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	 Националният	 състезател	
в	бяганията	на	средни	и	дъл-
ги	разстояния	Християн	Стоя-
нов	бе	избран	за	спортист	на	
годината	 на	 Софийския	 уни-
верситет.	 Християн	 е	 студент	
II	 курс	 специалност	 „Връзки	
с	 обществеността“.	 Роденият	
през	 1998	 година	 в	 Габрово	
атлет	стана	европейски	шам-
пион	 при	 параолимпийците	
точно	 на	 20-ия	 си	 рожден	
ден	 на	 20	 август	 в	 Берлин.	
По-рано	през	сезона	Стоянов	
намери	 място	 в	 национал-
ния	 отбор	 за	 мъже	 и	 жени	
като	 участва	 на	 балканския	
шампионат	 в	 Стара	 Загора.	
За	 добрите	 си	 прояви	 през	
годината	 студентът	 получи	
признание	 от	 ръководството	
на	университета	като	му	бяха	
връчени	плакет	и	материална	
награда	от	БФЛА.	 

рУЖа ЛЮБеНова

	 Четиридесет	и	една	го-
дишен	 мъж	 от	 Севлиево	
беше	 арестуван	 и	 прес-
тоя	24	часа	в	полицейския	
арест	 заради	 лихварство.	
По	неофициална	информа-
ция	 на	 „100	 вести“	 мъжът,	
собственик	 на	 магазин	 в	
Севлиево,	 давал	 заеми	
срещу	 стотици,	 че	 даже	
и	 хиляди	 процента	 лихва	
–	зависело	от	„кредитопо-
лучателя“.	 Цялата	 му	 дей-
ност	е	в	противоречие	със	
закона	 и	 е	 престъпление	
против	 паричната	 и	 кре-
дитната	 система.	 Според	
чл.	 252	 от	 Наказателния	
кодекс	 всеки,	 „който	 без	
съответно	 разрешение	 из-
вършва	по	занятие	банко-

ви,	 застрахователни	 или	
други	 финансови	 сделки,	
както	 и	 платежни	 услуги,	
за	които	се	изисква	тако-
ва	 разрешение,	 се	 наказ-
ва	с	лишаване	от	свобода	

от	 три	 до	 пет	 години	 и	
с	 конфискация	 до	 1/2	 от	
имуществото...“.	А	когато	с	
дейността	 си	 е	 причинил	
другиму	 значителни	 вреди	
или	са	получени	значител-

ни	 неправомерни	 доходи,	
наказанието	 е	 „лишаване	
от	 свобода	 от	 пет	 до	 де-
сет	 години	и	 глоба	от	пет	
хиляди	 до	 десет	 хиляди	
лева,	 като	 съдът	може	 да	
постанови	 и	 конфискация	
на	част	или	на	цялото	иму-
щество	на	дееца“.
	 По	 случая	 с	 41-годиш-
ния	 севлиевец	 са	 рабо-
тили	 служители	 от	 сектор	
„Противодействие	 на	 ико-
номическата	 престъпност“	
при	 Областната	 дирекция	

на	 МВР	 -	 Габрово	 и	 по-
лицейското	 управление	 в	
Севлиево.	 Те	 приключили	
разследването	 си	 на	 20	
ноември	т.	 г.	със	станови-
ще,	че	мъжът	трябва	да	от-
говаря	 за	 незаконна	 бан-
кова	дейност,	съобщиха	от	
дирекцията.	 Предоставял	
заеми	 срещу	 споменати-
те	 заробващи	 лихви	 на	
цяла	махала	в	Севлиево,	в	
Габрово,	че	и	в	областта.
	 Разследването	 е	 на-
правено	 под	 наблюдение-

то	на	Окръжна	прокурату-
ра	 -	 Габрово.	 Полицаите	
открили	 и	 иззели	 много	
финансови	 документи,	 съ-
относими	 към	 незаконна-
та	 лихварска	 дейност	 на	
мъжа.	Открити	са	и	много	
чужди	 документи	 за	 са-
моличност,	 неправомерно	
задържани	от	обвинения	в	
лихварство,	 с	 цел	 натиск	
на	 длъжниците	 за	 изпла-
щане	 на	 заетите	 суми	 и	
огромните	лихви	към	тях.
	 Полицаите	 са	 намери-
ли	 и	 незаконно	 обсебе-
ни	 чужди	 банкови	 карти,	
с	 които	 вероятно	 сумите	
са	 теглени	 директно,	 без	
участието	 на	 собствени-
ците	 им.	 У	 арестувания	 е	
имало	и	голяма	сума	пари.	
Служителите	 са	 разпита-

ли	 десетки	 свидетели	 от	
цялата	 Габровска	 област.	
Показанията	 им	 са	 при-
общени	 към	 образувано-
то	 по	 случая	 досъдебно	
производство.	„Процесуал-
но-следствените	 действия	
за	 пълното	 изясняване	 на	
престъпната	 дейност	 на	
41-годишния	 мъж	 продъл-
жават“,	 допълниха	 от	 ди-
рекцията	на	МВР	в	Габро-
во.	Той	 вече	 е	 освободен	
от	 ареста,	 но	 разследва-
нето	продължава.
	 Ще	припомним,	че	пре-
ди	 пет	 години	 полицията	
задържа,	 а	 година	по-къс-
но	 габровският	 Окръжен	
съд	 осъди	 за	 лихварство	
38-годишен	 мъж	 от	 село	
Дамяново.	

продължава на стр. 2

Лихвàр отивà нà ñъä, зàемите му зàроáвàщи
В зàконà нямà фикñирàн тàвàн нà лихвите, 
но ñъäилищàтà приемàт, че противоречи нà 
морàлà уãовàрянето нà лихви, нàäхвърлящи нàä 
3 пъти зàконнàтà - 30%, при неоáезпечените 
креäити и 2 пъти - при оáезпечените

Пиàрът Õриñтиян Стоянов е 
ñпортиñт номер 1 нà Алмà Мàтер

рУЖа ЛЮБеНова

	 Полицаи	 и	 служители	
от	 Патентното	 ведомство	
са	 конфискували	 близо	
триста	броя	спортни	дрехи	
от	магазин	на	ул.	„Даскал	
Цвятко“	 в	 Габрово.	 При-
чината	е,	че	всички	 те	са	
носели	 незаконно	 защи-
тени	търговски	марки	като	
„Adidas“,	 „Puma”,	 „Nike“	 и	
„Tommy	 Hilfiger“,	 съобщиха	
вчера	 от	 Областната	 ди-
рекция	на	МВР	в	Габрово.
	 Проверката	 на	 екипа	
полицаи	 и	 патентни	 спе-
циалисти	 е	 направена	 на	
22	 ноември.	 „В	 обекта	 са	

установени	 предназначе-
ни	 за	 продажба	 115	 броя	
спортни	 комплекти	 –	 гор-
нища	 и	 долнища,	 и	 146	
броя	 спортни	 долнища,	
носещи	 гореспоменатите	
търговски	марки.	
	 Според	 Наказателния	
кодекс,	чл.	172Б,	в	сила	от	
2006	 година,	всеки,	 „който	
без	 съгласието	 на	 прите-
жателя	 на	 изключително-
то	 право	 използва	 в	 тър-
говската	 дейност	 марка,	
промишлен	 дизайн,	 сорт	
растение	 или	 порода	 жи-
вотно,	 обект	 на	 това	 из-
ключително	право,	

продължава на стр. 2

Покана
	 Годишната	продукция	на	Народно	читалище
„Габрово	2002”	ще	бъде	представена	на	габровци
в	зала	„Възраждане”	в	два	дни	-	на	29	ноември
(четвъртък)	и	на	30	ноември	(петък)	от	18.30	часа.	
Почитателите	на	богатата	програма	на	читалището
ще	се	срещнат	с	повече	от	400	изпълнители	в	

съставите	Хор	„Старопланинско	ехо”,	Танцова	школа	
„Лиана”,	Вокална	група	„Настроение”,	Танцов	клуб
„Играорци”,	Фолклорен	танцов	ансамбъл	„Сивек”,	
Женски	хор,	Танцова	формация	„Боженци”,	Група	
за	стари	градски	песни	„Шанс”,	Състав	за	изворен	
фолклор	„Тотка		Шандуркова”,	Вокална	група
„Габровски	гласове”	и	Танцов	клуб	„Боженци”.	

Вход свободен

 ЖеНИНа ДеНЧева
 
	 Професионалната	 гим-
назия	 по	 туризъм	 „Пенчо	
Семов“	е	приемаща	страна	
на	 две	 сръбски	 училища	
по	програма	„Еразъм+“.	16	
ученика	от	11	и	12	клас	и	
двама	 ръководители	 бяха	
на	 обмен	 две	 седмици	 в	
Габрово.
	 „Това	 се	 случва	 мно-
го	 рядко,	 да	 не	 казвам	
за	 пръв	 път	 в	 България	
-	учениците	от	сродни	учи-
лища	 от	 чужбина	 да	 са	
на	практика	при	нас.	Ста-
ва	 дума	 за	 Икономска	 и	
Млекарска	 школи	 от	 град	
Пирот.	 Учениците	 бяха	
разпределени	в	 габровски	

фирми	 и	 стажуваха	 там.		
Кулинарната	 паралелка	
от	 Икономска	 школа	 ра-
боти	 в	 ресторантите	 „Тем-
по“,	 „Рест“	 и	 „Габъра“,	 а	
учениците	 от	 Млекарска	
школа	-	в	„Елви“,	в	месар-
ница	 „Хриси“	 и	 сладкар-
ската	 работилница	 „Меч-
та-4“,	разказва	директорът	
на	 гимназията	 по	 туризъм	
Радослав	Стоянов.	
	 Младите	 хлебари	 и	
сладкари	 от	 Пирот	 на-
правиха	 сами	 специална	
сръбска	 точена	 баница	 и	
почерпиха	 публиката	 пре-
ди	 представлението	 „От-
шелника“	 на	 Драматичен	
театър	„Рачо	Стоянов“	ми-
налата	седмица.на стр. 2

Сръáñки ученици 
прàктикувàт в Гàáрово

ЖеНИНа ДеНЧева
 
	 С	 два	 златни	 медала	
се	 завърна	 възпитаникът	
на	 Природоматематическа	
гимназия	 „Акад.	 Иван	 Гю-
зелев“	 -	 Габрово	 Мартин	
Копчев	 от	 X	 Междунаро-
ден	 есенен	 турнир	 по	 ин-
форматика.	Той	се	проведе	
от	 21	 до	 25	 ноември	 в	
Шумен.	 Мартин	 постигна		
пети	резултат	в	турнира	и	
златен	медал	за	България.		
Общо	 два	 са	 златните	 и	
два	 сребърни	 медала	 за	
нашите	национали.
	 За	втори	път	през	тази	
година	Марти	е	едноличен	

победител	 във	 възрасто-
ва	 група	А	 (11	 -	 12	 клас),	
първия	път	беше	ученик	в	
8	клас,	а	сега	-	като	деве-
токласник.
	 Турнирът	 е	 единстве-
ното	 международно	 със-
тезание	 по	 информатика,	
което	се	провежда	за	две	
възрастови	 групи	 -	 мла-
дежка	(junior)	-	за	ученици	
до	 15.5	 години,	 и	 старша	
възраст	(senior)	-	за	учени-
ци	 от	 гимназиална	 степен	
на	средното	училище.
	 Домакин	 на	 турнира	 е	
Община	 Шумен,	 а	 кметът	
на	община	Шумен	е	негов	
патрон.													 стр. 2

Двà злàтни меäàлà зà Мàртин Копчев в X-ия 
Межäунàроäен еñенен турнир по информàтикà

Конфиñкувàхà ментетà, зàкичени 
ñ Adidas, Puma, Tommy Hilfiger

народно читалище 

„Габрово 2002” 

И 12-ãоäишните áàñкетáолиñтки нà 
„Чàрäàфон” ñтàртирàхà ñ äве поáеäи
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стеЛа БояДЖИева, 
ДИректор На ПГИ 
„раЧо стояНов“ - 

ДряНово

Европейската	 седмица	
на	 професионалните	 уме-
ния	е	инициатива	на	Евро-
пейската	 комисия,	 която	
се	 организира	 за	 трета	
поредна	година	и	цели	да	
направи	професионалното	
образование	 и	 обучение	
по-привлекателно	 за	мла-
дите	хора.	

Целта	е	да	се	вдъхно-
вят	хората	да	открият,	да	
използват	 и	 да	 развият	
своите	 таланти	 и	 способ-
ности	 чрез	 професионал-
ното	 образование	 и	 обу-
чение	(ПОО).	

Насърчаването	 на	 хо-
рата	да	изберат	ПОО	като	
предпочитан	 вариант	 при	
избора	 си	 на	 кариера	 е	
едно	 от	 десетте	 ключови	
действия,	 предложени	 от	
Комисията	в	новата	Евро-
пейска	 програма	 за	 уме-
ния,	 която	 се	 изпълнява	
от	юни	2016	г.

Професионална	гимна-
зия	 по	 икономика	 „Рачо	
Стоянов”	 -	 Дряново	 се	
включи	в	инициативата	от	
19	 до	 23	 ноември	 2018	 г.	
като	 организира	 специал-
ни	събития	за	популяризи-
ране	на	професионалното	
образование.

На	 19	 ноември	 уче-
ниците	 от	 12	 „а”,	 I	 група,	
с	 преподавател	 Мария	
Събева,	 участваха	 в	 Ев-

ропейската	 седмица	 на	
професионалните	 умения,	
като	 проведоха	 работна	
среща-дискусия	 на	 тема	
„Управление	 на	 финанси-
те“	 в	 Местни	 данъци	 и	
такси	 на	 Община	 Дряно-
во.	 Деян	 Андреев	 –	 гла-
вен	 експерт	 към	 Местни	
данъци,	 такси,	 бюджет	 и	

финанси	 на	Община	Дря-
ново,	 провокира	 учени-
ците	 с	 интересни	 цифри	
за	 изпълнението	 на	 при-
ходната	 част	 на	 бюджета	
на	Общината	от	местните	
данъци	 и	 такси.	 На	 Рени	
Пашова	й	беше	интересно	
какво	прави	Общината,	за	
да	си	събере	данъците	от	

недобросъвестните	 граж-
дани.	 Учениците	 дискути-
раха	и	разходната	част	от	
бюджета	и	отбелязаха,	че	
бюджетът	на	една	община	
е	 като	 семейния	 бюджет:	
„харчиш	 толкова,	 колкото	
ти	позволяват	приходите“.	
А	Райна	Михайлова	споде-
ли,	 че	 за	 да	 управляваш	

финансите	 на	 една	 общи-
на,	макар	и	малка,	каква-
то	 е	 Община	 Дряново,	 е	
необходимо	да	имаш	нуж-
ните	 компетентности	 за	
работата,	 която	 изпълня-
ваш,	 да	 постигнеш	 добра	
финансова	 дисциплина,	
да	можеш	да	управляваш	
както	 човешкия	 ресурс,	
така	и	финансите.	Накрая	
всички	 демонстрираха	
знания,	 умения	 и	 компе-
тентности	 при	 попълване	
на	 декларации	 за	 недви-
жими	имоти	и	декларации	
за	патентен	данък.

На	 21	 ноември	 2018	
г.	 в	 Учебно-тренировъчен	
център	 –	 зала	 „Фирма-
та”,	се	проведе	„Училищен	
панаир	 на	 учебно-трени-
ровъчните	 фирми	 (УТФ)”	
с	 ученици	от	 11	 „а”	 клас,	
специалност	 „Електронна	
търговия”	и	 „Икономика	и	
мениджмънт”,	 с	 препода-
вател	 Виолета	 Белчева.	
Учениците	 от	 двете	 спе-
циалности	 с	 компютърни	
презентации	 представи-
ха	 пред	 гостите	 своите	
учебни	 фирми,	 персонала	
в	 тях	 и	 предмета	 им	 на	
дейност.	 Едната	 фирма	 -	
„Фул	спорт”	ООД,	с	упра-
вител	 Теодор	 Вълев,	 е	 с	
предмет	 на	 дейност	 тър-
говия	 със	 спортни	 стоки,	
а	 другата	 -	 „Суит	 уърлд”	
ООД,	 с	 управител	 Викто-
рия	Петкова,	е	с	предмет	
на	 дейност	 търговия	 със	
сладкарски	изделия.	

Представителите	 на	

двете	фирми	бяха	 подгот-
вили	 и	 специални	 щан-
дове	 с	 артикулите,	 които	
продават,	и	изключително	
атрактивно	 ги	 представи-
ха	 пред	 гостите	 и	 учени-
ците	от	гимназията.	Всич-
ки	 присъстващи	 опитаха	
сладкишите	 и	 останаха	
много	 приятно	 изненада-
ни	 от	 вкусовите	 им	 ка-
чества,	а	спортните	екипи	
и	 уредите	 за	 спортува-
не	 получиха	 одобрението	
им.	Училищният	панаир	на	
УТФ	 завърши	 с	 връчване	
на	 грамоти	 на	 участници-
те	-	грамота	за	най-добра	
реклама	 и	 презентация	
получи	 „Фул	 спорт”	ООД,	
а	 грамота	 за	 най-атрак-
тивен	 щанд	 получи	 „Суит	
уърлд”	ООД.

На	 22	 ноември	 2018	 г.	
ученици	 от	 10	 „а“	 клас,	
специалност	 „Селски	 ту-
ризъм“,	 с	 преподавател	
Силвия	 Бонева,	 в	 мулти-
медийната	 зала	 на	 гим-
назията	 представиха	 от-
крито	 занятие	 на	 тема	
„Българска	 традиционна	
кухня	 -	 алтернативен	 ту-
ризъм“.	

Гости	на	изявата	бяха	
Цветан	 Йорданов	 –	 об-
щински	 съветник,	 пред-
седател	на	Комисията	по	
образование	 и	 култура,	
Деница	 Вачкова	 –	 зам.-
кмет	 на	 Община	 Дряно-
во,	Таня	Декова	–	старши	
експерт,	 представители	
от	Общинска	администра-
ция	и	хотел	„Кентавър“.

Една	 част	 от	 учени-
ците	 бяха	 приготвили	 и	
представиха	 пред	 всички	
присъстващи	–	гости,	уче-
ници	и	родители,	пет	тра-
диционни	български	ястия,	
рецептите	за	тяхното	при-
готвяне,	 които	 споделиха	
и	предложиха	чрез	специ-
ално	подготвени	брошури.	
Друга	 част	 от	 учениците	
–	 аниматори	 –	 бяха	 под-
готвили	специални	игри	с	
публиката:	

Две	 викторини	 с	 въ-
проси	 от	 националната	
българска	кухня	и	от	ста-
рия	 селски	 бит	 с	 награ-
ди	за	верните	отговори	и	
демонстрация	 и	 обучение	
на	 хора	 от	 публиката	 в	
изкуството	 на	 сгъване	 на	
салфетки,	отново	с	награ-
ди	за	участниците.

	Всички	ученици	пока-
заха	знанията	и	уменията,	
които	са	придобили	в	ча-
совете	 по	 професионал-
на	 подготовка	 -	 теория	 и	
практика,	както	и	умение-
то	си	умело	да	общуват	с	
публиката	и	да	поддържат	
интереса	и	вниманието	на	
всички	присъстващи.

Накрая	 всички	 се	 по-
черпиха	 с	 вкусните	 бъл-
гарски	ястия	и	благодари-
ха	 на	 участващите	 учени-
ци	 и	 техните	 всеотдайни	
учители,	 които	 с	 много	
внимание,	 търпение	и	 ен-
тусиазъм	им	дават	знания	
и	 умения	 и	 ги	 възпита-
ват	в	трудолюбие	и	любов	
към	избраната	професия.

Сеäмицà нà профеñионàлните умения в ПГИ "Рàчо Стоянов"

продължава от стр. 1
Той	 получи	 5	 години	 за-
твор	и	глоба	от	5000	лева.	
	 „Макар	 в	 закона	 да	
няма	 фиксиран	 таван	 на	
лихвите,	 съдилищата	 при-
емат,	 че	 противоречи	 на	
морала	 уговарянето	 на	
лихви,	 надхвърлящи	 над	
3	 пъти	 законната	 лихва,	
която	 е	 30%	 при	 необез-
печените	кредити	и	2	пъти	
законната	 при	 обезпече-
ните	 със	 запис	 на	 запо-
вед,	с	ипотека,	със	залог,	
с	 поръчител	 или	 със	 со-
лидарен	 длъжник	 кредит“,	
съобщи	 адвокат	 Мария	
Филипова	 от	 Софийската	
адвокатска	 колегия,	 спе-
циализирала	 в	 областта	
на	банковото	право,	обли-
гационното	и	др.

Лихвàр отивà нà ñъä, 
зàемите му зàроáвàщи

продължава от стр. 1
Шуменската	школа	по	със-
тезателна	информатика	за	
ученици	е	приета	за	една	
от	най-добрите	в	света.	В	
световната	 ранглиста	 за	
всички	времена	почетният	
гражданин	 на	 Шумен	 Ру-
мен	 Христов	 заема	 пето	
място
		 Тази	 година	 турнирът	
се	 проведе	 при	 засилен	
международен	 интерес	
като	 отзвук	 от	 проведе-
ната	 през	 септември	 в	
София	 първа	 Европейска	
младежка	 олимпиада	 по	
информатика.	

	 В	 него	 участваха	 над	
200	 състезатели	 от	 над	
10	 държави,	 сред	 които	
най-добрите	в	областта	на	
този	вид	състезания	са	Ру-
сия,	Румъния,	Полша	и	др.	
При	 големите	 състезатели	
участваха	 27	 отбора	 от	 7	
държави.
	 X	 Международен	 есе-
нен	 турнир	 по	 информа-
тика	за	първи	път	се	про-
вежда	 през	 2009	 година	
по	инициатива	на	Бисерка	
Йовчева	 и	 Емил	 Келеве-
джиев	 -	 председател	 на	
Националната	 комисия	 по	
информатика	към	МОН.

Двà злàтни меäàлà зà Мàртин 
Копчев в X-ия Межäунàроäен 
еñенен турнир по информàтикà

продължава от стр. 1
После	те	също	се	наслади-
ха	на	спектакъла.
	 Сръбските	 ученици	 са	
се	 сприятелили	 с	 децата	
от	 габровската	 гимназия.	
Подготвя	 се	 подобен	 об-
мен	и	догодина.
	 Гостите	 са	 посетили	
всички	 музеи	 в	 Габрово,	
„Етър“-а,	 Соколския	 мана-
стир	и	са	останали	възхи-
тени	от	видяното.	
	 „Освен	 това	 ги	 заве-
дохме	в	Казанлък,	Тракий-
ската	 гробница,	 във	 Ве-
лико	 Търново	 -	 Арбанаси	
и	 църквата	 „Св.	 40	 мъ-
ченици“.	 Сръбските	 гости	
бяха	 особено	 впечатлени	
от	 факта,	 че	 в	Търново	 е	
погребан	 Свети	 Сава.	Той	
е	 първият	 сръбски	 патри-
арх.	Починал	 е	 в	Търново	
на	 връщане	 от	 Ерусалим.	

Нашите	 християни	 са	 го	
погребали	с	почести,	част	
от	мощите	му	са	в	Търно-
во,	а	друга	част	са	изпра-
тени	в	Сърбия,	но	са	били	
унищожени	 от	 фашистите.	
Празникът	 на	 Свети	 Сава	
там	 се	 чества	 във	 всички	
училища“,	обясни	Радослав	
Стоянов.
	 „Ние	 сме	 от	 Млекар-
ската	 школа	 в	 Пирот.	 В	
Габрово	 сме	 от	 11	 ноем-
ври.	 Нашите	 деца	 работи-
ха	в	мандра	 „Елви“,	 други	
-	 в	 месарница	 и	 в	 слад-
карница.	Много	ни	хареса	
Габрово,	 срещнахме	 хуба-
ви	хора,	добри,	топли,	гос-
топриемни“,	 каза	 Радосав	
Пейчич,	 ръководител	 на	
едната	група.
					Весна	Павлович,	ръко-
водител	на	групата	от	Ико-
номска	 школа,	 допълни:	

„Ние	сме	от	училище	в	Пи-
рот	за	готвачи	и	сервитьо-
ри.	За	пръв	път	съм	тук	и	
всичко	много	ни	впечатли,	
много	 добре	 ни	 приеха	 и	
в	 гимназията	 по	 туризъм,	
и	 в	 ресторантите,	 където	
работиха	нашите	деца“.
	 Габровски	 ученици	 са	
гостували	 от	 1	 до	 3	 но-
ември	 на	 Фестивала	 на	
хляба	 в	 Пирот	 и	 са	 се	
представили	много	добре.
	 Това	не	е	първото	гос-
туване	 на	 чужди	 учени-
ци	от	сродни	гимназии	по	
програма	„Еразъм+“.	През	
лятото	 11	 унгарски	 учени-
ци	практикуваха	в	Габрово	
и	 Приморско	 в	 Междуна-
родния	 младежки	 център.	
Училището	от	Унгария	иска	
отново	 да	 изпрати	 дого-
дина	свои	възпитаници	на	
практика	в	България.

Сръáñки ученици прàктикувàт в Гàáрово

продължава от стр. 1
или	 използва	 географско	
означение	или	негова	ими-
тация	 без	 правно	 основа-
ние,	се	наказва	с	лишава-
не	от	свобода	до	пет	годи-
ни	и	с	глоба	до	пет	хиляди	
лева“.	 Ако	 е	 извършено	
повторно	 или	 са	 причи-
нени	 значителни	 вредни	
последици,	 наказанието	 е	
лишаване	 от	 свобода	 от	
пет	до	осем	години	и	гло-
ба	от	пет	 хиляди	до	осем	
хиляди	 лева.	 И	 законът	
допълва,	че	„предметът	на	
престъплението	се	отнема	
в	полза	на	държавата,	не-
зависимо	чия	собственост	
е,	и	се	унищожава“.
	 По	случая	в	габровска-
та	 дирекция	 е	 заведено	
досъдебно	 производство.	
Оттам	 допълниха,	 че	 при	
проверка	в	други	два	тър-
говски	 обекта	 в	 Габрово	
също	са	открити	изложени	
за	 продажба	 стоки	 мен-
тета,	 на	 които	 имало	 за-
щитени	 търговски	 марки.		
И	 по	 тях	 са	 образувани	
проверки	за	престъпление	
по	същия	член	от	Наказа-
телния	кодекс.

Конфиñкувàхà ментетà, 
зàкичени ñ Adidas, 
Puma, Tommy Hilfiger

тоДорка МИрЧева

	 Уличното	 движение	
е	 тема,	 която	 е	 актуална	
ежедневно	и	 учителките	 в	
детската	 градина	 запоз-
нават	 децата	 с	 правила-
та	 и	 задълженията	 ни	 по	
пътя.	 Помагат	 на	 децата	
да	научат	пътните	знаци	и	
да	знаят	тяхното	указание,	
да	 разбират	 какво	 трябва	
да	 е	 поведението	 ни	 като	
пешеходци,	 водачи	 и	 път-
ници.
	 Чрез	 използване	 на	
иновативни	 образовател-
ни	 технологии,	 софтуерна	
платформа,	 интерактивен	
дисплей	 децата	 развиват	
умения	 за	 работа	 с	 ин-
терактивно	 съдържание,	
като	приемственост	между	
детската	 градина	и	 учили-
щето.
	 Чрез	 този	 подход	 учи-
телките	 Емилия	 Борисова	
и	 Делфина	 Петрова	 целят	
децата	 да	 познават	 пра-
вилата	по	безопасност	 на	
движението,	 да	 се	 научат	
да	 мислят,	 да	 действат	 и	
вземат	решения	като	учас-
тници	в	движението.	

	 За	всичко	това	децата	
са	 имали	 предварителна	
подготовка	 чрез	 екскур-
зия	 с	 влак,	 като	 са	 били	
в	 ролята	 на	 пасажери	 и	
пешеходци.	 За	 да	 могат	
по-лесно	да	се	интегрират	
в	 образователни	 направ-
ления	 като	 математика,	
български	 език,	 те	 свърз-
ват	 по	 форма	 обекти	 от	
околната	среда	и	познати	
геометрични	 фигури,	 из-
ползват	 пространствени	
термини	за	посоки	и	мес-
тоположения.	
	 Разпознават	 и	 назо-
вават	 графични	 знаци	 на	
някои	печатни	букви,	свър-
зани	 с	 наименования	 на	
предмети,	 определят	 звук	
в	началото	на	думата.	Де-
цата,	 заедно	 със	 своите	
учителки	 посочват	 пътни	
знаци	 на	 кръстовище	 и	
обясняват	 норми	 за	 без-
опасно	 придвижване	 по	
пътната	маркировка.
	 В	 работни	 тетрадки		
„На	улицата“	и	„Внимание,	
на	 улицата	 съм“	 са	 вклю-
чени	 игри	 с	 интерактивно	
съдържание,	 провокирано	
от	 личните	 преживявания	

на	 децата	 като	 участници	
в	 движението,	 има	 персо-
нални	упражнения,	казуси,	
които	 децата,	 бивайки	 на	
улицата,	трябва	да	предви-
дят	и	да	решат.	Чрез	при-
мерни	маршрути	бъдещите	
първокласници	имат	за	за-
дача	 да	 изберат	 най-крат-
кия	 и	 безопасен	 път	 за	
придвижване	до	училище.	
	 Усилията	на	педагозите	

от	 ДГ	 „Явор“	 продължа-
ват,	защото	това	е	правил-
ната	 посока	 да	 възпитат	
разумни	 участници	 в	 дви-
жението	 ни	 по	 пътищата	
на	 страната,	 а	 чрез	 тези	
познания	децата	да	са	ко-
ректив	 на	 своите	 родите-
ли,	които	случайно	или	на-
рочно	 нарушават	 Закона	
за	 движение	 по	 пътищата	
и	правилата.

В ДГ „Явор" нàмирàт àктивно приложение 
информàционните и комуникàционни технолоãии
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Цветелина Велчева
	 Ще	 речете,	 че	 съм	 подгот-
вила	 похвално	 слово	 за	 поло-
винката,	ама	не.
	 Всъщност	 пиша	 размисъл,	
вдъхновен	 от	 два	 скорошни	
разговора	с	две	различни	при-
ятелки.
 Първи разговор.	Ти	 да	 не	
мислиш,	 че	 съществува	 мъж,	
който	не	изневерява?	Мога	да	
ти	разкажа	за	толкова	двойки,	
които	 са	 супер	 влюбени,	 оба-
че	 като	 им	 изникне	 възмож-
ност,	 изневеряват.	 Миналото	
лято	 например	 се	 събрахме	 в	
една	къща	на	купон.	Жената	от	
едната	двойка	дойде	сама	и	по	
средата	на	купона	се	отдели	в	
стая	 с	 някакъв	 мъж,	 с	 когото	
се	запозна	същата	вечер.	Ама	
защо	 ме	 гледаш	 така?	 Какво	
клатиш	глава?	Искаш	да	ми	ка-
жеш,	че	ти	или	мъжът	ти	не	си	
изневерявате	ли?	Или	че	наис-
тина	вярваш,	че	някой	може	да	
бъде	верен	до	края	на	живота	
си?!	 Всички	 са	 еднакви!	 Ама	
това,	 че	 си	 мислиш,	 че	 никой	
около	 теб	 не	 изневерява,	 не	
означава,	 че	 не	 го	 прави.	 Да	
не	 си	 въобразяваш,	 че	 и	 най-
добрата	ти	приятелка	ще	ти	го	
каже,	 ако	 научи,	 че	 мъжът	 й	
изневерява?!	 Моля	 ти	 се!	 Сто	
процента	 всички	 и	 в	 твоята	
среда	 го	 правят,	 ти	 просто	 не	
го	 знаеш,	 защото	 хората	 не	
споделят	такива	неща.
 Втори разговор.	 О,	 ама	

то	 всички	 са	 еднакви,	 аз	 съм	
се	 примирила.	 Не,	 не,	 не	 ме	
убеждавай	 в	 обратното,	 моля	
ти	се,	това	са	глупости.	Ти	се-
риозно	ли	го	вярваш?!	Слушай	
какво,	 предпочитам	 да	 мисля,	
че	всички	мъже	са	еднакви,	за	
да	го	понеса	леко,	когато	раз-
бера,	че	и	моят	ми	изневерява.	
Аз	знам,	че	ми	изневерява	или	
че	ще	ми	изневери,	въпросът	е	
да	не	разбирам.	Мисля,	че	ако	
разбера,	 не	 знам	 как	ще	реа-
гирам.	 Затова	 предпочитам	 да	
си	 повтарям,	 че	 всички	 мъже	
са	еднакви.	А	също	и	че	всички	
изневеряват	 –	 включително	 и	
жените.	 Може	 би	 не	 толкова	
често,	 колкото	мъжете,	но	все	
пак	 го	 правят.	 Ами	 да!	 Моля	
ти	 се,	 говориш	 ми	 глупости!	
Всички	 са	 еднакви!	 По-добре	
го	приеми	и	ти,	защото	така	ще	
е	по-лесно	за	теб.
	 Слушам	 и	 се	 задавям	 от	
възмущение.	 Наивност	 ли	 да	
го	 наречеш,	 глупост	 ли,	 иде-
ализъм	 ли…	 Да	 повярвам,	 че	
светът	 е	 изтъкан	 от	 лъжци,	
лицемери	 и	 предатели,	 спо-
собни	 на	 най-позорни	 и	 низ-
ки	постъпки	дори	спрямо	най-
близките	си?!	Да	повярвам,	че	
всички	изневеряват	–	и	когато	
са	престанали	да	обичат,	и	ко-
гато	още	обичат,	и	когато	им	е	
омръзнало,	и	когато	е		просто	
за	забавление?	
	 В	 живота	 си	 имам	 приме-
ра	 на	 една	 прекрасна	 връзка	
между	 баба	 ми	 и	 дядо	 ми.	
Лекарка	 и	 инженер,	 срещнали	
се	 съвсем	 случайно,	 влюбили	
се	от	пръв	поглед,	оженили	се	
млади,	 минали	 през	 дългого-
дишното	 и	 тежко	 студентство,	
създали	 две	 деца,	 едното	 от	
които	 моята	 майка,	 съхранили	
се	 до	 края,	 преминали	 през	
този	живот,	здраво	уловени	за	
ръце	 цели	 60	 години.	 Наблю-
давала	 съм	 ги	 до	 двайсет	 и	
деветата	 си	 годишнина,	 когато	
загубих	 баба,	 и	 винаги	 съм	
си	 мислела,	 че	 бих	 искала	 да	
имам	 такава	дружба	в	живота	
си.	 Да,	 именно	 дружба	 ще	 я	

нарека	–	дума,	на	която	днеш-
ните	 млади	 вероятно	 биха	 се	
присмели.	Защото	не	знаят,	че	
онова,	което	те	наричат	любов,	
е	 нещо	 мимолетно	 и	 кратко-
трайно,	 което	 може	 да	 не	 из-
държи	първото	 слабо	 сътресе-
ние	в	отношенията	им.	Защото	
не	 знаят,	 че	 любов	 не	 е	 да	
„лайкнеш”	снимка	или	да	„пост-
неш”	 емотикон	 на	 подскачащо	
куче	 със	 сърце	 в	 уста	 напри-
мер.	 Нито	 да	 подариш	 балон	
за	 „Свети	 Валентин”,	 защото	
Любовта	 няма	 нужда	 да	 се	
празнува	с	присвоени	и	измис-
лени	 празници.	 Любовта	 няма	
нужда	 от	 свой	 ден,	 защото	
нейни	трябва	да	бъдат	всички-
те	дни.	Колко	загубена	е	днеш-
ната	 Любов!	 Колко	 ми	 е	 жал	
за	 нея...	 Колко	 пренебрегвана	
и	 непозната	 е!	 Прашасала	 и	
криворазбрана.	 Колко	 старо-
модни	 са	 думи	 като	 „либе”,	
„севда”,	 „разлъка”.	И	 за	 езика	
ми	е	мъчно.	Грубо	и	арогантно	
изблъскан	в	ъгъла,	изместен	от	
тишината	 на	 стикери	 и	 емоти-
кони,	 които	 „говорят”	 вместо	
думите.	 Когато	 сърцето	 ми	 се	
свие	 до	 невъзможна	 болка	 от	
липсата	на	моите	баба	и	дядо,	
си	 помислям	 колко	 хубав	 жи-
вот	 са	 имали	 заедно	 въпреки	
всичко,	 което	 са	 преживели	
–	а	то	не	стига	да	се	разкаже	
в	няколко	страници	-	и	лошото,	
и	 хубавото.	 И	 това,	 което	 ми	
дава	някакъв	вътрешен	мир,	е	
надеждата,	че	отново	са	заед-
но.	Някъде	 там.	 Че	 тези	 ръце,	
вплетени	 цял	 живот	 една	 в	
друга,	и	тези	очи,	вгледани	цял	
живот	едни	в	други,	са	се	на-
мерили	отново.	
	 Нямало	любов	и	хора,	кои-
то	не	изневеряват	ли?
	 Имам	 и	 друг	 пример.	 Него	
ще	ви	го	дам,	за	да	не	кажете,	
че	 съм	 човек	 идеалист,	 не-
признаващ	 различните	 гледни	
точки.	 Мама.	 Тя	 не	 е	 имала	
късмет	да	срещне	онзи,	с	кого-
то	да	преживее	своята	дружба.	
Моят	 баща	 е	 примерът	 за	 чо-
век,	който	е	готов	да	прекрачи	

вречената	дума,	да	прояви	гру-
бост,	да	бъде	избухлив,	нервен,	
нетърпящ	чуждо	мнение.	Мама	
е	намерила	силите	да	се	осво-
боди	 от	 него	 още	 докато	 съм	
била	бебе.	С	моралната	помощ	
на	баба	ми	и	дядо	ми.	Няма	да	
ви	 разказвам	 за	 борбите	 за	
мен,	за	опитите	да	бъда	отнета	
от	 мама,	 за	 безсънните	 нощи,	
разбитите	нерви,	разбития	жи-
вот	на	една	млада	жена,	влю-
била	 се	 безумно	 и	 разлюбила	
още	 по-безумно,	 бореща	 се	
със	зъби	и	нокти	за	детето	си.	
Баща	 ми	 е	 присъствал	 винаги	
в	 живота	 ми.	 Не	 мислете,	 че	
говоря	 лошо	 за	 него,	 защото	
някой	 ме	 е	 „наговарял”	 срещу	
него.	 Аз	 просто	 разбрах.	 От	
първо	лице.	От	всички	момен-
ти,	 в	 които	 съм	 му	 давала	
думата	 по	 различни	 въпроси	
в	 живота	 си.	 Просто	 разбрах.	
Какво	 значи	 да	 не	 можеш	 да	
победиш	лошия	си	характер,	а	
да	 го	искаш.	Да	не	можеш	да	
надмогнеш	себе	си.	Да	не	мо-
жеш	да	изразиш	обичта	си	към	
някого,	 въпреки	 че	 я	 носиш	 у	
себе	 си.	 Тъжно.	 Винаги	 ми	 е	
било	 мъчно	 за	 него.	 Загубих	
баща	 си	 това	 лято.	 Неочаква-
но	 и	 за	 мен	 самата,	 плаках,	
плаках…	 за	 един	 човек,	 който	
всъщност	 никога	 не	 ми	 е	 бил	
баща.	И	досега	не	мога	да	си	
отговоря	за	себе	си	ли	плаках,	
за	него	ли…	От	мъка	ли,	от	яд	
ли	 за	 вечното	 разминаване	
между	 два	 свята,	 две	 вселени	
–	аз	и	той.	
	 Ето	 ви	 пример	 за	 една	
объркана	 и	 много	 тъжна	 Лю-
бов.	Мама	винаги	ми	е	 казва-
ла,	 че	 не	 съжалява	 за	 нищо,	
защото	 има	 мен…	Най-голяма-
та	й	Любов.
	 Понеже	 чичко	 Фройд	 оби-
ча	 да	 се	 рови	 в	 миналото	
на	 пациентите	 си,	 със	 сигур-
ност	имам	с	какво	да	привлека	
вниманието	 му.	 Разказвам	 ви	
всичко	 това,	 за	 да	 ви	 убедя,	
че,	 доколкото	 мога,	 ще	 бъда	
обективна,	когато	заявя,	че	аз	
искрено	и	категорично	вярвам,	

че	не	всички	мъже	са	еднакви.	
С	 моята	 половинка	 се	 запоз-
нах,	когато	и	двамата	бяхме	на	
15.	По	един	или	друг	начин	ви-
наги	сме	били	заедно.	Вече	22	
години.	Когато	баба	ми	и	дядо	
ми	 си	 отидоха,	 не	 можах	 да	
понеса	да	посрещна	датата	от	
годишнината	им	и	затова	нару-
ших	правилото,	 че	не	бива	да	
се	вдига	сватба	до	година	след	
смъртта	 на	 някого,	 и	 се	 оже-
нихме	на	тяхната	дата.	„Вдига-
не”	на	сватба	е	силно	казано,	
но	 побързахме	 да	 подпишем,	
защото	 имах	 нужда	 да	 вдъхна	
нов	живот	на	тази	дата.	Сякаш	
за	 да	 продължа	 техния	 съюз	
тук,	на	Земята,	а	и	да	орисам	
по	този	начин	и	своя	брак.	Да	
го	 орисам	 на	 разбирателство	
и	хармония.	На	дружба…	Дали	
съм	успяла,	ще	ви	кажа,	когато	
ми	побелеят	косите.
	 Със	 сигурност	 живеем	 в	
свят,	в	който	моралът	е	фатал-
но	занижен,	в	който	е	смешно	
и	 срамно	 да	 целунеш	 ръка,	
да	свалиш	шапка	пред	
по-възрастен,	 да	 от-
стъпиш	 място,	 да	 за-
мълчиш.	 Със	 сигур-
ност	има	много	неща,	
които	 са	 сбъркани	 и	
нередни	 в	 този	 свят	
и	 не	 знам	 докога	 ще	
съществува	 в	 тази	
цинична	 и	 изродена	
форма.	 Но	 както	 ви-
наги	 е	 имало	 невер-
ници	 и	 предани	 хора,	
така	и	днес	има	и	от	
двете.	Както	винаги	е	
имало	 лъжци	 и	 чест-
ни,	 така	 има	 и	 днес.	
Както	винаги	е	имало	
любов	и	омраза,	така	
има	и	днес.	И	нека	ги	
има.	 Защото	 ако	 го	
няма	 едното,	 как	 ще	
разпознаем	 другото?	
Много	 обичам	 един	 разказ	 от	
Елин	Пелин	 –	 казва	 се	 „Огле-
далото	 на	 свети	 Христофор”.	
Той	не	се	включва	в	задължи-
телната	учебна	програма,	но	аз	
много	обичам	да	го	разказвам	

на	учениците	си.	В	него	Дяво-
лът	 казва	 на	 един	 човек:	 „…
пренеси	ме	на	другата	страна,	
за	 да	 спася	 хората.	 Там	 из-
чезнаха	 всички	 пороци	 и	 до-
бродетелите	ще	 умрат,	 защото	
няма	вече	от	какво	да	живеят”.	
Ето	 я	 истинската	 мъдрост	 на	
Живота.	Ако	няма	зло,	как	ще	
разпознаваме	 доброто,	 ако	 ги	
няма	пороците,	как	ще	нарича-
ме	 добродетелите?	Ако	 всички	
сме	еднакви,	 как	ще	се	влюб-
ваме,	как	ще	обичаме,	как	ще	
изпълним	 със	 смисъл	 малкото	
си	дни	на	тази	Земя?	
	 Така	че,	мили	мои	приятел-
ки,	не	всички	мъже	са	еднакви.	
И	не	всички	жени	са	еднакви.	
И	 не	 всяка	 Любов	 прилича	
на	друга.	Но	ако	е	Любов,	ще	
издържи	 до	 края	 на	 света	 и	
отвъд.	
	 Подарявам	 ви	 едно	 стихо-
творение	 от	 2013	 година	 и	 ви	
пожелавам	 искрена,	 всеотдай-
на,	 чиста	 и	 прераждаща	 се	
Любов.

Помощ, мъжът ми не ми изневерявà!

Когато вечерта ми стане натежала,
когато се прегърби мракът,
ще си запаля огънче мълчание,
за да потъжа и съзерцавам.
Ще си припомня, че съм бродила
по лунно влюбени пътеки
със нечия ръка във моята,
със нечии очи – приети. 
Присядала съм на брега
и слушала съм нежни думи.
И двама сме били в нощта
с луната – помежду ни.
Целувала съм нечие сърце,
изпращала съм залеза оранжев.
Щастлива съм била, море,
без страх и колебание, без жалби.
И някога, когато стана на прашинка,
когато за раздяла дойде време,
ще знам, че съм богата на обичане,
което ще ни срещне преродени.

ЦветеЛИНа веЛЧева:
 дъщеря, майка, съпруга, учи-
телка, преводач, редактор, 
писателка и поетеса, наивна 
и принципна до дъното на ду-
шата си

 - Г-жо Нейнска, поздравле-
ния за чудесното изпълнение.
	 -	 Много	 съм	 щастлива	 от	
хубавия	концерт.	Свиря	за	пър-
ви	път	в	Габрово	с	Габровския	
камерен	 оркестър.	 Чудесно	 се	
сработихме.	 Благодаря	 за	 от-
правената	покана	от	диригента	
Иван	Стоянов.
	 Специално	за	Габрово	под-
готвих	Концерта	за	пиано	и	ор-
кестър	от	Карл	Филип	Емануел	
Бах.
	 С	удоволствие	ще	свиря	от-
ново	пред	габровската	публика.
 - Къде сте завършили об-
разованието си?
	 -	В	Лос	Анджелис	учих	при	
много	 известния	 педагог	 в	
Щатите	 и	 Канада	 Джон	 Пери.	
Магистратурата	 си	 направих	
в	 Лондон	 в	 прочутото	 Висше	
училище	 „Гилдхол”	 при	 Джоан	
Хавил.	 Имала	 съм	 щастието	
наистина	да	уча	при	светила	на	
клавирното	 изкуство.	 Възмож-
ност	да	мога	да	се	развия,	да	
спечеля	множество	 награди	 от	
международни	конкурси.	
	 Вече	съм	приключила	учас-
тие	 в	 тях.	 Концентрирана	 съм	
върху	 концертната	 си	 дейност.	
От	няколко	години	съм	в	Бълга-
рия.		 	 	 	
	 Развивам	 не	 само	 концер-

тна	 дейност,	 а	 и	 организиране	
концерти	за	малки	деца	-	Кон-
церти	 на	 възглавници,	 които	
вече	 са	 гостували	 в	 Габрово	
преди	две	години.	
	 Следващият	сезон	ще	е	де-
сети	 по	 ред	 за	 „Модо	 Бълга-
рия”.	Организиране	на	семейни	
концерти	 -	 класическа	 музи-
ка,	 на	 които	 децата	 идват	 с	
родителите	 си.	 Организираме	
и	 	 концерти	 -	 Мотив.	Това	 са	
камерни	 концерти,	 на	 които	
каним	изпълнители	от	световна	
класа.	
	 За	 мен	 винаги	 трябва	 да	
има	нещо	ново,	като	да	се	пра-
ви	нов	проект,	нови	хора.
 - преживяване, което Ви е 
удивило далеч от България?
	 -	Когато	 учих	 в	Южнокали-
форнийския	 университет,	 един	
от	големите	частни	университе-
ти	в	Лос	Анджелис,	за	щастие,	
нямах	 преживяване	 със	 земе-
тресение.	В	Ел	Ей	е	Уолт	Дис-
ни,	 Консерт	 хол,	 Калифорний-
ската	 филхармония.	 Безкрайно	
много	 известни	 музиканти	 жи-
веят	 и	 работят	 там.	 Пожарите	
там	 са	 нещо,	 което	 се	 случва	
всяка	година.
	 В	града	през	цялата	година	
има	 слънце.	 Климатът	 е	 много	
благотворен.

	 През	 тяхната	 зима	 един	
петък,	когато	всички	състуденти	
се	 качваха	 на	 колите	 и	 зами-
наваха	 при	 родителите	 си	 за	
уикенда,	 заваля	 сняг.	 Сняг	 от	
нищожни	 няколко	 сантиметра	
за	 тях	 е	 необичайно	 явление.	
Дори	 хората,	 които	 познаваха	
земетресения,	 пожари,	 навод-
нения,	бяха	леко	притеснени.			
	 Студентите	казаха	на	роди-
телите	си,	че	по	никакъв	начин	
не	 могат	 да	 тръгнат	 с	 коли-
те.	 За	 нас,	 европейците,	 това		
беше	доста	забавно	реагиране.
	 А	 в	 Гилдхол	 скул	 -	 Лондон,	
един	от	най-известните	универ-
ситети	 за	 музика	 и	 театър,	 са	
учили	големи,	известни	актьори	
като	Даниел	Крейг	-	съвремен-
ният	 Джеймс	 Бонд,	 Орландо	
Блум,	също	много	известни	му-
зиканти.	Хубавото	на	този	уни-
верситет	 беше,	 че	 обединява	
музикалната	и	театралната	част		
и	 можеха	 да	 се	 правят	 общи	
проекти.	
	 В	 Лондон	 всеки	 ден	 има	
поне	 по	 20	 музикални	 събития	
от	световна	величина.	
	 Човек	 трудно	 може	 да	 из-
бере	на	 какво	да	отиде	по-на-
пред.	
	 Лондон	като	културна	сцена	
е	ненадминат.	Така	че	за	един	
млад	човек	той	е	изключително	
покоряващо	 място	 за	 живеене	
и	 усъвършенстване.	 Тук	 човек	
може	 да	 учи	 всяка	 минута	 от	
велики	имена	и	изпълнители.
  - Времето навън Ви е отве-
ло и в конкурентна среда?
	 -	 И	 в	 двете	 консерватории	
имах	 състуденти	 от	 цял	 свят.		
Страхотно	 преживяване	 за	
един	млад	човек.		И	днес	имам	
приятели	 буквално	 във	 всяка	
една	 точка	 на	 света.	 И	 когато	
пътувам,	мога	да	се	срещам	с	
близки	хора.

 - Обичате ли да ходите на 
концерти?
	 -	 Наистина	 се	 интересувам	
в	Интернет.	Това	е	ежедневието	
ми.	
	 Тази	година	имахме	концер-
ти	 във	 Франция.	 Около	 Нова	
година	ще	има	концерти	в	Гер-
мания.	Ходя	често	в	Лондон.
	 В	 днешно	 време	 добрите	
пианисти	са	страшно	много.		
	 Буквално	 всеки	 месец	 се	
появява	някой	млад	инструмен-
талист.	
	 Самата	 аз	 съм	 започна-
ла	 в	 България,	 където	 доста	
широко	 е	 застъпена	 руската	
школа.	 В	 Щатите	 съм	 учила	
американската	 школа,	 когато	
отидох	 в	Англия,	 беше	 съвсем	
друго.	Така	 че	 смятам,	 че	 съм	
получила	по	малко	от	тях.	И	по	
някакъв	начин	са	се	обединили	
в	мен.
 - Какви планове стоят пред 
Вас?
	 -	През	2019	-	2020	година	ще	
направя	един	проект.	Сериозно	
начинание.	Със	сигурност	 това	
е	 проектът	 на	 живота	 ми.	 Ще	
изсвиря	интегрално	пет	концер-
та	 с	 всички	 сонати	 на	 Франц	
Шуберт.	 В	 съвремието,	 докол-
кото	ми	е	известно,	 това	не	е	
правено	в	България.	
 - Шуберт е обичаният от 
Вас композитор?
	 -	 Наистина	 Франц	 Шуберт	
много	ми	лежи	на	сърцето.	Той	
е	 композиторът,	 с	 който	 най-
дълбоко	 се	 свързвам	душевно,	
емоционално.	
 - ще има ли концерти по 
проекта, с който ще се захва-
нете?
	 -	Да,	разбира	се.	Например	
в	Берлин,	Виена	и	много	други	
точки	по	света.	И	един	ден,	на-
дявам	се,	да	направя	запис	на	
всички	сонати	на	Шуберт.	

Венетà Нейнñкà: „Зà мен винàãи тряáвà äà 
имà нещо ново - нов проект, нови хорà”

веЛа Лазарова
 Младата, с ведра усмивка, изявена пианистка Венета 
Нейнска, която публиката изпрати с много овации и поже-
лание да гостува със самостоятелен концерт, е завършила 
Националното музикално училище „Любомир Пипков” в Со-
фия. Продължава образованието си в чужбина. Лауреат е на 
международни конкурси, редовен участник на фестивалите 
„Аполония” в Созопол, „Пиано екстраваганца” в София. 
 От пет години стои зад проектите Концерти на въз-
главници, Music Lessons, Modo. В организацията им се впуска 
със същата страст, с която свири на пиано. Убедена е, че 
чрез музиката се изразяват неща, които не можеш да кажеш 
с думи.



Откъси от книгата 
„Дълбините на  древността“

Продължава от бр. 269
-	 Представих	 си	 и	 това.	 И	

за	 пръв	 път	 в	 живота	 си	 се	
ужасих.	Ние	 -	 хората,	 сме	бо-
лни	същества.

-	 Радвам	 се,	 че	 го	 казваш	
ти!	-	каза	Крис.

-	Когато	си	тук,	делничните	
неща	 изгубват	 смисъл	 -	 про-
дължи	 американецът.	 -	 Забра-
вяш	 за	 парите	 и	 властта	 и	
започваш	 да	 виждаш	 света	
по	 различен	 начин.	 Все	 едно	
човек	 се	 преобразява.	 Затова	
ли	 тези	 езера	 са	 толкова	 из-
вестни?

-	Помниш	ли,	когато	ти	раз-
казвах	 за	 Учителя	 Петър	 Дъ-
нов?	 -	 попита	 Радина.	 -	 Той	
твърди,	 че	 това	 място	 е	 един	
от	 енергийните	 центрове	 на	
планетата.	 Тук	 е	 водел	 уче-
ниците	 си	 и	 тук	 са	 танцували	
един	танц,	създаден	от	него	и	
наречен	Паневритмия.

-	Що	за	танц	е	това?	-	по-
пита	 Марк.	 -	 Името	 му	 звучи	
някак	космично.

-	 Рано	 сутрин,	 по	 изгрев	
слънце,	хора,	облечени	в	дълги	
бели	 дрехи,	 танцуват	 бавно	 и	
тържествено	в	кръг	под	звуци-
те	на	цигулка,	хармонизирайки	
своя	ритъм	с	ритъма	на	Вселе-
ната.	 При	 този	 танц	 се	 полу-
чава	 свързване	 на	 енергията	
на	танцуващите	с	енергията	на	
Космоса	и	хората	се	докосват	
до	Божественото.	Всяка	година	
през	 август	 последователите	
на	 Учителя	 се	 събират	 тук	 и	
танцуват.	Идват	и	много	чужде-
нци.	Гледах	разказ	на	учителка	
от	САЩ,	която	обясняваше,	че	
въвела	Паневритмията	в	 часо-
вете	по	физическо	и	в	резултат	
агресивните	деца	с	асоциално	
поведение	 станали	 много	 по-
спокойни	и	добри.

-	А	 кой	 ръководи	 последо-
вателите	на	Дънов	сега?	 -	 по-
пита	Марк.

-	Никой.	И	в	това	е	пробле-
мът	 им.	 Всеки	 град	 има	 свой	
водач	 и	 свое	 тълкувание	 на	
завещаното	от	Учителя	им	зна-
ние	и	постоянно	спорят	 кое	е	
вярното.	Приличат	донякъде	на	
гнездо	оси.	Едно	тяло	не	може	
да	съществува	без	глава.

-	Благодаря,	че	ме	доведо-
хте	 тук	 -	 каза	американецът	и	
направи	малка	 пауза.	 -	Много	
съм	 изморен	 и	 смятам	 да	 по-
спя.	

-	Легни	в	чувала	с	дрехите	
и	якето	-	посъветва	го	жената.	
-	Сутринта	температурата	може	
да	е	минус	един-два	градуса.

В	този	миг	на	двадесетина	
метра	над	 палатката	 се	 появи	
светещо	 кълбо,	 което	 постоя	
пет-шест	секунди	и	изчезна.

-	Какво	беше	това?	-	попи-
та	Марк.

Радина	 също	 погледна	 въ-
просително	към	Крис.

-	Нямам	представа	-	отвър-
на	той.	-	Никога	не	съм	виждал	
такова	 нещо.	 Но	 може	 да	 е	
кълбовидна	 мълния	 или	 дори	
духът	на	Учителя...	

Тримата	помълчаха	и	после	
се	примъкнаха	в	палатката.

-	А	има	ли	мечки?	-	попита	
Марк	от	съседната	„стаичка”.

-	Да,	във	високите	планини	
има.

-	 И	 какво	 ще	 правим,	 ако	
ни	нападнат?	–	попита	той.

-	Марк,	гледаш	твърде	мно-
го	 американски	 филми	 -	 от-
върна	Крис.	-	Можеш	да	спиш	
напълно	спокойно.

***
Смехът	на	Марк	бе	грозен:
-	Мислиш,	че	човешкото	съ-

щество	 е	 умно	 по	 допускане?	
Нищо	 подобно	 -	 по-глупаво	 от	
него	няма!	Кое	друго	същество	
в	 природата	 би	 се	 увлякло	
от	 някаква	 безумна,	 разруши-
телна	 или	 самоунищожителна	
идея,	 само	 защото	 е	 обявена	
за	 „модерна”	 или	 „престиж-
на”?!	Ни-ко-е!	Само	човекът.	

-	Уви,	прав	си	-	каза	Крис.	
-	 Сякаш	 полудяваме	 масово.	
Вчера	 си	 говорихме	 за	 мили-
ардите	 бройки	 евтини	 нека-
чествени	 стоки,	 които	 траят	
само	 месец-два	 и	 после	 оти-
ват	 на	 боклука.	 Как	 не	 осъз-
наваме,	 че	 така	 прахосваме	

безценни	суровини	и	едновре-
менно	тровим	планетата.	Нима	
няма	 мислещи	 правителства,	
които	 да	 забранят	 вноса	 на	
евтини	и	некачествени	стоки	с	
кратък	живот?

-	Не,	разбира	се!	-	отвърна	
Марк.	 -	 Вие	 сте	 хора	 от	 биз-
неса.	 Отговорете	 ми:	 какво	
залага	 всяка	 голяма	 фирма	 в	
годишния	си	бюджет?

-	Процент	на	растежа	-	от-
върна	Крис.

-	 Правилно!	 За	 да	 растат	
приходите	и	печалбата	на	една	
фирма,	тя	трябва	да	произвеж-
да	 все	 повече	 и	 да	 продава	
все	 повече.	 А	 как	 може	 да	
стане	това?

-	Хората	трябва	да	потребя-
ват	повече	-	отвърна	Радина.	-	
А	това	може	да	стане	или	чрез	
увеличаване	 на	 покупателната	
им	способност,	или	чрез	поев-
тиняване	на	стоките.

-	Точно	 така!	 Но	 човечест-
вото	 в	 световен	 мащаб	 не	
става	 по-богато.	 Значи	 цените	
на	 стоките	 трябва	 да	 падат.	
А	 това	може	 да	 стане	 само	 с	
влошаване	 на	 качеството	 им.	
Разбирате	 ли	 сега	 как	 днеш-
ната	икономическа	и	финансо-
ва	 система	 не	 може	 да	 спре	
производството	 на	 евтини	 и	
некачествени	стоки.	Без	тях	би	
рухнала.	 И	 правителствата	 го	
знаят	много	добре.

-	 Но	 как	 успявате	 да	 под-
държате	 тази	 налудничава	 и	
саморазрушителна	 система?	
Нима	 никой	 не	 може	 да	 я	
спре?	-	попита	Радина.

-	 Могат	 да	 я	 спрат	 само	
човешките	 същества.	 И	 само	
ако	 поискат	 да	 се	 откажат	 от	
част	 от	 лукса	 и	 материалните	
си	 придобивки.	 А	 аз	 още	 не	
съм	срещал	такъв	човек!	-	каза	
иронично	Марк.

-	 В	 България	 има	 такива	
скромни	и	разумни	хора	-	каза	
Радина.	 -	 Но	 май	 в	 САЩ	 та-
кива	са	само	индианците.	Как	
успяхте	 да	 научите	 всички	 на	
това	 консуматорско	 мислене?	
Как	 изобщо	 поддържате	 всич-
ките	си	интриги	по	света?

-	Хм,	забелязала	ли	си,	че	
американските	 посолства	 оби-
чайно	имат	най-големите	сгра-
ди	 във	 всяка	 страна?	Мислиш	
ли,	че	са	им	нужни,	ако	просто	
издават	визи	и	подпомагат	тър-
говския	обмен	с	тази	държава?	
Разбира	 се,	 че	 не.	 Но	 в	 тези	
сгради	 работят	 стотици	 тайни	
агенти,	които	извършват	всяка-
къв	 шпионаж,	 вербуват	 висши	
политици	 за	 провеждане	 на	
удобната	 за	 САЩ	 политика	 в	
собствените	им	държави	и	из-
общо	в	целия	свят.	

Тримата	замълчаха,	потъна-
ли	в	мислите	си.

-	А	представяте	ли	си	какво	
би	 станало,	 ако	 всички	 мили-
арди,	 харчени	 за	 оръжие,	 се	
използваха	 за	 овладяване	 на	
екологични	 енергии,	 създава-
не	 на	 безвредни	 технологии	
и	 просвещение	 на	 хората?	 -	
смени	 темата	 Радина.	 -	 Ако	
се	 превърнеха	 в	 оръдия	 на	
мира?	 Колко	 ли	 светла	 кос-
мична	 енергия	 би	 се	 вляла	

на	 планетата	 ни?!	 Светът	 би	
станал	рай!

-	 Колко	 си	 наивна,	 скъпа!	
-	каза	Марк.	-	Няма	правител-
ство,	 което	 да	 иска	 подобно	
нещо.	 Просветените	 хора	 са	
мислещи	и	неудобни.	Те	не	мо-
гат	да	се	контролират	лесно.	В	
близките	няколко	века	няма	да	
се	 появят	 политици	 с	 такова	
мислене.	

-	 И	 какво	 излиза	 –	 че	 це-
лият	ни	живот	е	един	огромен	
заговор?	-	попита	Радина.

-	 Да.	 Отново	 някъде	 през	
петдесетте,	 на	 събрание	 на	
най-богатите	 семейства	 в	 све-
та	е	поставена	важна	цел	-	ус-
коряването	 на	 живота.	 Когато	
хората	 живеят	 в	 лудешки	 ри-
тъм,	 бързайки	 постоянно	 за	
някъде,	 работейки	 на	 смени	
или	по	шестнайсет	 часа	 в	 де-
нонощието,	 те	 са	 толкова	 на-
прегнати	 и	 смазани	 от	 умора,	
че	нямат	време	за	книги,	раз-
мисли,	църква	и	други	духовни	
занимания.	Те	се	превръщат	в	
биороботи,	 които	 искат	 само	
храна	 и	 нещо	 лесносмилаемо	
за	отпускане	-	като	телевизия-
та.	А	чрез	нея	ние	можем	да	ги	
обработваме,	както	си	искаме.	
Дори	повишаването	на	жизне-
ния	 стандарт	 е	 измислено	 с	
тази	цел.	Колкото	повече	иму-
щество	 притежаваш,	 толкова	
повече	 време	 отнема	 грижата	
за	него	и	поддръжката	му.	Ос-
вен	това	си	готов	на	какво	ли	
не,	 за	 да	 се	 сдобиеш	 с	 нова	
къща,	кола,	телевизор	и	да	из-
глеждаш	 „успял”.	 Днес	 хората	
са	затрупани	с	вещи	и	посто-
янно	 притиснати	 от	 материал-
ни	грижи	и	недостиг	на	време,	
вместо	да	развиват	душите	си.	
Човекът	няма	право	на	свобо-
да,	 скъпи	 мои!	Той	 трябва	 да	
бъде	 покорен	 роб.	Това	 искат	
всички	властимащи.

-	 Звучи	 ми	 страшно,	 Марк	
-	 каза	 Радина.	 -	 От	 начина,	
по	който	 го	описа,	просто	по-
чувствах	 как	 тъмните	 сили	 са	
намерили	 префинен	 начин	 да	
хванат	 човешкото	 същество	 в	
капан	 и	 да	 го	 отклонят	 от	 ду-
ховното	израстване.

***
А	 когато	 една	 силна	 дър-

жава	 е	 отказвала	 да	 играе	
по	техните	правила,	тя	е	била	
унищожавана	 с	 целенасочена	
работа.	Понякога	 това	е	отне-
мало	 векове,	 но	 винаги	 се	 е	
получавало.	 Погледни	 собст-
вената	 си	 страна	 с	 нейното	
отминало	 величие,	 закон	 на	
честта,	 култ	 към	 светлината,	
доброто,	 справедливостта	 и	
други	 такива	 глупости!	 Били	
сте	 крайно	 неудобни.	 Затова	
пък	 богатите	 кабала-фамилии	
са	 извлекли	 двойна	 полза	 от	
случая,	 давайки	 заеми	 на	 Ви-
зантия	да	воюва	с	вас.	През	XI	
век	император	Алексий	Комнин	
задлъжнял	 здраво	 към	 вене-
цианските	банки	–	познай	чии	
са	били	–	и	довел	Византия	до	
фалит.	А	 банкерите	 подшушна-
ли	 на	 Четвъртия	 кръстоносен	
поход	да	свърне	внезапно	към	
Константинопол.	Е,	кръстоно

сците	 успели	
да	го	превземат,	да	основават	
своята	 Латинска	 империя	 и	
всичките	 византийски	 богат-
ства	 отишли	 при	 същите	 тези	
банкери.	 Освен	 това	 за	 вас	
бил	 създаден	 нов	 враг.	Обаче	
вашият	 цар	 Калоян	 разгро-
мил	 войските	 на	 Латинската	
империя	при	Адрианопол,	пле-
нил	техния	император	Балдуин	
Фландърски	 и	 убил	 най-спо-
собния	 пълководец	 на	 Латин-
ската	 империя	 –	 граф	Алфред	
дьо	Ньой.	Това	 било	 началото	
на	 края	 на	 Латинската	 импе-
рия,	 на	 политическия	 връх	 на	
Западна	 Европа	 в	 този	 мо-
мент.	 Представи	 си	 страшния	
удар	 за	 богатите	 фамилии!	
Знаеш,	че	папите	са	изпраща-
ли	кръстоносците	да	грабят	на	
изток	 нови	 богатства.	 Папска-
та	 институция	 винаги	 е	 била	
част	от	системата	на	световни-
те	играчи.	Та	с	тази	победа	на	
Калоян	България	се	превръща	
в	 техен	 враг	 во	 веки	 веков.	
Те	се	заклеват	да	помнят	и	да	
отмъстят.	Правят	опити	векове	
наред.	 През	 XIII	 век	 с	 техни	
пари	 е	 финансирана	 и	 съз-
дадена	 Османската	 империя,	
която	е	тласната	към	България.	
Завладява	 ви	 и	 ви	 подлага	
на	 нечувани	 мъчения	 за	 цели	
петстотин	години.	Тези	мъчения	
и	 унижения	 най-после	 смачк-
ват	непокорния	ви	и	неудобно	
светъл	дух,	който	се	изплъзвал	
от	 кроежите	 на	 Кабала	 цели	
13-14	 века.	Но	неочаквано	Ру-
сия	 ви	 освобождава.	 Следва	
Берлинският	 мирен	 договор,	
който	 разпокъсва	 едва	 осво-
бодената	 ви	 държава.	 Като	
по	 чудо	 отново	 успявате	 да	
се	обедините.	Следва	Първата	
световна	война,	в	която	сте	на	
страната	на	губещите.	И	тогава	
–	 цели	 седем	 века	 след	 раз-
грома	 на	 латинците,	 техните	
потомци	най-после	ви	отмъща-
ват	 окончателно.	 На	 27	 ноем-
ври	 1919	 година	 е	 подписан	
Ньойският	 мирен	 договор.	Той	
определя	условията	за	капиту-
лация	 на	 България.	 Подписан	
е	 в	 имението	 на	 същия	 този	
граф	Алфред	дьо	Ньой,	 убит	в	
битката	 през	 1205	 година	 при	
Адрианопол.	 Портретът	 му	 е	
закачен	в	конферентната	зала.	
Мястото	 е	 избрано	 специал-
но	 от	 организаторите	 на	 кон-
ференцията	 -	 премиерите	 на	
Франция	-	Клемансо,	и	на	Ве-
ликобритания	 -	 Лойд	 Джордж.	
За	тях	това	е	била	поетичната	
справедливост	 -	 да	 унижат	 и	
смачкат	непокорния	народ.	От	
България	са	откъснати	огромни	
територии	 и	 са	 дадени	 на	 съ-
седите	ви.	От	235	000	квадрат-
ни	 километра	 са	 ви	 оставени	
само	 111	 000.	 Лишени	 сте	 от	
правото	 да	 имате	 армия	 и	 ви	
е	 наложена	 астрономическата	
сума	репарации	–	2	250	000	000	
златни	 франка	 за	 37	 години.	
Невъзможна	сума,	нали?

***
Медиите	 създават	 новини,	

които	са	полуистини	с	оттенък,	
удобен	 за	 нас.	Така	 измамата	
се	 хваща	 трудно	 дори	 от	 за-

познати	със	случая	хора.	Второ	
-	към	верните	факти	се	добавя	
само	 една	 дума	 -	 например	
„режимът”	вместо	„управление-
то”	 на	 Башар	 Асад.	 Веднага	
всички	започват	да	вярват,	 че	
той	е	 тиранин,	 а	не	нормален	
управник.	Съществува	огромна	
пропагандна	 машина,	 която	
втълпява	 и	 на	 глупавите,	 и	 на	
умните	 само	 удобни	 за	 нас	
неща.	А	 ако	 човек	 започне	 да	
си	задава	някои	съвсем	прости	
въпроси,	 ще	 стигне	 до	 много	
интересни	отговори.	Например:	
„Всеки	 човек	 се	 стреми	 към	
щастие.	Всеки	народ	иска	мир.	
Как	 тогава	 постоянно	 някой	
воюва	с	някого	и	изпраща	си-
новете	си	да	мрат	по	бойните	
полета,	 а	 сам	 търпи	 лишения	
и	 живее	 в	 страх?”	 Знаеш	 ли	
какво	 е	 войната?	 Представяш	
ли	 си	 го?	 Млади	 момчета	 и	
мъже,	които	с	месеци	и	години	
живеят	в	окопи	и	вървят	в	кал,	
мраз	или	жега	–	мръсни,	въш-
лясали,	 с	 дизентерия.	 Бомби,	
които	 се	 взривяват	 навсякъде	

и	малки	части	от	тях	попадат	в	
телата	им.	И	изведнъж	младият	
и	 здрав	 мъж	 се	 превръща	 в	
труп	 или	 инвалид,	 който	 без-
помощен	 се	 гърчи	 в	 полето.	
От	 човек,	 имал	 допреди	 миг	
достойнство,	 той	 става	 виеща	
безформена	маса.	Носи	се	ми-
рис	 на	 смърт	 и	 гниеща	 плът.	
Зелената	трева	и	дърветата	из-
чезват	и	на	тяхно	място	се	на-
станява	 черна	 изгорена	 земя.	
Момчета	стрелят	срещу	момче-
та,	които	са	същите	като	тях	и	
не	знаят	защо	го	правят.	Няма	
нищо	 хубаво	 във	 войната,	 Ра-
дина!	И	няма	човек,	който	на-
истина	да	я	желае.	И	все	пак	
те	постоянно	избухват.	Все	по-
масови!	Все	по-унищожителни!	
Как	ли	става	това?	Не	изглеж-
да	ли,	че	някой	умишлено	тлас-
ка	 народите	 към	 войни?	 И	 че	
някой	 тайно	 управлява	 света	
и	подтиква	хората	към	това,	от	
което	се	страхуват	най-много?	
Ние	 умеем	 да	 свирим	 върху	
струните	 на	 човешката	 алч-
ност,	 високомерие,	 религиоз-
ност	 и	 национализъм	 толкова	
добре,	че	да	довеждаме	отдел-
ни	 индивиди	 или	 цели	 народи	
до	 лудост.	Така	 започват	 вой-
ните.	 Ако	 хората	 се	 замисля-
ха	над	политическите	процеси,	
биха	хвърлили	оръжията!	Но	те	
не	 могат	 да	 мислят.	Мозъците	
им	 са	 специално	 обработени	
за	целта.	Пропагандата	на	За-
пада	внушава	на	европейците,	
че	Русия	е	„империя	на	злото”,	
а	Путин	 е	 новият	 Хитлер	 и	 те	
вярват,	 а	 русофобията	 расте.	
Постоянно	 в	 новините	 се	 пус-
кат	ключови	фрази	като	„Русия	
може	да	нападне	Полша...”	или	
„може	 войната	 с	 Русия	 да	 е	
неизбежна...“.	 Няма	 никакво	
основание	 за	 такива	 глупос-
ти,	 но	 ние	 просто	 подготвяме	
общественото	 мнение.	Ако	 за-
падноевропейците	се	замислят	
само	 за	 миг,	 те	 ще	 разберат,	
че	 техният	 враг	 са	 американ-
ските	 корпорации,	 а	 Русия	 е	
естественият	 им	 съюзник.	 За-
щото	 Европа	 има	 интерес	 да	
бъде	мирна	и	обединена...

4 27 ноември 2018 г.арт

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. 

отзиви зà книãàтà

	 Чета	книгата	и	не	мога	да	се	
стърпя	да	напиша	няколко	реда	още	
преди	нейното	завършване.	Това	е	
книга,	която	те	поглъща	изцяло	и	ти	
се	иска	да	намериш	още	няколко	
минути,	за	да	прочетеш	още	малко,	
и	ти	се	иска	отново	през	деня	да	
стигнеш	до	нея,	за	да	я	отвориш	
наново!	И	вечер	преди	лягане	те	
тегли	отново	към	нея.	Приятно	съм	
изненадана,	защото	отдавна	не	бях	

получавала	такава	притегателна	сила	към	някоя	книга.	
Книгата	не	е	роман.	Пътешествието	на	главната	героиня	е	
само	една	горна	линия,	или	си	представете,	когато	спор-
тистите	се	преместват	от	ръка	на	ръка	по	халки,	нареде-
ни	една	след	друга,	която	дава	възможност	на	авторката	
да	се	гмурне	от	тази	горна	линия	надолу	в	бездната	на	
миналото	и	да	търси	там	потвърждение	на	своите	мисли,	
разбирания	и	въжделения.	И	тезата,	в	която	авторката	
иска	да	ни	убеди,	че	българите	са	стойностен	народ,	кой-
то	в	последните	векове	е	изгубил	своите	духовни	ценнос-
ти,	но	трябва	да	ги	намерят,	отново	е	много	полезна	за	
съвременното	общество.	Но	как	тази	книга	ще	стигне	до	
днешното	поколение,	е	много	интересен	въпрос	-	хората,	
които	четат,	ще	я	прочетат,	вярвам,	че	ще	я	оценят,	но	
как	тази	книга	да	се	чете	масово,	в	училища	например,	
при	днешната	разбита	ценностна	система	-	не	знам,	не	
знам	и	кой	може	да	помогне	на	авторката	в	това	направ-
ление.	Защото	тя	сама,	дори	ходейки	по	всички	градове,	
че	даже	и	селца,	едва	ли	може	да	се	справи	с	тази	зада-
ча!
	 Направи	ми	впечатление	с	каква	лекота	са	разказани	
случки	от	древната	ни	история,	как	от	тях	много	леко	са	
изведени	поуки.	Навярно	трябва	да	има	в	училищата	пред-
мет	„Българщина“,	в	който	да	се	изучават	такива	книги.
	 Нужна	ли	е	тази	книга	на	обществото?	Огромно	-	ДА!	
Въпросът	е	един	-	как	само	да	стигне	до	него?!
	 И	може	би	най-лесният	вариант	е	учителите	да	я	про-
четат	и	сами	да	намерят	малко	местенце	в	своите	уроци	
да	вмъкват	частички	от	нея!
	 А	това,	което	е	написано	в	книгата,	това	е	кредото	на	
живота	на	самата	авторка!	И	й	пожелавам	най-искрено	да	
успее	в	мисията,	която	е	подхванала!

веНка Петрова

Бълãàрите ñà ñтойноñтен нàроä, уáежäàвà 
ни в книãàтà ñи Румянà Õàлàчевà
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веНета ГеорГИева-
козарева

МУзей „ДоМ На хУМора И 
сатИрата”

 На 28 ноември от 
18 часа в Дома на хумо-
ра и сатирата, в Залата 
на жирафите ни пред-

стои среща с 
Наталия Бояджиева. 

	 Ще	пътешестваме	заедно	с	
нея	 чрез	 книгите	 й	 „Светлина	
от	 Изтока”	 и	 „Лицата	 на	 Фи-
липините”	 -	 из	далечната	Азия.	
Разказът	 ще	 тече	 на	 фона	 на	
мини	 изложба	 на	 дъщеря	 й	
Емилия	 Бояджиева,	 докторант	
в	 Института	 за	 етнология	 и	
фолклористика	 с	 Етнографски	
музей	към	БАН	-	София.
	 Наталия	 Бояджиева	 е	 вар-
ненка,	 учител	 по	 образование,	
по	 призвание	 –	 човек	 на	 сло-
вото:	 журналист	 и	 преводач.	
А	 по	 душа	 -	 обича	 много	 да	
пътешества.	Емоциите	и	откри-
вателствата	 от	 тези	 пътешест-
вия	щедро	споделя	с	приятели,	
познати	 и	 непознати	 читатели.	

Пър-
во	 ги	 слу-

шахме	 като	 репор-

т а -
жи 	 в	 Р а д и о	

„Татковина”,	четяхме	ги	в	сайто-
ве	 за	 пътешествия,	 а	 след	 за-
връщането	 й	 в	България	 те	 се	

превръщат	в	две	изящни	книги.	
Кориците	 им	 са	 оформени	

с	 рисунки	 на	 Емилия	
Бояджиева.	 Вече	
и	 читателят	 вярва,	
че	 „Пътят	 е	 жи-
вот”,	 че	 „Никой	
не	се	завръща	от	
пътешествие	 съ-
щият,	 какъвто	 е	
бил”.
	 Н а т а л и я	
Бояджиева	 се	
озовава	 в	 ек-
зотичния	 Изток	
заедно	 със	 съ-
пруга	 си,	 който	
отначало	 рабо-
ти	 три	 години	 в	
северния	 мор-
ски	 град	 Пън-
лай,	 провинция	
Шандун	 (Китай).	
Време,	през	кое-
то	 тя	 посещава	
знакови	 места,	

наблюдава	 праз-
ници	 и	 делници	 в	 неголемия	
за	 тамошните	 мащаби	 град.	
Срещите	с	непознатите	култури	
изострят	 сетивата	 й,	 превръ-
щат	обикновеното	любопитство	

в	 повече	 от	 любознателност	 и	
упорито	 вглеждане	 в	 детайли,	
минало,	 настояще,	 отключват	
размисли	за	бъдещето.
	 В	 „Светлина	 от	 Изтока”	 и	
„Лицата	на	Филипините”	откри-
ваме	 наистина	 нови	 светове.	
Китай	е	вълнувал	мнозина	бъл-
гарски	 творци,	 привличал	 е	 и	
продължава	 да	 привлича	 като	

магнит	не	само	писатели	и	
художници,	но	и	политици,	
бизнесмени,	научни	работ-
ници.	И	Домът	 на	 хумора	
е	 гостувал	 в	 приятелски	
китайски	 град	 с	 излож-
ба!	А	всеки	добър	пътепис	
е	 не	 просто	 интригуващо	
четиво,	 но	 и	 своеобраз-
но	 помагало	 по	 история,	
география,	 фолклор,	 лите-
ратура	 и	 изкуство,	 антро-
пология,	 умело	 пречупени	
през	 погледа	 и	 красиво	
поднесени	 от	 пътешестве-
ника.	 Наталия	 Бояджиева	
не	 се	 ограничава	 да	 оп-
исва,	 тя	 търси	 корените,	
сравнява	 с	 български	 и	
европейски	модели	и	бър-
за	 да	 подчертае	 общите	
начала.	 А	 такива,	 оказва	
се,	има	много!

	 В	сряда,	28	ноември,	в	За-
лата	 на	 жирафите	 от	 18	 часа	
ще	можем	 да	 общуваме	 с	На-
талия	 Бояджиева,	 да	 научим	
нещо	повече	за	„привилегията”	
„висящ	 ковчег”,	 да	 чуем	 музи-
кални	 изпълнения	 от	 екзотич-
ния	Изток,	а	също	и	да	си	тръг-
нем	с	автограф	от	писателката.

„Светлинà от Изтокà”, или пътешеñтвие ñ Нàтàлия Бояäжиевà

МИНЧо Г. МИНЧев

 „Нямаше какво повече да 
губим“
 Така	 озаглавява	 Стоянка	
Вангелова	 втория	 разказ	 от	
новата	 си	 книга	 „Под	 високо	
напрежение“.	 Всъщност	 дваде-
сетте	 разказа	 се	 отнасят	 за	
детските	 и	 ученически	 години	
на	авторката.	Написани	някол-
ко	 десетилетия	 след	 преживя-
ното,	 учудващо	 е	 емоционал-
ното	 напрежение	 на	 чувство-
то	 –	 сякаш	 вчера	 е	 станало.	
Пътят	 към	 нейното	 бедно	 и	
нерадостно	детство	започва	от	
„начитането“	на	баща	й,	който	
е	 бил	 магазинер	 на	 смесения	
магазин	в	родното	й	село	Три-
листник,	Пловдивско,	виновник	
за	което	е	селският	свещеник,	
откраднал	парите	от	касата	на	
магазина.	 Следва	 пожарът,	 в	
който	изгаря	домът	им	с	цяла-
та	 покъщнина,	 тогава	 баща	 й	
не	издържа	и	след	този	погром	
умира	 от	 притеснение.	 Семей-
ството,	 състоящо	 се	 от	 трима	
братя	 и	 една	 сестра,	 с	 вече	
болнавата	майка,	се	премества	
да	 живее	 в	 дома	 на	 най-го-
лемия	 син,	 вече	 задомен.	 За-
почва	 трудният	път	за	изхран-
ване	 на	 семейството.	 Децата,	
включително	 и	 най-малката	 –	
Танка,	 авторката,	 се	 включ-
ват	в	домакинската	и	селската	
работа.	 Започва	 и	 учението,	
Танка	 е	 ученолюбива,	 преми-
нава	от	клас	в	клас	с	отличен	
успех,	 участва	 в	 културната	 и	
извънкласна	 дейност,	 отличен	
рецитатор...	 И	 каква	 радост	
изпитва	 само,	 когато	 първата	
й	 награда	 е	 романът	 на	 Иван	
Вазов	„Под	игото“.	Учителите	я	
ценят	и	в	бедните	години	след	

9	 септември,	 и	 след	 колекти-
визацията	по	различни	начини	
я	 подпомагат	 и	 финансово	 –	
безплатни	учебници,	безплатна	
екскурзия,	държавна	издръжка	
в	Дома	за	девойки	в	град	Бра-
цигово	 и	 др.	 Ученолюбивата	
ученичка	 не	 се	 разхайтва	 от	
това,	напротив	–	става	все	по-
дисциплинирана,	отговорна,	но	
и	критична	към	несправедливи-
те	 действия	 на	 някои	 учители.	
Такъв	 случай	 става	 причина	
да	 напусне	 средното	 учили-
ще	 в	Брацигово	 и	 да	 дойде	 в	
Габрово,	 като	 започне	 да	 учи	
отново	 от	 осми	 клас.	 Започва	
работа	 във	 Вълненотекстилния	
комбинат	 „Георги	 Генев“	 отна-
чало	като	тъкачка,	а	по-късно,	
когато	 и	 нейното	 здраве	 се	
влошава,	 като	 отчетник	 кан-
тарджия.	В	Габрово	се	омъжва,	
ражда	един	син	и	т.	н.	Вечерно	
завършва	 Априловската	 гим-
назия	 и	 задочно	 –	Текстилния	
техникум	в	града.	Това	накрат-
ко	е	нейната	биография.
	 Книгата	„Под	високо	напре-
жение“	 не	 е	 мемоарна	 книга,	
но	 в	 нея	 са	 разказани	 много	
случаи	 от	 живота	 на	 авторка-
та,	 обединени	 от	 един	 главен	
образ,	 или	 случка,	 изразени	
в	 заглавието	 -	 „Заради	 наше-
го	 Ивана,	 намразих	 светаго	
Ивана“	 -	 тук	 „нашият	 Иван“	 е	
крадливият	 поп	 Иван;	 „Пожа-
рът,	 или	 няма	 повече	 какво	
да	 губим“	 -	 домът	 и	 покъщни-
ната	 са	 изгорели,	 магарето	 и	
кравата	 се	 удавили,	 овцете	
се	 пръснали	 и	 половината	 из-
крадени	 –	 изводът	 „Един	 гле-
да	 сватба,	 а	 други	 брадва“;	
„Сиромах	 човек	 –	 жив	 дявол“	
-	 скъперникът	 дядо	 Угрин	 не	
дава	на	децата	да	си	откъснат	

по	 някоя	 кайсийка,	 но	 те	 го	
наказват:	 изрязват	 двайсето-
левки	 от	 учебника,	 залепват	
лицево	и	опако	и	купуват	цяла	
кошница	кайсии;	същият	мотив	
е	разработен	и	в	разказа	„Где	
такава	наденица...“	-	след	като	
председателят	 на	 ТКЗС-то	 из-
гонил	сурвакарите,	те	отмъкват	
пръта	 с	 надениците	 му;	 или	
разказа	„Ами	сега“	-	след	като	
е	 допуснала	 грешка	 да	 опази	
разсада	 от	 кокошките,	 тя	 на-
мира	 решение	 –	 примолва	 се	
на	една	баба	от	селото	и	тя	й	
дава	разсад	и	т.	н.
	 Стоянка	 Вангелова	 умее	
да	 композира	 разказа,	 да	 го	
уплътни	 с	 подробности,	 с	 ди-
алог	 и	 да	 направи	 извода.	 В	
повествованието	 на	 разказите	
има	 щастие	 и	 уплаха,	 хитрост	
и	 хумор,	 има	 и	 болка...	Някои	
разкази	са	написани	едно	към	
едно.	Но	повечето	са	добри	и	
завладяващи.	 Да	 си	 призная,	
не	 познавам	 другите	 книги	 на	
авторката,	 за	 да	 направя	 съ-
поставка	с	тази,	но	тук	опреде-
лено	има	добри	разкази!
	 Читателю,	 тази	 книга	 ще	
ти	 разкаже	 много	 за	 живота	
отпреди	50-60	години.

Нямàше повече кàкво äà 
ãуáим
	 Беднотията	 ни	 беше	 сграб-
чила	в	лапите	си	и	не	ни	поз-
воляваше	 изобщо	 под	 какъвто	
и	да	е	предлог	да	мързелуваме.	

Всеки	 от	 членовете	 на	 семей-
ството	според	силите	си,	които	
имаше,	се	включваше	в	някак-
ва	работа.
	 1951	 година	 е	 –	 краят	 на	
месец	 август.	 Баща	 ми	 отиде	
с	 кравите	 Пенка	 и	 Сивушка,	
която	ни	подари	калеко	(свако)	
Стефан,	съпруг	на	леля	Васила,	
сестра	на	майка	ми,	които	жи-
вееха	в	съседното	село	Рогош,	
Пловдивско,	 за	 да	 изоре	 пше-
ничните	 площи	 след	 жътвата	
и	 да	 ги	 приготви	 за	 есенната	
сеитба.	 Брат	 ми	 Иван	 работе-
ше	 като	 бригадир-запасняк	 в	
Димитровград,	 а	 Никола	 беше	
пастир	на	овце,	 които	бяха	на	
хората	от	селото	и	затова,	след	
като	 се	 напасяха,	 отсядаше	 в	
мандрата	 за	 нощувка,	 която	
се	 намираше	 северно	 от	 река	
Стряма	 в	 местността	 Дъбите.	
Майка,	 най-малкият	 ми	 брат	
Петър	 и	 аз	 бяхме	 на	 зеленчу-
ковата	 ни	 градина	 (бахчата),	
за	 да	 поливаме	 пипера,	 пат-
ладжаните,	доматите	и	лятното	
зеле.	 Мен	 ме	 задължаваха	 да	
стоя	 покрай	 долапа	 (нещо	 по-
добно	 на	 кладенец),	 от	 който	
черпехме	 вода	 чрез	 впрягане	
на	магаре,	за	което	постоянно	
се	молехме	на	селските	да	ни	
услужват,	 понеже	 нашето	 го	
бяхме	продали	с	цел	да	изпла-
щаме	 дълговете	 и	 аз	 полека	
го	 шибвах	 с	 пръчката,	 когато	
спреше.
	 Беше	 вече	 следобед,	 ко-
гато	 майка	 реши	 ние	 двете	
да	си	ходим	у	дома,	 за	да	ме	
изкъпе,	 а	 оставихме	 бати	 Пе-
тър	 да	 довърши	 поливането,	
тъй	като	беше	останало	малко.	
За	 да	 пристигнем	по-бързо,	 та	
да	 можем	 да	 сварим	 водата	
още	 много	 топла,	 която	 беше	
налята	 в	 коритото,	 бакъра,	 ко-
фите	и	оставена	под	парещите	
лъчи	 на	 слънцето,	 минахме	 за	
по-направо	 през	 реката,	 която	
едва	 струеше	 през	 знойните	
летни	дни.	Навлизайки	в	селото	
откъм	 нашия	 край,	 където	 жи-
веехме,	 забелязахме,	 че	много	
дим	 се	 вдига.	 Колкото	 повече	
наближавахме,	 майка	 започна	
да	 я	 тревожи	 мисълта	 откъде	
толкоз	 много	 пушилек	 се	 вди-

га.	 Когато	 почти	 бяхме	 прис-
тигнали,	 видяхме,	 че	 огнените	
езици	 са	 обхванали	 нашето	
имущество	 –	 къщата,	 обора,	
плевнята,	 лятната	 кухничка	 с	
фурната,	 т.	 е.	 всичкото	 имане,	
с	изключение	на	старата	къща.	
По	 това	 време	 нямаше	 никой	
по	 селските	 домове	 –	 всичко	
беше	излязло	по	полето	да	се	
труди.	Майка	започна	силно	да	
плаче	и	побягна	към	кметство-
то,	за	да	съобщи	за	обхваналия	
ни	 пожар.	 Оттам	 се	 обадили	
на	 пожарната	 в	 град	Пловдив,	
но	 докато	 тя	 дойде,	 то	 всичко	
беше	почти	вече	изпепелено.
	 Баща	ни,	както	орял	нивите,	
научил	 от	 някой	 селянин	 за	
случилото	 се	 у	 дома	 и	 бързо	
се	 запътил	 да	 дойде,	 за	 да	
види	 какво	 се	 е	 случило	 и	
да	 се	 включи	 при	 гасенето.	
В	 суматохата	 оставил	 кравите	
впрегнати.	В	близост	до	нашата	
нива	имаше	дълбок	напоителен	
канал,	 от	 чиято	 вода	поливаха	
оризищата.	 Кравите	 потегли-
ли	 с	 хомота,	 за	 който	 е	 било	
прикачено	 ралото,	 и	 движейки	
се,	 се	 озовали	 в	 него,	 може	
би	с	цел	да	пият	вода,	като	са	
ожаднели.	 Ралото	 заседнало	
преди	 брега	 и	 те	 не	 могли	 да	
излязат.	Така	 след	много	мъки	
кравата	Сивушка	се	беше	уда-
вила,	 а	 Пенка	 я	 намериха	 с	
последни	 сили	 да	 стои	 малко	
към	края	на	брега,	като	жално	
мучала.	Бати	Петър	и	той,	като	
зачул	за	лошата	новина,	оста-
вил	 магарето	 впрегнато	 и	 то,	
не	 се	 знае	 след	 колко	 часа,	
паднало	 и	 се	 удавило	 в	 дола.	
Брат	ми	Никола	зарязал	овце-
те	на	поляната	и	също	тръгнал	
към	 дома.	 Когато	 отиде	 да	 ги	
прибира,	повече	от	половината	
липсваха	(един	гледа	сватба,	а	
друг	–	брадва).
	 Всичко,	 което	 бяха	 постиг-
нали	 родителите	 ни,	 загина.	
Настъпваха	 размирни	 месе-
ци.	 Правителството,	 начело	 с	
министър-председателя	 Вълко	
Червенков,	 започна	 да	 задъл-
жава	селяните	да	влизат	в	ТК-
ЗС-то.	Тези,	 които	 не	 желаеха	
да	 се	 разделят	 с	 имуществото	
си	от	мъка	по	него,	започнаха	

да	се	бесят,	други	–	да	се	давят	
в	 силно	 придошлите	 води	 на	
реката,	 а	 които	 се	 опълчиха,	
ги	вкараха	в	затворите.	На	нас	
нямаше	 какво	 да	 ни	 свиди	 и	
затова	се	включихме	с	първите	
мераклии.
	 Ще	се	питате	може	би	кой	
е	бил	виновникът	за	тази	траге-
дия.	Това	бяха	наборът	(1943	г.)	
Васил	и	сестра	му	Костадинка	
(1945	 г.),	 внуци	 на	 леля	 Коста-
дина,	 сестра	 на	 баща	 ми.	 Съ-
щите	отсекли	тояги,	с	които	да	
завръщат	кравите.	За	да	станат	
по-привлекателни,	 решили	 да	
ги	опалят	на	огнище	в	близост	
до	тяхната	купа	от	слама	и	по-
ради	 вятъра,	 който	 духнал,	 тя	
се	запалила.	До	нея	до	ограда-
та	бяха	всички	наши	постройки,	
наредени	една	след	друга	и	по	
този	 начин	 пламъците	 обзеха	
тях	и	ги	изгориха.
	 Така	 за	 една	 необмислена	
детска	 постъпка	 стигнахме	 до	
положението	 да	 няма	 какво	
да	 ядем,	 да	 няма	 върху	 какво	
да	 спим	 (започнахме	 да	 спим	
върху	чували,	пълни	със	слама,	
т.	 е.	 сламеници)	 и	 с	 какво	 да	
се	 завиваме.	 Някои	 милости-
ви	 селяни	 понякога	 даваха	 по	
някоя	крина,	пълна	с	пшеница,	
от	чието	брашно	слагахме	към	
царевичното	 (него	 го	 имахме,	
защото	 още	 не	 бяхме	 обрали	
царевицата,	 когато	 беше	 по-
жарът).	 Други	 ни	 дадоха	 по	
някоя	 домашно	 изтъкана	 чер-
га	 от	 рязани	 парцали,	 някои	
от	 съученичките	 ми	 дадоха	 от	
техните	овехтели	дрехи,	а	сес-
трите	на	майка	помогнаха	чрез	
техните	семейства	за	нея,	баща	
ми	 и	 братята.	 С	 триста	 зора	
дочакахме	пролетта,	 докато	се	
хванахме	 за	 зелено	 (коприва,	
лапад),	подсилено	с	охлюви.
	 Много	 години	 минаха	 от-
тогава,	 но	 това	 не	 се	 забравя	
и	 затова	 може	 би	 изпитвам	
голям	 страх	 от	 огъня	 до	 ден	
днешен,	 а	 в	 паметта	 ми	 сто-
ят	 запечатани	 онези	 сгради	 с	
всичкото	 вътре	 у	 тях	 (прибра-
ното	 жито,	 чергите,	 мебелите,	
домакинските	 принадлежности	
и	още	много	други)	как	 горяха	
от	буйните	пламъци.

Дружеството на писателите в Габрово 
кани гражданите на 30 ноември 2018 г. от 17 часа 

в Актовата зала на Национална Априловска гимназия за 
отпразнуване на 75-годишнината на Стоянка Вангелова, 

когато ще бъде представена 
и книгата й „под високо напрежение“.

Стоянкà Вàнãеловà - Трифилñкà „Поä виñоко нàпрежение”

 „СВЕТЛИНА  ОТ  ИЗТОКА”
 АНОТАЦИЯ

				„Светлина	от	Изтока“	е	дебютната	
книга	на	Наталия	Бояджиева	–	жур-
налист	и	пътешественик	по	душа.	Тя	
живее	три	години	в	Пънлай,	провин-
ция	Шандун.
					Ето	какво	споделя	авторката	за	
творческите	си	търсения:	„Предизви-
кателството	за	мен	беше	да	преведа	
една	чужда	култура	като	китайската	
на	 езика	 и	 метафората	 на	 собстве-
ния	си	начин	на	живот.	Криещите	се	
под	 повърхността	 неща	 са	 универ-
сални	и	правят	от	всички	нас	човеш-
ко	семейство.	Но	как	да	ги	извадя	от	
техните	скривалища...
	 С	 изключение	 на	 стотината	 най-

необходими	 думи	 не	 научих	 китай-
ски.	Времето	и	усилията,	необходими	
за	 изучаването	 на	 един	 толкова	
труден	 език,	 вложих	 в	 моите	 прия-
телства	и	това	ме	направи	щастлива.	
Но	 като	 компенсация	 на	 липсващия	
език	 другите	ми	 сетива	 се	 изостри-
ха.	 Изненади	 и	 неочакваности	 –	 на	
всяка	 крачка.	 Понякога	 съм	 разпит-
вала	всички	мои	познати	по	някакъв	
въпрос	–	загадка.	Незаменима	беше	
тяхната	помощ	през	целия	ми	триго-
дишен	престой.	
	 Нямах	 предварителни	 нагласи	 и	
предубеждения,	 които	 да	 е	 трябва-
ло	 да	 преодолявам.	 Пристъпих	 към	
непознатата	страна	с	отворен	ум,	от-
крито	сърце	и	жажда	да	я	опозная“.
	 Във	 внушителния	 обем	 от	 352	
страници	 авторката	 е	 събрала	 48	
свои	репортажни	пътеписа	от	Китай.	

Трудно	може	да	се	определи	жанрът	
на	 творбата	 –	 в	 нея	 има	 елементи	
на		разказ,	публицистика	(в	основата	
си	това	са	репортажите	на	Бояджи-
ева	 за	интернет	радио	 „Татковина“),	
дневник	и	пътеписи.	Писателката	си	
ги	 определя	 като	 нравописи.	 „Виж-
даме	живота	от	два	различни	ъгъла	
–	 българския	 и	 китайския.	 Съпре-
живяваме	 радостта	 да	 намерим	 път	
към	 другия	 и	 особеното	 чувство,	 че	
в	 сърцето	 ни	 се	 е	 отворило	 трето	
око	–	окото	на	приятелството.	Книга	
за	 далечната	 екзотична	 страна	 и	
за	 приятелството	 –	 по	 детски	 чис-
то“	 –	 пише	 в	 рецензия	 за	 книгата	
писателят	 Захари	 Карабашлиев.	 Из-
ключителна	ценност	на	книгата	е,	че	
тялото	 съдържа	 64	 цветни	 и	 много	
черно-бели	 снимки	 на	 места,	 които	
Наталия	Бояджиева	е	посетила.	Към	

книгата	 е	 вложен	 	 диск	 с	 аудиоза-
писи	 на	 репортажите	 за	 интернет	
радио	 „Татковина“	 и	 още	 близо	 400	
снимки	на	описаните	места,	събития	
и	ритуали	в	Китай.
	 Авторката	 е	 щастлива,	 че	 е	 по-
паднала	в	малък	провинциален	град,	
където	 се	 е	 запазил	 духът	 на	 обик-
новения	китаец.	Имала	е	достатъчно	
време	 да	 опознае	 бита,	 навиците	 и	
мирогледа	на	местните	хора.	Китай-
ските	 й	 приятели	 са	 я	 допуснали	 в	
домовете	 и	 в	 сърцата	 си.	 От	 тях	 е	
научила	много,	с	тяхна	помощ	е	до-
пълнила	представата	си	за	щастие.	
				Читателите	ще	почувстват	древно-
то	величие	на	старите	столици	Сиан	
и	Нандзин,	както	и	на	съвременната	
–	Пекин.	Ще	изкачат	свещените	пла-
нини	Тайшан	и	Луошан	–	така,	както	
са	 го	 правили	 и	 всички	 китайски	

императори.	 Ще	 ги	 омае	 вълшеб-
ството	 на	 Водните	 градове	 по	 река	
Яндзъ	–	Уджън,	Ситан	и	Ханджоу.	Ще	
посетят		и	родното	място	на	Конфу-
ций	 –	 Цюфу,	 и	ще	 ловят	 риба	 край	
остров	Чандао.	Очакват	ги	майстори	
на	народните	занаяти	в	Имението	на	
Моу,	четири	сватби,	Пекинска	опера	
на	сцената	в	парка,	китайската	Нова	
година	и	всякакви	празници.
	 	 Книгата	 е	 представена	 за	 одо-
брение	за	превод	на	китайски	пред	
пекинското	 издателство	 „Foreign	
Language	 Teaching	 and	 Research	
Press“	(FLTRP).
	 Познавателното	 и	 естетическото	
значение	 на	 нравописите	 се	 състои	
в	 това,	 че	 представляват	 убедител-
но	 и	 в	 същото	 време	 художествено	
обобщение	 на	 типични	 явления	 от	
китайския	живот.
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÂÈÄ ÂÎÅÍÅÍ
ÊÎÐÀÁ

ÏÎËÑÊÈ
ÍÀÐÎÄÅÍ
ÒÀÍÖ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Ì. ÏÀÍÜÎË
ÎÒ „ÌÀÐÈÓÑ”

ÏËÀÍÈÍÀ Â
ÊÎËÓÌÁÈß

ßÉÖÅ ÍÀ
ÂÚØÊÀ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÀ ÍÀÃÐÀÄÀ
ÇÀ ÒÂ
ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ

ÑÚÄÅÁÅÍ
ÒÅÐÌÈÍ

ÃÎÒÂÀÐÑÊÀ
ÏÎÄÏÐÀÂÊÀ

ÍÅÌÑÊÈ
ÏÈØÅÙÈ
ÌÀØÈÍÈ

ÍÈÑÚÊ
ÒÐÚÍËÈÂ
ÕÐÀÑÒ

ÃÐÀÄ Â
ÈÒÀËÈß

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÑÅÍÅÃÀË

ÕÎËÀÍÄÑÊÈ
ØÀÕÌÀÒÈÑÒ
/1901-1981/

ÕÅÒÑÊÈ ÖÀÐ
Â. ÏÐ. Í. Å.VIII

ËÞÁÎÂÍÀ
ÏÎÅÇÈß

ÑÊÎÁÀ, ÑÚÅ-
ÄÈÍßÂÀÙÀ
ÄÂÅ ÍÎÒÍÈ
ÑÈÑÒÅÌÈ

¹2191

ÃÐÀÄÈÂÍÈ
×ÀÑÒÈÖÈ ÍÀ
ÂÅÙÅÑÒÂÎÒÎ

ÌÎÐÑÊÎ ÐÀ-
ÊÎÎÁÐÀÇÍÎ

ØÈÂÀØÊÈ
ÒÅÁÅØÈÐ

ÏÐÈßÒÅÍ
ÌÈÐÈÑ

ÎÑÒÐÎÂÚÒ
ÍÀ ÎÄÈÑÅÉ

/ÃÐ. ÌÈÒ/

Ã-É ÍÀ ÀÄÀÌ
ÎÒ „ÀÊÎ ÁßÕ
ÖÀÐ”

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
Ð. ÂÀÃÍÅÐ ÎÒ
„ËÅÒßÙÈßÒ
ÕÎËÀÍÄÅÖ”

ÇÀÙÈÒÍÀ
ÐÅ×

ÍÅÌÑÊÈ ÈÇÎ-
ÁÐÅÒÀÒÅË
/1832-1891/

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÄÎÌÅÍÈÊÎ
ÑÊÀÐËÀÒÈ

Ã-É ÍÀ ÐÎÑÈ-
ÍÈ ÎÒ ÅÄÍÎ-
ÈÌ. ÎÏÅÐÀ

ÍÀÐÎÄÍÎÑÒ
Â ßÊÓÒÈß,
ÐÓÑÈß

ÀÇÈÀÒÑÊÀ
ÀËÊÎÕÎËÍÀ
ÍÀÏÈÒÊÀ

ÀÒÈÍÑÊÎ
ÊÍÈÃÎÈÇÄÀ-
ÒÅËÑÒÂÎ

ÒÐÅÂÀ ÂÒÎÐÀ
ÊÎÑÈÒÁÀ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÁÅËÈÍÈ ÎÒ
„ÑÎÌÍÀÌÁÓ-
ËÀ”

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÂÅÑÒÍÈÊ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÁÎÃ ÍÀ ÂßÒÚ-
ÐÀ È ÁÓÐÈÒÅ

ÙÀÒ Â
ÈÍÄÈß

ÒÓÐÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1895-1945/

ÁÈÂØ
ÁÅËÃÈÉÑÊÈ
ÏÈËÎÒ ÎÒ
„ÔÎÐÌÓËÀ 1”

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÆÅÐÀÂ

ÃÚÑÒ ÑÎÊ
ÎÒ ÍßÊÎÈ
ÄÚÐÂÅÒÀ

ÄÎÌ ÇÀ
ÁÅÄÍßÖÈ
ÊÚÌ ÄÆÀÌÈß

ÀÁÀÍÎÑÎÂÎ
ÄÚÐÂÎ

ÂÐÚÕ Â
ÏÈÐÈÍ

ÑÊÀËÅÍ ÍÎÑ
ÍÀ ×ÅÐÍÎ
ÌÎÐÅ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÎÏÏÅÂÈÖÀ
È ÀÊÒÐÈÑÀ -
„ÒÚÐÍÎÂÑÊÀ-
ÒÀ ÖÀÐÈÖÀ”

ÌÓÇÈÊÀËÍÎ
ÏÐÎÈÇÂÅÄÅ-
ÍÈÅ

ÔÈÍËÀÍÄÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1868-1918/

ÇÀÕÀÐÅÍ
ÀËÊÎÕÎË

ÃÐÀÄ Â
ÃÅÐÌÀÍÈß

ÃÐÀÄ Â
ÞÆÍÀ
ÈÑÏÀÍÈß

ÌÎÐÑÊÎ
ÌÅÊÎÒÅËÎ

ÂÈÑÎÊÀ
ÊÓËÀ ÍÀ
ÄÆÀÌÈß

ÄÎÁÐÎÊÀ-
×ÅÑÒÂÅÍ
ÒÓÌÎÐ

ÄÅÅÖ ÍÀ
ÔÐÅÍÑÊÀÒÀ
ÐÅÂÎËÞÖÈß
/1751-1830/

ÁÈÂØ
ÃÅÍÅÐÀËÅÍ
ÑÅÊÐÅÒÀÐ
ÍÀ ÎÎÍ

ÏËÀÍÈÍÀ
ÍÀ ÎÑÒÐÎÂ
ÊÐÈÒ

ÊÚÑ ÌÅ× Ó
ÄÐÅÂÍÈÒÅ
ÑÊÈÒÈ

ÒÅËÅÔÎÍÅÍ
ÏÎÂÈÊ

ÏËÀÒÎ ÊÐÀÉ
ØÓÌÅÍ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Ð. ÑÀÁÀÒÈÍÈ
ÎÒ „ÑÊÀÐÀ-
ÌÓØ”

ÃÐÀÄ Â
ÌÈÀÍÌÀÐ

ÐÀÇÊÀÇ ÎÒ
ÈÂÀÍ ÂÀÇÎÂ

ÃÅÐÎÈÍß ÎÒ
„ÏÈÏÈ ÄÚËÃÎ-
ÒÎ ×ÎÐÀÏ×Å”

ÁÅËÃÈÉÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1903-1989/

ÐÅÊÀ Â
ÑÈÁÈÐ,
ÐÓÑÈß

ÇÂÅÇÄÀ ÎÒ
ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ-
ÒÎ „ÃÎËßÌÎ
ÊÓ×Å”

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÁÚËÃ. ÀÊÒÜÎÐ
„ÊÎÌÁÈÍÀ”

ÊÅÒÎÍ, ÈÇ-
ÂËÈ×ÀÍ ÎÒ
ÏÅÐÓÍÈÊÀÒÀ

ÃÐÀÄ Â
ÐÓÌÚÍÈß

ÈÃËÎËÈÑÒÍÈ
ÄÚÐÂÅÒÀ

ÑÀÌÎÒÅÍ
ÂÚËÊ

ÃÐÀÄ Â ÑÀÙ,
ÈËÈÍÎÉÑ

ÐÅÊÀ Â ÐÓ-
ÑÈß, ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ ÒÎÁÎË

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÂÀÇÎÂ ÎÒ
„ÁÎÐÈÑËÀÂ”

ÐÓÑÊÈ ×ÅÐ-
ÍÎÌÎÐÑÊÈ
ÊÓÐÎÐÒ

ÑÎÐÒ
ÑËÀÄÊÀ
ÂÈØÍß

ÔÐÅÍÑÊÈ ÊÎ-
ËÎÅÇÄÀ× ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÃÐÀÄ Â
ßÏÎÍÈß

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÌÈÒÈ×ÍÈÒÅ
ÎÑÍÎÂÀÒÅËÈ
ÍÀ ÐÈÌ

ÌÀÐÊÀ
ÑËÎÂÀØÊÈ
ÏÅÐÀËÍÈ

ÄßË ÎÒ ÅÇÈ-
ÊÎÇÍÀÍÈÅÒÎ,
ÈÇÓ×ÀÂÀÙ
ÎÌÎÍÈÌÈÒÅ

ÌÀß ÇÀ ÕËßÁ

ÀÐÌÅÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÃÐÀÄ Â ÞÆÍÀ
ÈÑÏÀÍÈß

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÂÅÍÅÖÓÅËÀ

ÇÀÄÚÐÆÀÍÅ
ÏÎÄ ÑÒÐÀÆÀ

ØÊÀÔÎÂÅ ÇÀ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ

ÂÐÚÕ Â ÐÈËÀ
- 2691 Ì

ÏÚÐÂÎÎÁÐÀÇ
ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒ

ÃÐÀÄ Â ×ÈËÈ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÈÇÈÊ
/1909-1965/

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1885-1934/

ÏÎÄÂÎÄÍÎ
ÌÎÐÑÊÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ËÅÒÈÙÅ
ÊÐÀÉ
ÁÓÊÓÐÅÙ

ÐÓÑÊÈ ÒÀÒÀÐ-
ÑÊÈ ÏÎÅÒ
/1912-1974/

ÃÎÐ×ÈÂÀ
ÐÀÊÈß

ÄÐÅÂÍÎÃÐÚÖ--
ÊÈ ÁÎÃ ÍÀ
ÇËÎÑËÎÂÈÅ-
ÒÎ

ÊÎÍÒÐÎËÅÍ
ÒÂ ÏÐÈÅÌÍÈÊ

ÐÅÊÀ Â
ÖÅÍÒÐÀËÍÀ
ÅÂÐÎÏÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÐÎÊÏÅÂÈÖÀ

ÄÂÎÅÍ
ÀËÓÌÈÍÈÅÂ
ÕÈÄÐÈÄ

ÂÈÄ
ÎÃÍÅÓÏÎÐÅÍ
ÌÀÒÅÐÈÀË

ÏÀØÊÓË

ÐÎÌÀÍ ÎÒ Ì.
ÀÐÖÈÁÀØÅÂ

ÅÄÈÍ ÎÒ Ó×Å-
ÍÈÖÈÒÅ ÍÀ
ÊÈÐÈË È
ÌÅÒÎÄÈÉ

ÌËÅ×ÍÀ
ÆËÅÇÀ ÍÀ
ÊÐÀÂÀ

ÐÅÊÀ Â
ÏÎËØÀ,
ÏÐÈÒÎÊ ÍÀ
ÂÈÑËÀ

ÑÅËÎ Â
ÑËÈÂÅÍÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÑÐÅÄÍÎÂÅ-
ÊÎÂÍÎ ÓÊÐÅ-
ÏÅÍÎ ÑÅËÈ-
ÙÅ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
Õ. ÔÐÈÌÚÍ

ÌÈÍÅÐÀË
ÑÚÑ ÇÅËÅÍ
ÖÂßÒ

ÏÎÑÎÁÈÅ
ÇÀ ÇÈÌÅÍ
ÑÏÎÐÒ

ÑÂÅÙÅÍÈ
ÌÅÑÒÀ ÈËÈ
ÏÐÅÄÌÅÒÈ

ÂÈÄ ÃËÈÍÅÍ
ÌÈÍÅÐÀË

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÔÐÅÍÑÊÀ ÀÊ-
ÒÐÈÑÀ - „ÌÎ-
ÍÀÕÈÍßÒÀ”

ÍÎÂÎÁÐÀ-
ÍÅÖ Â ÄÀÄÅ-
ÍÀ ÎÁËÀÑÒ

ÑÊÈÒÍÈÊ

ÃÐÀÄ Â ÑÀÙ,
ÒÅÊÑÀÑ

ÎÐÃÀÍ ÍÀ
ÇÐÅÍÈÅÒÎ

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÀ
ËÓÄÎÑÒ

ÏÎÄÅÌÅÍ
ÌÅÕÀÍÈÇÚÌ

ØÎÒËÀÍÄ-
ÑÊÈ ÏÈÑÀÒÅË
„ÖÈÒÀÄÅËÀ-
ÒÀ”
/1896-1981/

ÀÄÀÐÀ, ÀÌÀÐÈËÎ, ÀÍÈÒÀÑ, ÀÐÈÊÀ, ÅÂÅ, ÅÂÅÍÈ, ÈÐÅÍÀ, ÈÐÈÍÈ, ÈÑÅÒ, ÊÐÀÊÎÂßÊ, ÌÎÌ, ÎÍÎÐÈÍÀ, ÎÐÈ, ÎÒÀÐÎÂ, ÐÀÒÅÍÎÂ.
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БизнЕс и инВЕсТиции
разраБоТЕн БизнЕс за 
алкохол и цигари се про-
дава на тел. 0889/549-
383. [11, 7]
разраБоТЕн БизнЕс - 
пицария, се продава на 
тел. 0899/161-663. [11, 
4]

продаВа коМпюТри
коМпюТър LG и компю-
търно бюро - цена: 150 
лв., се продават на тел. 
0879/101-887. [5, 1]

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, 18]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 

тел. 0895/752-838. [24, 
13]

продаВа разни
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 13]
коТЕл чугунЕн, 24 ки-
ловата, Solitech Plus, 
цена по договаряне - 
0897/932-028 [20, 5]

ЖиВоТни продаВа
дВЕ прасЕТа за кла-
не се продават на тел. 
0899/624-149. [25, 15]
Малки прасЕТа се про-
дават на тел. 0888/853-
422. [4, 3]
коБила, подходяща 
за езда, и овце-май-
ки се продават на тел. 
0899/726-607. [4, 3]
угоЕни прасЕТа се про-
дават на 0885/838-935. 
[10, 1]

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, 13]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [24, 13]

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център, по се-
бестойност и договаря-
не се продават на тел. 
0888/447-096. [12, 11]
апарТаМЕнТ В центъ-
ра се продава на тел. 
0899/140-415. [11, 9]
дВорно МясТо с по-
стройка в село Кука-
та се продава на тел. 
0899/858-773. [6, 4]
гараЖ - 25 кв. м, на ул. 
„Свищовска“ 65, се про-
дава. Телефон за контакт: 
0898/680-599. [13, 3]
нЕзаВършЕна Вила в 
село Борики за 21 000 
евро се продава на тел. 
0884/743-754. [11, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[24, 13]

даВа под наЕМ
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [26, 23]
оБзаВЕдЕна гарсони-
Ера се дава под наем на 
тел. 0889/235-265. [5, 1]

зЕМи

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[26, 13]

зЕМЕдЕлски зЕМи в 
землище Борики се купу-
ват на тел. 0888/683-529. 
[11, 10]

нощуВки
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 23]

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 прода-
ват 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 дърва 
за огрев - справки на тел. 
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 продава тна тел. 
0988/816-628
сухи дърВа в чували - 5 
лв., се продават на тел. 
0897/00-11-14.
дърВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 24]
дърВа за огрев - наря-
зани, нацепени и метрови, 
реални количества - тел. 
0879/988-131, 0883/553-
304. [24, 22]

дъБоВи изрЕзки - 45 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0885/422-700. [17, 
17]
продаВаМ слънчоглЕ-
доВи пелети. Отлично ка-
чество. Безплатна достав-
ка. Тел. 0879/21-23-25. 
[24, 17]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., дос-
тавка веднага, чувал дър-
ва - 5 лв./брой - тел. 
0893/511-154. [24, 16]
„флинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [26, 12]

сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 13]
БукоВ паркЕТ за огрев и 
разпалки - 5 лв./чувал, се 
продава на тел. 0899/195-
494. [11, 8]
дърВа В чували се прода-
ват на тел. 0899/052-010. 
[11, 9]
разпалки В чува-
ли се продават на тел. 
0887/328-036. [15, 6]
сухи дърВа в чували - 5 
лв., се продават на тел. 
0894/644-560. [11, 5]
проМоция! сухи дърва 
за огрев в чували - тел. 
0896/80-76-88. [13, 1]

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, 18]
покриВни рЕМонТи, из-
мазване, комини, капаци, 
хидро- и топлоизолация. 
Бързо и качествено. Тел. 
0888/020-187. [17, 13]
изграЖданЕ на подпор-
ни стени, дренажи, по-
криви от А до Я - тел. 
0897/390-194. [17, 13]
фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [24, 13]

МайсТор (профЕсио-
налисТ) фаянс, теракота, 
гипсокартон и шпакловка 
- тел. 0899/702-795. [22, 
12]
Бригада изВършВа рЕ-
МонТ на покриВи, хи-
дро- и топлоизолации, улу-
ци, довършителни вътреш-
ни ремонти и др. Справки 
на тел. 0899/638-875. [13, 
9]
рЕМонТ на стари покри-
ви, подмяна на улуци и 
варови мазилки и почист-
ване на комини и мръсни 
канали - тел. 0876/416-
716. [11, 3]

сТроиТЕлни дЕйносТи 
- тел. 0897/765-110. [5, 1]

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.

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400

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

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

Ел. инсТалации
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802.

коМини
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

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

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, 17]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 1]

почисТВанЕ
чисТя къщи - тел. 
0894/533-115. [11, 9]

аВТоВишка
сТроиТЕлна дЕйносТ с 
автовишка и др. - тел. 
0889/909-727. [25, 7]

услуги
коВач - 0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[33, 19]
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 

аВТоМоБили продаВа
сЕаТ алхаМБра - 1999 
г., се продава на тел. 
0895/093-912. [11, 10]
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, 9]
суБару форЕсТър - 
2000 г., бензин, 2000 
куб., 125 к. с., отличен, 
летни/зимни гуми, всич-
ко платено, за 4000 
лв. се продава на тел. 
0898/535-793. [20, 7]
ТаксиМЕТроВи аВТо-
МоБили се продават на 
тел. 0896/644-577. [11, 
6]
рЕно 5, на газ и бен-
зин, се продава на тел. 
0898/718-298. [5, 5]

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, 13]

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, 13]

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

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, 
14]
услуги с бус, ба-
гер и самосвал - тел. 
0893/511-154. [24, 16]

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
Търси сЕ Ицо Радев - 
1950 г., който през 1978-
1979 г. е работил в град 
Грозни. За Ицо се знае 
също, че тогава родите-
лите му държали магазин 
за салами. Търси го не-
гов приятел - Максим от 
Русия. За контакт: тел. 
0884/969-868. [11, 7]

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

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]

д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ коЖни и 
ВЕнЕричЕски БолЕсТи, 
ЕсТЕТична дЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понеделник, 
вторник, сряда и петък от 
10.00 до 17.00 часа. За-
писване на тел. 066/800-
140
д-р йордЖЕВа - кожен 
лекар - 0888/544-046.

козМЕТика, МасаЖ
спорТЕн ВъзсТаноВи-
ТЕлЕн класически масаж 
- Монката, тел. 0883/256-
793. [24, 16]

даВа заЕМ
крЕдиТи -  тел . 
0897/219-833. [22, 12]
заЕМ днЕс - тел. 
0898/970-820. [22, 22]

Вестник „100 вести“ е 
единственият региона-
лен всекидневник - изли-
за всеки ден без неделя.

раБоТа прЕдлага
фирМа Търси мебелист 
и монтажник. Справки на 
тел. 0898/626-781
Магазин за хранител-
ни стоки търси прода-
вачка. Справки на тел. 
0895/521-858. [30, 16]
Винарна „рачо Ко-
вача“ търси майстор 
готвач с опит и серви-
тьорки. Справки на тел. 
0876/683-768. [13, 12]

грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продаВач-
консулТанТ. Справки на 
тел. 0887/907-032. [14, 
11]
заВЕдЕниЕ В центъ-
ра търси нощен пазач. 
Справки на тел. 0897/97-
47-04. [11, 10]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [11, 10]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 6]
хоТЕл „приМа S“ в 
местността Узана търси 
камериерка за зимния 
сезон (може и пенси-
онер). Справки на тел. 
0888/009-001. [17, 5]

фирМа за металооб-
работка набира работ-
ници. Справки на тел. 
0899/819-686. [11, 3]
„подЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси оператор на ЦПУ 
машина. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 3]
„подЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 3]

гриЖа за дЕца, 
Болни и ВъзрасТни
глЕданЕ на деца мол - 
0878/555-841. [13, 7]

дп супорТ прЕдла-
га услугаТа „личЕн 
асисТЕнТ” (почасо-
Во) -  тел. 0877/493-
060. [6, 4]

подЕМкран ад - гр. 
гаБроВо, ул. „гЕ-
нЕрал николоВ“ 1, 
Търси да назначи 
ЕлЕкТрозаВарчик и 
шлосЕр. Информация 
на тел. 066/801-375 
или на място. [5, 4]

сладкарски цЕх оБяВяВа сВоБодна пози-
ция за сладкар, поМощник-сладкар и чо-
ВЕк за произВодсТВо на дрЕБни сладки. За 
информация: тел. 0889/989-755. [12, 1]
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  - Какво е усещането 
да представяте в излож-
ба младите художници от 
областта, г-жо Доровска?
	 -	 Струва	 ми	 се	 важно	
да	кажем,	че	това	са	мла-
дите	художници	от	послед-
ните	две	поколения,	които	
се	занимават	с	изкуство.	
	 За	 нас	 беше	 важно,	
особено	 след	 Кристо,	 те	
да	 бъдат	 събрани	 в	 една	
зала,	 защото	 различните	

градове	 си	 имат	 своя	 об-
раз.	 Габрово	 се	 асоциира	
с	 хумора,	 с	 индустрията,	
със	 занаятите,	 но	 това,	
за	 което	 не	 си	 даваме	
сметка	–	хората,	които	жи-
веем	тук,	е	това,	че	тук	са	
избуяли	 много	 таланти.	 И	
то	 в	 изключително	 трудно	
време	 –	 90-те	 години,	 на-
чалото	на	нашия	век.	Едно	
време,	 в	 което	 да	 решиш	
да	 се	 занимаваш	 с	 изку-

ство,	 се	 изисква	 много	
кураж.
	 Днес	 имаме	 една	 до-
бра	 констелация	 от	 ин-
ституции,	 които	 подкрепят	
младите	 хора	 и	 им	 дават	
кураж	да	 вземат	 това	 ре-
шение.	 От	 27-те	 участни-
ка	 20	 са	 завършили	 Ху-
дожественото	 училище	 в	
Трявна,	 двама	 или	 трима	

са	завършили	в	Казанлък,	
Националната	 Априловска	
гимназия	 като	 класическа	
гимназия	 също	 е	 създала	
много	хора,	които	се	зани-
мават	с	изкуство.
 - Какво отражение е 
дало върху начина на ми-
слене на младите творци 
трудното време на прехо-
да?

	 -	Аз	не	бих	търсила	не-
пременно	 трудното	 време	
в	 тяхното	 изкуство.	 Рад-
вам	 се	 на	 куража	 и	 на	
риска,	 който	 са	 поели	 да	
се	 занимават	 с	 изкуство.	
И	 към	 тази	 констелация	
от	 институции	 непремен-
но	 трябва	 да	 добавим	 и	
Факултета	 по	 изобрази-
телно	 изкуство	 във	 Вели-
котърновския	 университет	
„Св.	Св.	Кирил	и	Методий“.	
Всичко	 това,	 както	 и	 ин-
ституциите,	които	показват	
изкуството	 –	 галериите.	
Това	 е	 огромна	 опора	 и	
подкрепа	 за	 всички	 тези	
артисти.
 - Но въпреки всичко 
това се счита, че голя-
мото изкуство се ражда 
в условията на големи 
трудности, доказва ли го 
днешната изложба?
	 -	 Голямото	 изкуство	
се	 прави	 от	 художниците,	
които	 имат	 какво	 да	 ка-
жат	и	да	покажат,	въпреки	
трудностите.	Ето	защо	ми-
сля,	че	днешната	изложба	
наистина	 показва,	 че	 има	
артисти,	 които	 си	 заслу-
жава	да	познаваме.	Някои	
от	тях	са	напуснали	наши-
те	 градове	 преди	 години.	
Активно	се	реализират	на	
други	 места,	 но	 е	 важно	
да	знаем,	че	те	са	продукт	
на	тази	сцена.

 - И продължават да 
държат на тази общност?
	 -	 И	 продължават	 да	
държат	връзка	с	местната	
общност.	И	неслучайно	за	
тази	изложба	първо	разго-
варях	 с	Ива	Съйкова,	 тъй	
като	тя	с	„Галерия	Орлов-
ска	 10“	 е	 човек,	 който	 от	
2008	 година	 е	 била	 много	
стабилна	 платформа	 за	
представяне	на	млади	ар-
тисти	не	само	от	Габрово,	
а	и	от	много	други	места.	
Но	със	сигурност	 тя	беше	
човекът	 с	 най-широк	 по-
глед	 върху	 младата	 сцена	
от	региона.
 - Което означава, 
че срещата с нея е пол-
зотворна – имате много 
общи идеи, които бихте 
могли заедно да развива-
те тепърва?
	 -	Ами,	да,	ние	няколко	
пъти	 имахме	 възможност	
да	 си	 партнираме.	 Първо	
с	 изложбата	 „Желязното	
магаре“,	 след	 това	 с	 Клу-
ба	 „Вторник	 кино“,	 сега	
с	 тази	 изложба.	 И	 се	 на-
дявам	 тази	 изложба	 да	
продължи	 като	 платфор-
ма	 и	 да	 се	 разшири,	 тъй	
като	 културният	 живот	 в	
България	 е	 изключително	
централизиран.	
	 Обикновено	 когато	 го-
ворим	 за	 съвременно	 из-
куство,	 първо	 мислим	 за	

София,	след	това	за	Плов-
див	и	понякога	може	би	–	
за	Варна.
 - моите наблюдения 
са, че в последно вре-
ме културният живот в 
Габрово започна да се на-
сища със събития и в него 
да се имплантират нови и 
нови идеи, които търпят 
развитие?
	 -	Струва	ми	се,	че	осо-
бено	 когато	 се	 натрупват	
взаимодействия	 в	 раз-
лични	 области	 –	 дали	 в	
изпълнителските	 изкуства	
или	 във	 визуалните,	 това	
наистина	 създава	 силно	
градско	 чувство	 за	 дина-
мичен	 културен	 живот.	 А	
това	 означава,	 че	 когато	
говорим	 за	 качество	 на	
живот,	 трябва	 да	 свърз-
ваме	 Габрово	 не	 само	 с	
чистия	 въздух	 и	 това,	 че	
е	уреден,	хубав	и	спокоен	
град,	 град	 с	 много	 силна	
история	 и	 със	 силен	 дух.	
Но	 за	 да	 бъде	 градът	 ис-
тински	жив,	в	него	трябва	
да	има	талант.	
	 Един	 град	 е	 толкова	
силен	 и	 жив,	 колкото	 съ-
умява	 да	 създава	 и	 да	
задържа	талантите	си	и	да	
привлича	таланти	и	от	дру-
ги	места.	В	този	смисъл	за	
мен	тази	изложба	е	заяв-
ка	 и	 оценка	 за	 днешните	
таланти.

„Изложáàтà „Внимàние!” е оценкà зà äнешните тàлàнти”

светозар Гатев

- подготвен ли си за 
новото предизвикател-
ство в световния шампи-
онат по Супер Ендуро?

-	Мисля,	че	съм.	Чувст-
вам	се	на	100	процента	го-
тов	за	предизвикателство-
то.	Остават	ми	още	около	
две	 седмици,	 в	 които	 ще	
дам	всичко	от	себе	си	да	
се	 доподготвя	 качествено	

и	се	надявам	да	постигна	
желаното.		

- Това ще бъде твоето 
трето участие в тази над-
превара. чувстваш ли се 
по-узрял?

-	 Постигнах	 добър	 ре-
зултат	 в	 края	 на	 миналия	
шампионат	и	бях	доволен,	
но	вътре	в	мен	има	сърце	
на	 шампион	 и	 винаги	 ис-
кам	 да	 съм	 първи.	 Надя-
вам	 се	 да	 го	 постигна,	 а	

времето	 ще	 покаже	 дали	
съм	узрял	за	това.

- Изчисти ли грешки-
те, които ти попречиха да 
запишеш още добри кла-
сирания през миналия 
сезон?

-	 Докато	 съм	 на	 тре-
нировка	 -	 всичко	 върви	
по	 план,	 но	 на	 състеза-
ние	 винаги	 се	 получава	
нещо	 коренно	 различно.	
Атмосферата	 е	 уникална	
в	 тези	 зали,	 напрежение-
то	 е	 сериозен	 фактор,	 а	
нивото	на	всички	участни-
ци	 е	 страшно	 изравнено.	
Надявам	 се	 опитът,	 който	
натрупах	 в	 предходните	
два	 шампионата,	 вече	 да	
проработи	и	за	мен.	Тряб-
ва	 просто	 да	 бъда	 малко	
по-спокоен.	 Спокойстви-
ето	 и	 трезвото	 мислене	
по	 време	 на	 състезание	
са	 ключови	 за	 победата.	
Разсееш	ли	се	дори	за	мо-
мент,	 губиш	 всичко.	 Една	
малка	 грешка,	 едно	 недо-
виждане	 на	 камъче	 дори	
или	 елемент	 от	 трасето	
може	да	ти	коства	цялото	
състезание.	За	това	се	на-

дявам	да	успея	да	запазя	
концентрация	 и	 да	 бъда	
спокоен.	 Лично	 аз	 вече	
отивам	 с	 някакво	 само-
чувствие	и	вярвам	в	себе	
си.	Това	много	помага	чис-
то	психически.	Много	мом-
чета	 са	 страшно	 добри	 и	
сме,	 да	 кажем,	 горе-долу	
на	едно	ниво.	Разликата	я	
прави	психиката.		

- Тоест ти си си най-
сериозният опонент?

-	То	това	е	разковниче-
то	-	да	успееш	да	се	изо-
лираш	от	всички	около	теб	
и	 да	 мислиш,	 че	 си	 само	
ти	и	финалът.	Това	 трябва	
да	е	в	съзнанието	ти.	Ми-
слиш	 ли	 за	 всички	 оста-
нали	елементи,	нещата	не	
се	получават.	Трябва	да	си	
вярваш,	че	си	номер	едно,	
да	 не	 обръщаш	 внимание	
на	останалите	и	да	даваш	
всичко	от	себе	си.

- С какво смяташ, че 
ще бъдеш по-добър от ми-
налата година?

-	 Мисля	 си,	 че	 малко	
или	много	с	всяка	измина-
ла	 година	 ставам	 по-зрял	
и	по-трезво	мислещ	човек.	

Надявам	се,	че	точно	това	
ще	 бъде	 моят	 плюс	 през	
този	сезон.	Аз	винаги	съм	
давал	 всичко	 от	 себе	 си	
в	 състезанията,	 но	 натру-
паният	 опит	 може	 да	 ме	
направи	по-добър.	

- Всичко наред ли е с 
техниката?

-	 Благодарение	 на	
фирмите	 и	 хората,	 които	
вярват	в	мен	и	ме	подкре-
пят	 -	 на	 първо	 място	 г-н	
Калоян	Кашавелов	и	фир-
ма	„Импулс“	и	г-н	Веселин	
Кръстев	и	млечните	проду-
кти	 с	 марката	 „Боженци“,	
както	 и	 „Дънлоп	 Бълга-
рия“,	 „Еди	 Мото	 Център“,	
„Боби	 МХ“,	 „Бобкат“,	 „Мy-
guard“,	 „Недев	 графикс“	 и	
др.,	 започвам	 световния	
шампионат	с	нов	мотоцик-
лет.	Би	трябвало	да	нямам	
технически	проблеми	и	се	
надявам	да	е	така.

- моторът ти отстъп-
ва ли на тези, с които се 
състезават твоите съпер-
ници?

-	Моторите	базисно	са	
еднакви,	но	всеки	си	пра-
ви	 различни	 настройки	 и	

допълнителни	 модифика-
ции.	 Има	 разлика	 в	 очак-
ването,	 в	 гумите	 и	 други	
малки	 елементи.	 Разбира	
се,	ако	разполагаш	с	дос-
татъчно	 средства	 и	 пра-
вилния	 екип,	 можеш	 да	
сглобиш	и	нещо	по-добро.	
Аз	мисля,	че	моята	маши-
на	е	достатъчно	добра.

- Спечели поредната 
си титла от BG-X Ендуро 
шампионата. Като цяло 
доволен ли си от сезон 
2018 на открито?

-	 Беше	 страхотен	 се-
зон,	 без	 контузии.	Страш-

но	важно	е	да	 успееш	да	
се	 опазиш	 от	 травми	 в	
спорт	 като	 нашия,	 а	 ако	
в	 допълнение	 печелиш	 и	
всеки	 един	 старт,	 в	 който	
участваш	 на	 национално	
ниво,	както	се	случиха	не-
щата	 при	 мен	 -	 всичко	 е	
чудесно.	

- Какво искаш да по-
стигнеш през 2019-та?

-	Мечтата	ми	е	да	ста-
на	 световен	шампион.	Ис-
кам	да	го	постигна	и	ще	се	
боря	за	това.	Дали	искане		
и	реалност	ще	съвпаднат	-	
времето	ще	покаже.

Маргарита Доровска, директор на Музей „Дом на хумора и сатирата“:

стеФка БУрМова

 В петък вечерта в габровския Дом на хумора и сатирата 
беше открита изложбата „Внимание!“, в която са включени 
творби на 27 обещаващи нови имена в изкуството, които 
феновете на арт сцената непрекъснато трябва да следят. 
Защото „изложбата „Внимание!“ показва артисти от двете 
най-млади поколения в съвременното изкуство, родени между 
1972 и 1996 г. Те правят първите си стъпки на една добре 
структурирана, но обичайно пренебрегвана регионална худо-
жествена сцена с център Габрово. Те са от Художественото 
училище в Трявна, от Националната Априловска гимназия, от 
Художественото училище в Казанлък, от Факултет по изоб-
разително изкуство във ВТУ. „Внимание!“ е една възможна 
моментна снимка, събрала визуални артисти, които пуб-
ликата е срещала спорадично и поотделно в различни прос-
транства и в различни моменти. Някои са се разминали за 
малко, други се познават, но всички са разчитали на почти 
едни и същи школи, училища и галерии“ – е написано току до 
входа на залата, в която е експонирана най-новата изложба в 
Габрово.
 За това какво е да се представят млади художници в 
ДХС, за влиянието на трудното време на прехода върху изку-
ството, за това какво доказва „Внимание!“ е разговорът с 
директора на Музей „Дом на хумора и сатирата“ Маргарита 
Доровска. 

	 След	 като	 минала-
та	 неделя	 с	 две	 победи	
стартираха	 в	 шампионата	
на	 зона	 „Мизия“	 юношите	
на	 баскетболния	 „Чарда-
фон“,	 през	 уикенда	 това	
направиха	 и	 12-годишни-
те	 момичета	 на	 клуба.	 В	
своята	 зала	 „Орловец“	 те	
разпиляха	с	67:19	сборния	
отбор	на	Великотърновска	
област	„Росица“	(Поликра-
ище)	 -	 67:19,	 не	 остави-
ха	 никакви	 надежди	 и	 на	
представителя	 на	 леген-
дарната	 плевенска	 школа	
„Спартак“	-	55:11.
	 Водените	 от	 Анита	
Крушева	 и	 Галя	 Илиева	
баскетболистки	 не	 дадоха	
нито	част	на	съперничките	
си	 -	 в	 тази	 възрастова	
група	се	играе	с	различни	
петици	 в	 отделните	 чет-
въртини.	
	 Срещу	„Спартак“	пред-
ставителките	 на	 „Чарда-
фон“,	обединяващ	усилията	

на	 Габрово	 и	 Дряново	 за	
развитие	 на	 баскетбола,	
спечелиха	 първата	 част	 с	
11:4,	втората	-	с	28:2,	след	

което	в	същия	стил	завър-
шиха	мача	-	12:4,	4:1.	Сбо-
рът	 от	 55	 точки	 бе	 дело	
на	12	състезателки	-	нещо	

много	 рядко	 в	 тази	 въз-
растова	група,	което	гово-
ри	за	две	неща	-	за	добра-
та	 работа	 на	 треньорския	

екип	и	балансираността	на	
състава.
	 Към	 подобни	 изводи	
води	и	анализът	на	прото-
кола	от	двубоя	с	„Росица“.	
Пълна	доминация	на	„Чар-
дафон“	в	целия	мач	-	20:6,	
7:5,	 24:4,	 16:4	 за	 крайното	
67:19.	 Осем	 състезателки	
са	се	записали	сред	кош-
майсторите,	при	 това	 тре-
ньорският	 тандем	 е	 вклю-
чил	в	основния	състав	две	
момичета,	невзели	участие	
в	другата	среща.	
	 Старши	 треньорът	 на	
„Чардафон“	 Анита	 Круше-
ва	 по	 традиция	 отличи	
не	 отделни	 момичета,	 а	
отборната	 игра,	 хъса	 за	
игра,	 себераздаването,	
спазването	на	 тактически-
те	указания.	Все	пак	28-те	
точки	на	Вероника	Анчева	
в	 мача	 срещу	 „Росица“	 я	
правят	по-първа	сред	рав-
ни.	
	 Седмицата	на	габрово-

дряновския	 клуб	 записа	 и	
12	 точки	 срещу	 „Спартак“,	
колкото	и	Никол	Спиридо-
нова.
	 „Чардафон“	игра	в	със-
тав:	 Никол	 Спиридонова,	
Рая	 Иванова,	 Станислава	
Рачкова,	 Стефани	 Кова-
чева,	 Теодора	 Димитрова,	
Цвета	 Събева,	 Даная	 Ни-
колова,	 Деница	 Цанкова,	
Ева	 Ботева,	 Анна	 Алек-
сандрова,	 Вероника	 Анче-
ва,	 Виктория	 Щърбанова,	
Габриела	 Стоева,	 Гергана	
Русева
	 С	 победа	 и	 загуба	 се	
върнаха	от	Варна	кадетки-
те	 на	 „Чардафон“,	 водени	
от	 Виктор	 и	 Анита	 Кру-
шеви.	 Очаквано,	 но	 не-
очаквано	 убедително,	 те	
надделяха	 над	 традицион-
но	 неудобния	 им	 „Светка-
вица“	 (Търговище)	 с	 54:29.		
Кажи-речи	 половината	
точки	-	26,	за	успеха	отбе-
ляза	националката	Гергана	

Минчева,	Магдалина	Дамя-
нова	вкара	10,	още	седем	
момичета	 завършиха	 сре-
щата	с	точков	актив.
	 Без	центъра	Мария	Бо-
гданова,	 преминала	 в	 на-
чалото	на	учебната	година	
в	 „Берое“	 (Стара	 Загора),	
габровки	 не	 успяха	 да	
надминат	 себе	 си	 срещу	
„Черно	море	Одесос“.	Гер-
гана	пак	бе	неудържима	в	
атака	-	31	точки,	но	срещу	
балансиран	 състав	 като	
този	 на	 домакините	 това	
не	бе	достатъчно	-	48:71.
	 Във	 Варна	 „Чардафон“	
бе	в	състав:	
 Виктория Богданова, 
Гергана Минчева, Яница 
Дончева, Екатерина Хри-
стова, Дороти Ботева, 
Магдалина Дамянова, Не-
вена Младенова, Марина 
Стоянова, Стела Симе-
онова, Цветозара Дими-
трова, Никол Николова, 
Микаела Николова.

И 12-ãоäишните áàñкетáолиñтки нà „Чàрäàфон” ñтàртирàхà ñ äве поáеäи

Теäо Кàáàкчиев преäи ñтàртà нà Световното по 
Супер Енäуро: “Мечтàтà ми е äà ñтàнà шàмпион”
 За трета поредна година Теодор Кабакчиев ще представя 
България в Световния шампионат по Супер Ендуро в зала. 
Първенството на Международната федерация по мотоцикле-
тизъм (FIM) ще стартира на 8 декември от „Таурон Арена“ в 
Краков, Полша. На 5 януари 2019 г. майсторите на ендурото 
ще превземат „Захсен Арена“ в Риза (Германия), а „Каха 
Магика“ в Мадрид (Испания) ще приеме третия кръг на 25 
януари. Последните два старта от шампионата са на 9 фев-
руари в Будапеща (Унгария) и на 9 март в Билбао (Испания). 
Тедо отново ще кара в клас „Джуниър“ за състезатели до 23 
години. Шампионът на България записа най-силното си пред-
ставяне в Световното по Супер Ендуро при последното си 
участие за миналия сезон - в Билбао, Испания. Навръх 3 март 
талантът на габровския „Екстрийм Рейсинг“ ни накара да 
се гордеем, като зае второ място в един от маншовете на 
своя клас и четвърто в крайното класиране от кръга. Сега 
е амбициран да се намеси в битката за световната титла. 
Ето какво сподели още звездата на българското ендуро дни 
преди старта.


