това би 
било една провокация за 
туристите да остават по-
дълго време в Габрово. 

Грънчàри ще мерят ñили в Мàйñторñкàтà нàäпревàрà през 2019

рУЖА ЛЮБЕНовА

 Община Дряново е 
сред одобрените кандида-
ти за приза „Община на 
2018 г. за културно-истори-
чески туризъм“, който ще 
бъде връчен в края на го-
дината от Министерството 
на туризма на третите Го-
дишни награди в туризма. 
 „От Община Дряново 
бяха подадени документи 
за тази категория, след 
което кандидатурата ни бе 
одобрена и включена сред 
10-те финалисти“, съобщи-
ха вчера от кметството. 
В министерството са по-
стъпили 132 кандидатури, 
но след селектиране са 
останали 125. 
 Одобрените кандидати 
бяха обявени на 5 ноем-
ври т. г. и онлайн гла-
суването вече започна. 
То ще определи победи-
телите в 16-те категории: 
„Туристическа атракция/
обект“, „Туристическо съби-
тие“, „Духът на България“, 
„Специализиран туризъм“, 

„Туристическа дестина-
ция“, „Иновация“, „Журна-
листически материал на 
тема туризъм в България 
в печатна медия“, „Жур-
налистически материал на 
тема туризъм в България 
в онлайн медия“, „Журна-
листически материал на 
тема туризъм в България 
в интернет блог“, „Журна-
листически материал на 
тема туризъм в България в 
радио“, „Журналистически 
материал на тема туризъм 
в България в телевизия“, 
„Община за планински ту-
ризъм“, „Община за мор-
ски туризъм“, „Община за 
балнео- и СПА туризъм“, 
„Община за културно-ис-
торически туризъм“. Побе-
дителят в 16-ата категория 
– Голямата награда „Избо-
рът на българите”, ще бъде 
определен според гласо-
вете за обекти, включени 
в „100-те национални“ и 
„50-те малко познати мес-
та“ в туризма. 
 Целта на тези награ-
ди е „да популяризират 

постиженията в туризма, 
представяйки различни 
дестинации, събития и за-
бележителности. 
 Онлайн гласуването ще 
приключи на 5 декември 
2018 г. в 24 часа... Състеза-
нието стимулира и въвеж-
дането на иновативни и 
добри практики, които по-
вишават качеството и кон-
курентоспособността на 
българските туристически 
услуги и продукти - съоб-
щиха от министерството.
 Чрез онлайн вота ще 
се избират непосредстве-
но победителите в отдел-
ните категории. 
 Всеки може да гла-
сува еднократно за един 
участник в една категория, 
като се отчита едно гласу-
ване от всеки IP адрес, но 
може да се подкрепи кан-
дидат от всяка категория. 
Експерти ще следят вни-
мателно да не се допуска 
манипулиране и нерегла-
ментирано генериране на 
гласове. 
 Подобни опити ще по-

влияят негативно за кла-
сирането на съответния 
кандидат... Призьорите ще 
бъдат обявени на церемо-
ния на 11 декември 2018 г. 
в София. 
 Одобрените кандидати 
бяха обявени на 5 ноем-
ври т. г. Освен Дряново в 
категорията „Община на 
2018 г. за културно-исто-
рически туризъм“ ще се 
състезават още 9 общини. 
Сред тях са „отличници“ 
като Пловдив, Копривщи-
ца, Велики Преслав, Стара 
Загора  и др. 
 „Да получиш приз от 
тези награди е призна-
ние и редица общини и 
управители на атракции 
вече заявиха своя инте-
рес – заяви пред медии 
министър Ангелкова. - Това 
се доказва и от факта, 
че участниците в конкурса 
ежегодно се увеличават. 
През миналата година в 
надпреварата се включиха 
повече от 140 участници, а 
гласувалите бяха близо 95 
хиляди.“

Дряново мери ñили ñ ãолемите в културно-иñторичеñкия туризъм
състезава се в „община на 2018 година” с „отличници“ като пловдив, копривщица, велики преслав, стара загора и др.

В пещерàтà Бàчо Киро ñà нàмерени нàй-äревните 
оñтàнки нà хомоñàпиенñ нà Бàлкàнñкия полуоñтров 

продължава от стр. 1
Росен Йосифов по-

яснява, че Бачо Киро е 
обитавана през средния 
и късния палеолит. Наме-
рените артефакти – кости, 
кремъчни предмети, дават 
основание да се опреде-
ли една археологическа 
култура – Бачокириен (на 
името на обекта, в който 
са открити, се наименуват  
артефактите, в случая от 
пещерата Бачо Киро). 

„Тук са намерени най-
ранните останки от хомо-
сапиенс на Балканския 
полуостров, дори се счи-
та, че са най-ранните в 
Европа“, разказва Росен 
Йосифов. 

Археологът допълва, 

че изследванията от 70-те 
години довеждат до из-
даването на монография 
на английски език, която 

е цитирана от всички се-
риозни изследователи на 
периода. В Регионален ис-
торически музей – Габрово 
се съхраняват открити при 
това проучване артефакти. 

Праисторията е наука, 
в която се използват по-
стиженията на много други 
науки – ДНК-анализи, въ-
глеродни датировки и дру-
ги. С развитието на тези 
науки става възможно да 
се прецизират фактите 
около тази най-трудна за 
изследване част от човеш-
ката история. 

През 2015 година са 
подновени международ-
ните изследвания на пе-
щерата Бачо Киро. Наме-
рените костни останки от 

хомосапиенс сега биват 
датирани с няколко хиляди 
години по-рано, отколкото 
се смяташе доскоро. 

Пещерата е достъпна 
и е паметник на културата 
от национално значение. 
Тя е благоустроена и често 
се посещава от туристи. 
Бачо Киро е пример как, 
въпреки туристическия по-
ток, могат да се правят 
проучвания и да се запази 
откритото, като в същото 
време се представя пред 
широката аудитория. 

През последния сезон 
продължиха археологиче-
ските проучвания, които 
дадоха основание за нови 
датировки на откритите от 
хомосапиенс останки.

продължава от стр. 1
акад. Чавдар Руменин, 
акад. Петър Кралчевски, 
чл.-кор. Димитър Дими-
тров, България, акад. Дра-
голюб Мирянич от Бос-
на и Херцеговина, проф. 
Людвиг Хилмер и проф. 
Лотар Отто от Германия, 
проф. Eлена Коваленко, 
проф. дтн Юрий Ярменчук 
и проф. дтн. Михаил Про-
кофиев от Украйна, проф. 
Игор Сазонов от Бела-
рус и др., както и Пламен 
Панчев – ръководител на 
клъстер „Тракия икономи-
ческа зона“, Георги Стоев 
от „Тракия тех“, търговско-
промишлените палати от 

Габрово и Стара Загора. 
А пленарния доклад изне-
се бившият министър на 
образованието и науката 
чл. кор. проф. дхн Николай 
Денков.
 При откриването на 
18-то издание на „Унитех“ 
ректорът на ТУ проф. Рай-
чо Иларионов заяви: „Све-
тът се променя, променят 
се и средствата за пра-
вене на наука, говорим за 
умни технологии. Всичко 
това е предизвикателство 
към нас – научните работ-
ници и преподавателите. 
Съвременният технологи-
чен свят изисква коопе-
риране между отделните 

научни направления, ин-
ституции и бизнес. Такъв 
научен форум е „Унитех“. 
В нашата научна конфе-
ренция има 15 научни сек-
ции и представители на 
бизнеса. Тук е мястото, 
където могат да се родят 
нови идеи, проекти, дори 
и нови методи на обуче-
ние. Така ние изпълняваме 
Европейската стратегия 
Европа 2020 и създаваме 
условия за нови научни 
изследвания, инициативи, 
технологии и нови работни 
места. Фактът, че днес сме 
се събрали тук, означава, 
че мислим за бъдещето и 
това ни дава оптимизъм и 

надежда. Тази година по-
стъпилите научни трудове 
са 180 като 80 от тях са от 
представители на акаде-
мичните среди от Австрия, 
Германия, Сърбия, Литва, 
Босна и Херцеговина, Ук-
райна.“
 От миналата година 
докладите се рецензират 
от двама независими ре-
цензенти. Приетите докла-
ди с най-високи оценки 
се публикуват в онлайн 
сборник със свободен дос-
тъп „Унитех - Избрани до-
клади”, който кандидатства 
за рефериране в световни 
бази данни с научна ин-
формация.

180 äоклàäà в 18-тà межäунàроäнà „Унитех”

свЕтозАр гАтЕв
 

Състезателката на „Ак-
ро-арт“ Христина Пенева 
записа участие във финал 
на Световното първенство 
по скокове на батут, дво-
ен мини батут и пътека 
при подрастващите. 26-то 
издание на т. нар. „World 
Age Group Competitions“ се 
проведе в Санкт Петер-
бург, Русия, с участието 
на повече от 850 млади 
атлети от 42 нации, от 6 
континента. 

Христина влезе във 
финала на дисциплината 
батут-синхрон при девой-
ките на възраст 17-21 г. за-
едно с Анита Макулова от 

СК „Добри Костин” (Стара 
Загора). След квалифика-
цията двете момичета бяха 
с позиция за медал - трето 
място от общо 23 дуета. 
Разминаване в синхрон-
на след четвъртия елемент 
във финала обаче ги изва-
ди от борбата за отличия-
та и двете заеха крайната 
седма позиция. В индиви-
дуалната надпревара на 
олимпийската дисциплина 
батут Христина зае 20-о 
място от 50 участнички, а 
Макулова се класира 27-
ма. В същата възрастова 
група при юношите други-
ят представител на „Акро-
арт“ на това световно пър-
венство - Михаел Митев, 

завърши на 43-та позиция.
Габровско участие 

имаше и в 33-то Светов-
но първенство за мъже и 
жени. По-голямата сестра 
на Христина - Мариела Пе-
нева, представи страната 
ни в световния елит при 
дамите и зае 53-то място. 
Заедно с нея на шампио-
ната беше и треньорът на 
„Акро-арт“ Пламен Нанев. 
Габровската група в Санкт 
Петербург беше допълне-
на от Милена Станчева и 
Симона Стоянова. Двете 
взеха дейно участие като 
сътруднички и дадоха своя 
принос за добрата органи-
зация на двете световни 
първенства. 

Õриñтинà 7-мà нà Световното по ñкокове нà áàтут


