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Мойñåй тряáва äа умрå. 
Или åäин Самоков по-малко

И египетският цар говори на еврейските акушер-
ки, от които едната се наричаше Шифра, а друга-
та - Фуа, и им каза:
Когато акуширате на еврейките и видите, че 
раждат, ако родят син, го убивайте, а ако родят 
дъщеря, тогава нека да живее.	 Изход	1:15 
 Днес изразът „нежелана бременност“ се използва 
често.
 Нежелана бременност означава нежелан живот. 
Направо казано – желана смърт.
 Мойсей е едно от тези деца. Които трябва да ум-
рат.
 Шифра и Фуа обаче оставят живи всички момчен-
ца. И „понеже акушерките се бояха от Бога, Той им 
направи домове“.
 Днес в България всеки ден убиват повече от 70 
бебета. Правата на човека убиват човека.
 25 000 деца всяка година. Кървава баня, заличава-
ща град, колкото Свищов. Или Сандански. Или Само-
ков.
 Огромното мнозинство от тези бебета са напълно 
здрави. Мойсей умира всеки ден.
 Наричат това убийство „аборт“. Това е убийство, 
разрешено от закона.
 Защо тогава друг закон наказва убийството на 
бременна жена като двойно убийство?
 И къде ще е домът на 
тези, които не се боят от 
Бога?

 Златен и сребърен ме-
дал завоюва топ състе-
зателката на габровския 
клуб „Орловец 93“ Ева 
Петкова от проведения в 
столичната зала „Асикс 
Арена“ Национален шам-
пионат по лека атлетика 
на закрито за юноши и 
девойки под 18 години.
 Възпитаничката на 
треньора Веселин Геор-
гиев грабна национална-
та титла в бягането на 
800 метра. Ева беше из-
ключително убедителна и 
спечели дисциплината с 

цели 6 секунди аванс пред 
представителките на СКЛА 
„Добруджа“ (Добрич) Нели 
Николова и Мира Николо-
ва. 
 Времето, за което про-
бяга дистанцията, беше 
2:21:69 минути. В старта на 
400 метра състезателката 
на „Орловец 93“ грабна 
среброто с 60:40 секунди. 
С 60:15 шампионка стана 
Александра Атанасова от 
„Атлетик“ (София).
 Още две представител-
ки на АК „Орловец 93“ взе-
ха участие в шампионата. 

Ния Вичева се пребори 
за 4-то място в бягането 
на 3000 метра и финишира 
с време 12:01:24 минути. 
В надпреварата на 1500 
метра Ния зае 9-то място. 
Родената 2004 година Йо-
ана Йончева се класира 
27-ма в бягането на 400 
метра (67:22 сек.), а в дис-
циплината висок скок зае 
13-то място с резултат от 
145 сантиметра.
 В шампионата при 
юношите габровската ат-
летика представиха чети-
рима състезатели. Дими-

тър Чолаков зае 10-то и 
8-мо място в стартовете 
на 800 и 1500 м (2:13:44 
мин., 4:39:15 мин.), Хрис-
тиян Очков е 17-ти и 24-ти 
в същите две дисциплини 
(2:19:39 мин., 4:55:59 мин.). 
Асен Статев записа 21-
во място на 1500 метра 
(4:53:74 мин.)  и 12-то на 
3000 метра (10:42:10 мин.). 
В дисциплината тласкане 
на гюле възпитаникът на 
треньора Михаил Кьошев 
от ЛК „Тот атлет“ Давид 
Цанев зае 6-о място с ре-
зултат 13.20 метра.

Шампионñка титла и 
ñрåáро за Ева Пåткова

РУЖА ЛЮБЕНОВА

 Двайсет и три годишна 
габровка беше арестувана 
на улицата от служители 
на Областно звено „Охра-
на“ (съдебна полиция), а 
при обиска й в нея откри-
ли 26,4 грама амфетамин 
и 3,2 грама марихуана. Не 
отговаря на истината, че 
жената се опитала да вле-
зе в Съдебната палата в 
Габрово със споменатата 
дрога, а там само е бил 
направен обискът й, научи 
„100 вести“.
 Габровката сгафила 
със закона в друг, морски 
град в България, и оттам 
я поискали чрез съдебна 
полиция. 

 Причината била, че 
тамошният съд решил да 
й промени мярката в по-
тежка – задържане под 
стража. Нашенката обаче 
се укривала и съдебните 
полицаи в Габрово получи-
ли задачата да я намерят. 
След проверка в дома й я 
засекли наблизо, на ули-
цата.
 Отвели я в Съдебна-
та палата и както изис-
ква законът, й направили 
обиск. А джобовете й се 
оказали пълни с нея. Сега 
ще отговаря и пред съда 
в морския град, и по об-
разуваното в габровската 
полиция досъдебно произ-
водство за съхранение на 
забранени вещества.

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
 
 Златен медал и едно-
лично първо място с мак-
симален резултат на Зи-
мен математически турнир 
„Атанас Радев“ спечели 
деветокласникът от При-
родоматематическа гимна-
зия „Акад. Иван Гюзелев“ 
Мартин Копчев.
 Това се случи само 
седмица след златния му 
медал по информатика от 
Международната Жаути-
ковска олимпиада в Алма-

ти (Казахстан), където от 
9 до 15 януари се проведе 
петнадесетото издание на 
едно от най-престижните 
световни състезания. 
 Успешен е и дебютът 
на Ясен Пенчев от Ма-
тематическата гимназия 
на Зимния математически 
турнир. Ясен е ученик в 
7 клас, но се състезава в 
групата на осмокласници-
те. Задачите са били труд-
ни и нестандартни. Въпре-
ки силната конкуренция 
на ученици от 8 клас от 

водещите математически 
гимназии в страната, Ясен 
успя да спечели трета на-
града с постигнат шести 
резултат в тази възрасто-
ва група.
 Зимният математиче-
ски турнир „Атанас Радев“ 
се проведе 18 до 20 яну-
ари в Сливен. Турнирът 
е за силни състезатели 
по математика от 8 до 
12 клас. Той е едно от 
най-важните, престижни и 
сложни състезания у нас.
 Това е състезание за 

знаещи, можещи и обича-
щи математиката ученици, 
изискващо задълбочена 
подготовка и знания, над-
хвърлящи задължителния 
минимум. 
 Състезателните теми 
от турнира се състоят от 
4 задачи. Първите две се 
оценяват с по 6 точки и 
са базирани на матери-
ала, изучаван в училище в 
съответната година, а вто-
рите две (всяка от тях се 
оценява със 7 т.) изискват 
допълнителна подготовка.

 По празничния кален-
дар на читалище „Дядо 
Стойно - 1927” в кметство 
Поповци Бабинден е пър-
вият празник, който ба-
бите честват за здраве и 
късмет на 21 януари по 
стар стил. Този древен 
обичай, свързан със се-
мейните обичаи, които чи-
талището пази и предава 
на поколенията, е останал 
във времето като ден на 
почит към бабите акушер-
ки, помагали на младите 
жени да се сдобият с ро-
жби. Затова на този ден в 
читалището на кметството 
се събраха над 30 баби, 
Най-възрастната  - Минка 
Георгиева, извърши риту-
ала по изкъпване на бебе-
то.                      стр. 2

СтЕфкА БУРмОВА

 От 17 януари в габров-
ското село Козирог нари-
чат семейството на Иван-
ка и Колю Христови диа-
мантено. Точно тогава са 
се навършили 60 години от 
деня, в който двамата са 
създали своето семейство. 
Колю Христов се майтапи, 
че той и съпругата му, като 
габровци, са търсили свои-
те половинки по датата на 
раждане, че когато праз-
нуват рождените си дни, 
да им излиза по-евтино. 
Защото и двамата праз-
нуват своите рождени дни 
на 15 януари. 

продължава на стр. 2

ЙОАНА ЙОРДАНОВА,
X “А“ кЛАС, НАГ

  
 Започнал като Творче-
ски срещи на млади тво-
рящи хора и превърнал 
се в културна медия за 
споделянето и популяри-
зацията на българската 
литература и култура, сай-
тът Tetradkata.com, както е 
споменато и в самият сайт, 
е средството, чрез кое-
то можем да съхраняваме 
и споделяме онова, кое-
то създаваме – без пред-
разсъдъци, с вдъхновение 
и амбиция за корект-
ност и последователност. 
Tetradkata.com е подхо-
дящото пространство за 

хората, които проявяват 
интерес към литература, 
история, изкуство. 
      Създателите на сайта 
– Иван Христов, Калоян 
Христов и Лъчезар Йор-
данов, целяха той да бъде 
платформа за изразяване 
на идеи и лично творчест-
во. Впоследствие обаче 
Tetradkata.com се превър-
на и в портал към съвре-
менното изкуство, където 
на читателите се предос-
тавят ревюта на книги и 
филми, интервюта с писа-
тели, преводи, епиграми, 
визуални изкуства, есеис-
тика, литературни критики 
и новини. 

продължава на стр. 2

Мартин Копчåв ñъñ злато от матåматичåñкия 
турнир “Атанаñ Раäåв”, Яñåн Пåнчåв - трåти 

Баáа Минка изкъпа ритуално áåáåто в Поповци, 
наä 30 жåни поñрåщнаха 21-ви в читалищåто

Съäåáни полицаи арåñтуваха 
ãаáровка ñ äроãа в äжоáа

Tetradkata.com - ñайт за 
изкушåни от ñловото

Диамантåното ñåмåйñтво от 
Козироã Иванка и Колю Õриñтови

Анãåл Гоåв: „Вñåки 
човåк има ñвой ñвåтåц-
покровитåл”           8

Дåñиñлава Симåонова:  “Да 
ñъм учитåл, за мåн å връх, а 
нå ñпаñитåлåн пояñ”      3
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за поръчки: 
габрово, „полипрес“ ооД, централа: 

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

красимир Мирчев 

Народно читалище „Развитие-1869” 
ще отбележи на 23 януари 2019 г. (сряда) 

от 10.30 часа 98-та годишнина от рождението 
на бележития български композитор Тодор 

Попов, почетен гражданин на Дряново. Запо-
вядайте в клуб „Младост”, където ще видите 
мултимедийна презентация за живота и твор-
чеството на бележития дряновец, изготвена 

от Славчо Илиев.

Електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ цен-

тър габрово и г. оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

  В периода 28.01.2019 - 01.02.2019 г. от 09:00 до 
15:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на град Габрово, с. Копчалии. 
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

РУЖА ЛЮБЕНОВА

 Севлиево и община-
та нямат нищо общо със 
случая, но на севлиевския 
Районен съд се падна 
честта да се произнесе по 
твърде скандален случай с  
убийството на бизнесмен, 
извършено преди 11 годи-
ни. Семейството му осъди 
Прокуратурата на Републи-
ка България и Окръжния 
съд в Благоевград. На 7 
януари т. г. севлиевският 
Районен съд уважи иско-
вете на близките на уби-
тия заради проточилото 
се близо девет години на-
казателно производство, 
извън разумния и законен 
срок. Севлиевският съд 
постанови Прокуратурата 
и Окръжният съд в Бла-
гоевград да заплатят со-

лидарно по 8 хиляди лева 
на член на семейството 
на убития – родителите, 
съпругата му и двете му 
деца. Или общо 40 000 лв. 
Двете институции ще тряб-
ва да платят и около 3000 
лева разноски по делото.
 На 30 януари 2008 г. 
33-годишният строителен 
предприемач Ангел С. от 
Варна беше убит в офи-
са си в центъра на град 
Банско. Съдружникът му 
и кумец Красимир К. го 
прострелял 16 пъти с пис-
толета си „Зиг Зауер“. 11 
от изстрелите попаднали в 
гърдите на Ангел. Двамата 
съдружници били и при-
ятели от години, и имали 
общ бизнес. Седалището 
на фирмата им било във 
Варна. Строели хотелски 
комплекси по Черноморие-

то и в Банско, като си раз-
пределили отговорностите 
– по Черноморието бизне-
са движел Красимир, за 
който бе писано, че е бил 
част от бизнес групировка-
та ТИМ, а в Банско - от Ан-
гел. Но накрая се скарали 
за пари. След убийството 
на партньора си Красимир 
сам се предал и заявил 
пред разследващите, че е 
действал в състояние на 
афект, тъй като разбрал, 
че Ангел е източвал тайно 
в продължение на година 
около 6 милиона евро от 
дружествените сметки. Се-
мейството на убития отри-
ча това.
 В началото на 2015 г. 
Oкpъжният cъд в Благоев-
град осъди Красимир на 5 
години затвор и да плати 
по 60 хил. лв. на родители-

те и съпругата на кума си, 
както и по 40 000 лв. на 
двете му малки деца, за 
убийство в състояние на 
афект, за което се пред-
виждат до 8 г. затвор. С 
Решение № 354/05.11.2015 
г. съдебният състав на со-
фийския Апелативен съд  
потвърдил присъдата. 
Между тези дати обаче и 
след тях има връщания на 
делото на прокуратурата 
за съществени нарушения 
на процесуалните прави-
ла, забавяния в съда, нови 
отлагания заради неизгот-
вени експертизи и т. н. 
Ето част от причините за 
забавянето на производ-
ството: „Продължаването 
на срока за разследване 
от наблюдаващите проку-
ратури било давано фор-
мално, без да се установи 

бездействието от страна 
на разследващите в зна-
чителни периоди от вре-
ме, през които не били 
извършвани следствени 
действия. И още: „Съдията 
докладчик е отлагал мно-
гократно делото за друга 
дата поради опити да уста-
нови местонахождението 
на свидетеля У., въпреки 
че той е бил разпитан по 
досъдебното производство 
пред съдия по реда на 
чл. 223 НПК и не е бил 
намерен на посочените по 
делото адреси. След про-
ведено издирване, вклю-
чително и международно, 
и установяване на адрес 
на свидетеля във Велико-
британия съдът не е из-
пратил веднага съдебна 
поръчка за призоваване 
и/или разпит на лицето по 

реда на НПК и междуна-
родната правна помощ, а 
е провел кореспонденция 
с МВР и МВнР. Когато е 
изготвил първата съдебна-
та поръчка, не е съобра-
зил времето за насроч-
ване на делото и поради 
това не е била изпълнена. 
Това е наложило изпра-
щане на втора съдебна 
поръчка. Разпитът на св. У. 
бил поискан от прокурора 
и частните обвинители и 
граждански ищци, които 
няколко пъти направили 
искане показанията му да 
бъдат прочетени, но съдът 
не го уважил, въпреки че 
към този момент местона-
хождението му изобщо не 
било установено“. По де-
лото били проведени общо 
27 съдебни заседания в 
ОС - Благоевград и още 

две в Апелативен и Върхо-
вен съд. След приключва-
не на делото през 2016 
г. семейството на убития 
потърсило компенсация за 
тези близо 9 години раз-
карвания по съдилищата. 
 В решението си от 7 
януари т. г. севлиевски-
ят Районен съд обяви, че 
предявените по делото ис-
кове по чл. 2б ЗОДОВ, 
за нарушение на правото 
на разглеждане и реша-
ване на делото в разумен 
срок, съгласно чл. 6, § 1 
от Конвенцията за защита 
на правата на човека и 
основните свободи, са до-
казани по основание.
 Решението подлежи на 
обжалване в двуседмичен 
срок от връчването му на 
страните пред габровския 
Окръжен съд.

Съäът оñъäи нåразумни ñроковå по уáийñтво
Семейството на застрелян бизнесмен осъди в Севлиево Прокуратурата и Окръжния съд в Благоевград заради наказателно производство, продължило близо 9 г.

продължава от стр. 1
 Иванка е родена на 
15 януари 1940 година, а 
рожденият ден на Колю е 
15 януари 1934 г. 
 И двамата са родени 
в Козирог, но дълги го-
дини живеят в Габрово, 
едва след пенсионирането 
и на двамата се прибират 
да живеят на село. Колю 
Христов е завършил ТМЕТ 
„Д-р Никола Василиади“ и 
е работил като началник 
отдел „Инструментално 
стопанство“ в бившия за-
вод „Болшевик“, сега „Ин-
струмент“ АД. А съпругата 
му след завършването на 
Националната Априловска 
гимназия също постъпва 
на работа в „Болшевик“, 
но като отговорник на ин-
струменталната. 

Запознали се на село, 
тъй като навремето в Ко-
зирог ежеседмично се 
организирали веселби. 
„Селото беше голямо, а 
не както сега – пообезлю-
дено“ – с болка споделя 
Колю Христов. Но истин-
ски двамата се харесали 
именно в завода, опозна-
ли се и взели решение да 
създадат семейство.  

Според „диамантената 
двойка“ тайната на семей-
ния живот се крие не само 
във взаимните отстъпки, 
но и в голямото уважение, 
което съществува между 
тях. „Е, понякога сме има-
ли и разправии, де от не-
мотия, де по други причи-
ни, но уважението винаги 
е било на първо място в 
нашето семейство“, отбе-

лязва Колю Христов. За-
читали се един друг. Два-
мата имат дъщеря и двама 
внуци – Христо Панчугов и 
Ивка Панчугова, които жи-
веят в София, както и пра-
внучка - Сабрина Павлова.

Двамата юбиляри спо-
делят, че се прибрали на 
село заради чистия въз-
дух. Организирали си и 
малко селско стопанство 
– доскоро обработвали де-
кар и половина земя, но 
силиците им понамалели и 
сега се задоволяват само 
с онова, което посадят в 
двора – доматки, бобец, 
картофки, лук, чесън, под-
правки. Доскоро гледали и 
животинки, но сега около 
тях се въртят само десети-
на кокошки. А когато им се 
дояде мръвка – купуват от 

своите съселяни, които от-
глеждат крави, овце, пра-
сета. Пенсиите на двамата 
им стигали да си угаждат 
и Колю да кара колата. 

И често си спомнят 
младежките години. Имало 
много албуми със снимки 
от своя живот и честичко 
ги разглеждали, припом-
няли си младежките годи-
ни, веселите, а и тъжните 
моменти от своя съвмес-
тен живот, въобще всичко, 
преживяно от двамата за 
тези 60 години.

През 2009 година се-
мейство Христови отпраз-
нувало своята съвместна 
50-годишнина в габровски 
ресторант – събрало при-
ятели роднини, семейства-
та, с които са живели в 
града. Но сега малко отла-

гат официалното честване 
на диамантената сватба. 
Заради внуците - не може-
ли да си дойдат от София, 
имали ангажименти.  
 Семейство Иванка и 
Колю Христови сключило 
граждански брак на 17 
януари 1958 г. в сградата 
на театъра, след което по-
път им се скарал защо не 
се венчали на 15 януари.  

Сега диамантеното се-
мейство се радва, когато 
го споходят внуците и пра-
внучката. Щастливи са и 
много се уважават. „Вярно 
е, че ни поналегнаха някои 
болести, ама на тези годи-
ни, които сме навъртели, 
считаме, че е нормално 
- са единодушни двамата 
юбиляри. - Възрастта си 
казва думата.“

Диамантåното ñåмåйñтво от Козироã Иванка и Колю Õриñтови

продължава от стр. 1
Преди всичко сайтът по-
пуляризира стойностното 
изкуство, което често оста-
ва заметено под килима на 
комерсиалното. 
 Сред авторите на 
Tetradkata.com са Елена 
Павлова, Здравка Евтимо-
ва, Иво Сиромахов, Калин 
Терзийски, Петър Чухов, 
Николай Фенерски и Ро-
сен Карамфилов. С някои 
от тях бяха осъществени 
представяния за габров-
ската аудитория. 
 Петър Чухов пред-

стави стихосбирката си 
„Aдdicted”, поетът и лите-
ратуровед Иван Христов 
- своя „Любовен речник“, 
а също и Калоян Хри-
стов, един от създателите 
на сайта, представи де-
бютната си стихосбирка 
„Съвпадения“. Случи се и 
среща-разговор с Иво Си-
ромахов, а през 2018 г. 
Tetradkata.com отпразнува 
си 1-ия си рожден ден! 
 Сайтът е покана към 
всички, изкушени от сло-
вото, да четат и публикуват 
своето творчество. 

Tetradkata.com...

продължава от стр. 1
За което вода й полива 
една от младите майки - 
Добрина, с малкото бебе 
Александра. Наричанията 
за здраве, дълголетие и 
берекет на детенцето, на 
майките и на всички при-
състващи и техните семей-
ства традиционно звучаха 
на празника. 
 Поздрав към бабите 
отправи и кметицата Ру-
мяна Иванова в знак на 
благодарност за тяхната 
мъдрост и помощ, която 
винаги оказват не само на 
семействата си, но и на 

кметството, и на читали-
щето. Ритуалът се предава 
през годините и винаги 
завършва с почерпка за 
здраве - домашно пригот-
вени пити, баници от то-
чено тесто, вино, кекс и 
други сладки. 
 За доброто настрое-
ние се погрижиха отново 
бабите от Вокална група 
„Росна китка” с ръководи-
тел Цанка Иванова и ко-
репетитор Петър Райков, в 
чийто репертоар са вклю-
чени много шеговити и за-
качливи песни, посветени 
на бабите.

Баáа Минка изкъпа ритуално áåáåто в Поповци, 
наä 30 жåни поñрåщнаха 21-ви в читалищåто

26 януари 2019
лЕкЦии - ет. 2, ХГ 
„Христо Цокев“
10:00-10:30-Официално 
откриване на фестивала;
10:30-11:30- „Народни 
лечебни техники, техно-
логии и обряди, наджи-
вели времето” с Емил 
Елмазов;
11:30-12:30-„Кармичен 

мениджмънт” с Николай Сираков;
12:30-13:30-„Слънчев модел на българското възпита-
ние” с екип от у-ще „Изгрев“ и ДШ „Бялото кокиче“;
14:30-15:30- „Лечебната сила на българския фолклор“ 
с Поли Паскова;
15:30-16:30- „Астрология на практика“ със Снежана 
Георгиева;
16:30-17:15-  „Храната е здраве, живата храна е 
пътят“-представяне на Колеж по биодинамика,  гр..
Дряново, филиал на Кросфилд институт-Велкобритания;
17:20-18:20-„Живите пробиотици-здраве, храна, лекар-
ство за всеки. Лечение и профилактика на хронични 
заболявания“ с д-р Екатерина Радоилска;
18:30-“Молитва за България“-фолклорен спектакъл на 

Поли Паскова и ТФ „Гераци“-зала „Възраждане“ (биле-
ти фотостудио „СПРИНТ“ или преди спектакъла)
26 януари 2019
пракТики - ет. 3, ХГ „Христо Цокев“
10:00-12:00- Детско арт ателие при ХГ „Христо Цокев” 
с Илиана Петкова;
11:30-12:30-„Народни лечебни техники, технологии, 
обряди, надживели времето” с Емил Елмазов;
12:30-13:30-„Живи звуци от Хималаите”-звукова прак-
тика с Марина Великова и Николай Сираков;
13:30-14:30-„Слънчев модел на българското възпита-
ние“;
14:30-15:30-Свещарят в мен, кръжок с Калоян Гичев;
14:30-15:30-„Открито занятие по флейта“ 2 ет., зала 3;
15:30-16:30-„Лечение със звук и вибрации. Самолече-
ние.“ с Поли Паскова;
16:30-17:30- „Да се хванем на хорото” с танцов клуб 
„Пендара”-Галя Стойчева
27 януари 2019
лЕкЦии - ет .2, ХГ „Христо Цокев“
10:30-11:30-„Здравословна промяна” с Анелия Ата-
насова;
11:30-12:30-„Закони на здравето” с д-р Джеджев;
12:30-13:30-„Значението на паневритмията за здраве-
то на съвременния човек“ с д-р Светла Балтова;

13:30-14:30 - „Силата на името” с Аида Марковска;
14:30-15:30 - „Българите и митът за Леда и лебеда“ 
със Спас Мавров;
15:30-16:30 - „Слънцето и космосът в астрологията на 
българите“ с Екатерина Маврова;
16:30-17:30 - „Как незавършените ситуации от нашето 
минало влияят върху настоящето ни. Начини за спра-
вяне.” с Велина Кръстинкова;
17:30-18:00 - Закриване с програма.
27 януари 2019
ПРАКТИКИ - ет.3, ХГ „Христо Цокев“
10:30-11:30-„Йога за деца“ с Велина Русева;
11:30-12:30-„Българското хоро-извор на радост, здра-
ве и сила“ с Галина Ангелова;
12:30-13:30- „Законите на кармата на практика” с 
Христо Христов;
13:30-14:30-„Паневритмия“ с д-р Светла Балтова;
12:30-14:30– Презентация и творческа работилница 
„Развиващи интелекта играчки“ с Училище за родители 
–  Габрово и работилничка „Сръчко“ – 2 ет., 3-та зала; 
14:30-15:30-„Родова прошка и благословие“ с Аида 
Марковска;
14:30-15:30-„Открито занятие по флейта“
15:30-16:30-„Кундалини йога“ с Мария Спасова;
16:30-17:30 – Изцелителната сила на поста с Г. Жеков.
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 - По отъпканата от ро-
дителите педагози пътека 
ли вървеше Десислава 
Симеонова към учител-
ската професия или си 
имаше своя?
 - И да, и не! Смятам, 
че винаги съм вървяла по 
своя път, макар че е труд-
но да избягаш от гените 
си. Може би учителството 
е в кръвта ми и е насле-
дено от родителите ми, 
но със сигурност реше-
нията, които вземах през 
годините, бяха продикту-
вани от моите желания. 
На родителите си казах за 
намеренията си да стана 
учител едва когато вече 
кандидатствах в универ-
ситета, а какво ще уча и 
къде - чак когато се за-
писах. Те бяха шокирани 
от специалността, която 
избрах – „Български език 
и география”. Предпола-
гам, че може да е имало 
известно разочарование 
в тях, но от момента, в 
който реших какво да уча, 
та чак до завършването 
си, не съм спирала да 
показвам, че това е, как-
вото искам, и изборът ми 
е бил осъзнат. Моментът, 
от който никога повече не 
съм имала съмнение, че 
ще бъда учител, беше на 
един 24 май, когато като 
директор на една от гим-
назиите майка ми държа 
слово – за ценностите, за 
учителството, за каузите в 
живота. Беше изключител-
но вдъхновяващо. Когато 
слезе от сцената, й казах, 
че няма право след такива 
думи да ме разубеждава, 
защото аз вече бях реши-
ла. Трябва да отбележа, 
че имах късмета през го-
дините да имам страхотни 
учители – такива, които 
горяха за работата си и от 
които няма как да не се 
заразиш. Огромна благо-
дарност и уважение изпит-
вам към всички, които са 
ми преподавали, особено 
в Национална Априловска 
гимназия, където съм за-
вършила. Никога няма да 
забравя житейските уроци, 
които ни бяха предадени 
тогава.
 - С късмет ли се озо-
вахте в това престижно 
училище? И какво е усе-
щането да сте сред дока-
зали се педагози и избра-
ни ученици?
 - Късмет, определе-
но! Макар че винаги съм 
смятала, че човек сам 
стимулира късмета чрез 
действията си. Оказах се 
в подходящото време на 
правилното място – една 
случайна среща, на която 
реших да изкажа мнение-
то си по някои въпроси, 
които много ме вълнува-
ха – образованието, учи-
телството като кауза и 
призвание, а не просто 
професия, ценностите на 
младите хора, и някак не-
щата се получиха. Но това 
е по-скоро отражение на 
всичко, което съм опитва-
ла да правя през годините. 
Давах всичко от себе си 
винаги и накрая усилия-
та ми бяха възнаградени.  
Да работиш сред такива 
професионалисти, които 
са се доказали през годи-
ните, е огромна чест, но и 
отговорност. 
 Всеки ден, влизайки в 
учителската стая, срещам 
професионализъм. Това е 
много мотивиращо - кара 
те да се опитваш да се 
подобряваш постоянно. 
Същото е и с учениците. 
Когато летвата е вдигната 
толкова високо, си длъжен 
да я надскачаш постоянно.
 - Как се представи-
хте най-напред на своите 
ученици и как ги убежда-

вате всеки ден, че учител-
ството за Вас не е случа-
ен, а осъзнат избор?
 - Още в един от пър-
вите си дни получих след-
ните въпроси: „Защо един 
млад човек решава да 
бъде учител, и то в Бъл-
гария, защо точно тази 
професия, за която всички 
знаем, че не е достатъчно 
оценена от обществото – 
нито морално, нито финан-
сово, и какво друго не се 
е получило, за да прибег-
на до това, да стана учи-
тел”. Особено последният 
въпрос ме шокира, защото 
откакто бях студентка, да 
съм учител, за мен беше 
своеобразен връх, а не 
спасителен пояс. Но ос-
ъзнавам, че първоначално 
учениците бяха предубе-
дени към мен. Не само че 
идваше нов човек, който 
да им преподава, но и 
този човек беше на въз-
раст, близка до тяхната. 
Искаше ми се да ги убеж-
давам с всеки един час, 
че учителството е профе-
сия, за която трябва да се 
трудиш много и не бива да 
се подценява. Опитвах се 
да им покажа, че за мен 
работата ми е удоволствие 
и кауза и мисля, че поне 
малко съм успяла.
 - Кое е най-голямо-
то вълнение, което пре-
живяхте през тази учеб-
на година като учител? 
И какво в крайна сметка 
поддържа надеждата Ви 
занапред?
 - Вярвате или не, все-
ки един ден е много въл-
нуващ за мен, защото не 
пропускам да си кажа, че 
в момента изживявам меч-
тата си. Отивам с огромно 
удоволствие и ентусиазъм 
на работа и нямам търпе-
ние да вляза в час. 
 Не пропускам да си 
кажа всеки ден, че мал-
ко са хората, които имат 
щастието да работят това, 
за което са мечтали, и 
аз трябва да ценя всеки 
момент, колкото и труден 
да е той. Надеждата идва 
оттам, че се чувствам спо-
собна да давам от себе 
си. Мисля, че има как-
во. Наскоро на рождения 
ми ден учениците ми бяха 
подготвили изненада и 
това ме накара да повяр-
вам, че все пак се спра-
вям добре. Всеки един път, 
когато виждам, че нещо ги 
грабва и нещо провокира 
интерес в тях, за мен е 
удовлетворение.
 - Отличник в училище, 
отличник в университета, 
стипендиант на Община 
Дряново след покриване 

критериите на стипендия 
„Арх. Максим Райкович“, 
активен спортист, треньор 
– откъде толкова енергия 
и амбиция?
 - Ако трябва да съм 
честна, понякога и аз се 
чудя откъде идва енерги-
ята. Но това сигурно е 
свързано с по-горния Ви 
въпрос. Наистина вярвам, 
че човек трябва да цени 
това, което му се случва – 
и хубаво, и лошо, защото 
само така пътят, по който 
върви, е стойностен. Амби-
цията е свързана с жела-
нието да гоня нови пости-
жения, да опитвам всеки 
ден да се справям все 
по-добре с нещата, с кои-
то съм се заела, и най-ва-
жното – всеки ден да ста-
вам все по-добър човек и 
професионалист. Имах два 
избора, когато започнах 
своето студентство – или 
да се оставя по течението 
и нещата да ми се получа-
ват не по-зле, отколкото 
реално се получаваха, но 
да не давам почти нищо от 
себе си, или на цената на 
всичко да давам, каквото 
мога. В един ден просто 
осъзнах, че „шестицата” 
е много по-сладка, когато 
е подплатена с усилия и 
усърдна работа. Това бе и 
моментът, в който сама за 
себе си взех решението 
винаги да гоня максимума 
- най-вече максимума на 
своите възможности.
 - Как се чувства един 
образован и мотивиран 
млад човек днес в Бъл-
гария? И какво казвате 
на онези Ваши приятели 
и познати, които тръгват 
да си търсят късмета по 
света?
 - Всеки има право да 
избира сам пътя, по който 
върви. Аз също съм се лу-
тала много, търсейки своя 
път, особено когато съм 
била крайно афектирана 
от някои несполуки и нес-
годи. Но в крайна сметка 
чужбината не е панацея. 
Не е гарантирано, че ако 
си тръгнеш от България, 
ще успееш. Ако смениш 
средата, но не промениш 
себе си, резултатът ще е 
един и същ – винаги ще си 
недоволен и никога няма 
да си удовлетворен, за-
щото навсякъде се иска 
едно – да работиш здраво 
и да даваш максимума от 
себе си. Чувствам, че в 
момента мога да давам 
от себе си тук и че това, 
което правя, не е лошо, но 
ако някога изчезне това 
усещане в мен, не мога да 
обещая, че няма да потър-
ся късмета си в чужбина.

 - С какво Ви радва и с 
какво Ви тревожи време-
то, в което живеем?
 - Живеем в много 
динамично и интересно 
време! Светът е отворен, 
възможностите – безгра-
нични, и този, който желае 
да се развива, може да го 
направи. Това, което ме 
притеснява най-силно, е 
упадъкът на ценностите, на 
морала, на нормите. Все 
повече хора нямат каузи 
пред себе си. Все повече 
млади хора са демотиви-
рани и стават сутрин без 
ясната идея какво искат 
да им се случи. Това е 
лошо. 
 Преди няколко дни в 
интернет пространството 
се появи снимка на книги, 
изхвърлени за смет, и то 
на най-бележитите българ-
ски автори. Такива гледки 
ме потрисат и наистина 
са способни да ме раз-
търсят из основи, защото 
те са свидетел на това, 
че ценностите ни са под-
менени или изобщо липс-
ват. Категорично смятам, 
че народ, който няма свян 
пред делото на героите 
и творците си и който не 
уважава миналото и тра-
дициите си, няма сигурно 
бъдеще занапред.
 - Какви са най-голе-
мите Ви победи и кои са 
най-големите Ви разоча-
рования?
 - Труден въпрос. Най-
големите ми постижения 
са свързани с личностното 
развитие, което претърпях 
последните месеци и годи-
ни. Именно това ми поз-
волява в момента да съм 
в позицията, в която съм. 
Същото е и с разочаро-
ванията – по-скоро лично-

стни провали и неудовлет-
вореност от себе си. Но 
си давам сметка, че моите 
радости и терзания за ня-
кои хора биха изглеждали 
маловажни. Всичко е въ-
прос на индивидуално усе-
щане. Дълго време вече 
се занимавам със спорт 
и освен дисциплината и 
отдадеността, от него съм 
научила, че човек трябва 
да понася и загубите, и 
победите еднакво достой-
но. Спортът учи, че само 
с усърдна работа и много 
труд и лишения можеш да 
постигнеш това, към което 
се стремиш. Но също така 
един от най-важните уроци 
е, че понякога, дори да 
дадеш всичко от себе си, 
това може да не е доста-
тъчно и да се окажеш от 
губещата страна. Тогава се 
тества характерът – трябва 
да станеш, когато си пад-
нал, да научиш урока си 
и с не по-малък плам от 
досегашния да продължиш 
да работиш и да опитваш.
 - Когато вече не е на 
чина в училище или на 
банката в университета, 
а пред „черната" дъска, 
как гледа на средното и 
висшето образование Де-
сислава Симеонова?
 - Доста сложен въ-
прос. До много скоро си 
мислех, че ще стана учи-
тел, ще застана пред дъс-
ката и учениците, ще ги 
вдъхновя и едва ли не 
ще променя цялата сис-
тема. Но за съжаление, 
не става така. Смятам, че 
всеки един етап от обра-
зованието ни е свързан и 
еднакво важен. В универ-
ситетите отиват тези, кои-
то са излезли от средното 
образование, в гимназиите 

пък тези, минали началния 
и прогимназиалния етап. 
Ако след 12 години учене 
от училище излизат негра-
мотни и неможещи хора, 
то тогава има проблем. 
Ако университета завърш-
ват същите, то тогава има 
още по-сериозен проблем. 
Защото същите тези вече 
трябва да са готови кадри, 
които пазарът на труда 
трябва да поеме. 
 Завършвайки универ-
ситета, по география за-
щитих дипломна работа, 
свързана с висшето ни 
образование в последни-
те години - количествен 
анализ - преподаватели, 
студенти и т. н. Един от 
въпросите на защитата ми 
беше свързан с качест-
вото на образованието 
ни и какво мисля аз за 
него. Мнението ми отто-
гава не се е променило 
много – смятам, че входът 
към образователните ни 
институции трябва да бъде 
лесен и достъпен, както е 
европейската практика, но 
изходът, тоест тези, кои-
то завършват, да бъде за 
отбраните – най-добрите и 
най-способните. Със сигур-
ност не за всички. И това 
не се отнася само за ви-
сшето образование. Само 
така да си образован, 
би имало някакъв ценз.  
Бих искала да отбележа, 
че винаги през годините 
съм имала късмета учите-
лите ми да бъдат не само 
страхотни професионали-
сти, но и много добри хора 
и са вършили работата си 
прекрасно, без значение с 
какви неуредици в систе-
мата са се сблъсквали. За 
мое щастие, когато влязох 
в университета, средата 
ми отново беше подобна. 
Преподавателите ми бяха 
изключителни професиона-
листи, които преподаваха 
с такава отдаденост свои-
те науки, че нямаше как 
да не я предадат и на нас, 
студентите. На всички тях 
дължа много и изпитвам 
огромно уважение.
 - Работите и живеете 
във Велико Търново. Как 
изглежда оттам Дряно-
во и какво Ви липсва от 
него?
 - Липсват ми спомени-
те, приятелите, семейство-
то, но ми липсва и градът 
като цяло, защото това е 
родният ми град, именно 
тук съм се оформила като 
човек и никъде другаде 
атмосферата не е същата. 
За съжаление, в послед-
но време аз самата се 
прибирам вкъщи само по 
празниците и съм по-ско-
ро гост на града, откол-
кото живущ. Но милея за 
Дряново, както, убедена 
съм, всеки, който е роден 
и израснал тук. 
 Винаги бих била в го-
товност да помогна, стига 
да има как и стига ня-
кой да потърси помощта 
ми. Наистина смятам, че 
Дряново е прекрасен град 
– тих и спокоен, и ако 
в него живеят действащи, 
амбициозни и мотивирани 
хора, които искат да про-
менят средата, то тогава 
градът ще бъде в по-добро 
състояние.
 - Каква е Вашата меч-
та за родния Ви град, а и 
за града, в който живеете 
сега. Коя трябва да е ос-
новната задача на хората, 
които ги управляват?
 - Мечтата ми е свър-
зана със спокойствието и 
сигурността на родителите 
и близките ми хора, които 
живеят в Дряново. Напъл-
но съзнавам, че Дряново 
е малък град, който неми-
нуемо следва съдбата на 
всички подобни градове 

в България – обезлюдява-
не, застаряване на насе-
лението, липса на добре 
платени работни места. Но 
това в никакъв случай не 
може да е оправдание за 
бездействие. Дряново би 
могъл да бъде изключител-
но атрактивен от гледна 
точка на туризма град – и 
заради кръстопътното си 
положение, и заради ис-
торическите и природните 
си богатства. Има как да 
се развива в тази насока. 
 Смятам, че всеки упра-
вленец категорично трябва 
да бъде воден от безко-
ристни цели и мисли. Да 
приеме за свой дълг и 
своя кауза да дава най-до-
брото от себе си за града 
си. Никой никога не бива 
да забравя, че е избран 
от хората, за да служи и 
за да работи най-вече за 
тяхно добро.
 - Какво е една мла-
да българка да преподава 
родния си език в Третата 
българска столица „под 
американско знаме“?
 - Държа да отбележа, 
че преподавам в Амери-
канския колеж във Велико 
Търново, но знамето там 
е българско. Всички ние, 
учителите, се опитваме да 
даваме не само знания 
на децата, но и част от 
българския дух, който но-
сим. Някои от предметите 
се преподават на англий-
ски език, наша гордост е 
предлагането на обучение 
по международната про-
грама, но за да се изгради 
един човек като личност, 
част от фундамента, който 
той трябва да получи, е 
уважението и отношението 
към родното. И ние със 
сигурност се придържаме 
към това. Смятам, че ко-
гато един човек е неува-
жителен към родината си, 
той е неуважителен и към 
самия себе си. Разбира 
се, без сляпо да изповяд-
ва някакви идеологии и 
да приема всичко за пре-
красно или пък да отрича 
всичко с лека ръка. 
 Ние, българите, трябва 
да помним, че сме дали 
нещо толкова значимо 
на света – писменост, на 
която в момента пишат и 
четат около 300 милиона 
души и в същото време 
е едно от нещата, които 
са успели да ни съхранят 
през векове на разедине-
ния и робства.
 - Към кого и какво 
послание искате да из-
пратите сега чрез това 
интервю?
 - От много, много го-
дини има една поема – 
„Ако...”, написана от ве-
ликия Ръдиард Киплинг и 
преведена в българския 
си вариант от не по-малко 
великия Валери Петров, 
която е моята движеща 
сила. Когато за секунда 
забравя коя съм и каква 
е целта ми, си припомням 
нея. Някои я определят 
като „Съкратена Библия”, 
защото тя реално дава на-
соката как да си добър чо-
век. В крайна сметка след 
всичко, което ни се случва 
на всички нас в живо-
та, това е най-важното – 
да останеш добър човек!  
 Бих искала да кажа, 
че изпитвам огромна бла-
годарност и уважение към 
всички хора, които по 
един или друг начин са ми 
помагали през годините. 
На семейството, на прия-
телите, на познатите, а и 
на непознатите, в които 
винаги съм срещала оку-
ражителни погледи. На тях 
и на всички читатели же-
лая най-вече да са здрави 
и достатъчно смели, за да 
преследват мечтите си.

 Вярвам, че няма по-голям дар за човека от 
устрема да повярва в себе си... Тази ми вяра 
се потвърди от това интервю, от което аз 
самата научих много за мечтите, за волята 
и за късмета... Срещам ви с едно момиче, дало 
всичко за своята мечта... Едно чисто сърце, 

пораснало бързо и рано разбрало, че победата 
и промяната винаги започват от нас самите... 
За мен остана поуката, че Съдбата обича 
смелите, а късметът - подготвените умове... 
Това момиче е дряновката Десислава Симеоно-
ва, учител в Американския колеж "Аркус" - Ве-

лико Търново. 
 ... Когато тя се дипломира миналата го-
дина, за нея бе чест да произнесе словото от 
името на всички абсолвенти от Филологиче-
ския факултет на ВТУ "Св. Св. Кирил Методий" 
на тържествената церемония. Тръгнах си 

от срещата с Деси вдъхновена и окрилена за 
нашето Дряново и за нашата България... И 
си спомних за едни думи на великия Ван Гог: 
"Ако чуеш вътрешен глас, който ти казва: "Не 
можеш да рисуваш", рисувай с всички сили... и 
този глас ще замлъкне...      руМяна сТанчЕВа

Дåñиñлава Симåонова: "Да ñъм учитåл, за мåн å връх, а нå ñпаñитåлåн пояñ"

Десислава Симеонова 
е родена през 1994 г. в Дряново. До седми клас 
учи в СОУ „Максим Райкович” в родния си град, 
а средното си образование завършва в Нацио-
нална Априловска гимназия в Габрово. Висшето 
си образование продължава в специалността 
„Педагогика на обучението по български език 
и география” към Филологическия факултет на 
Великотърновския университет „Св. Св. Кирил 
и Методий” и го завършва с отличие. 
 Като студентка печели стипендията 
„Арх. Максим Райкович“ на Община Дря-
ново. 
 От септември 2017 година е учи-
тел по български език и география в Аме-
риканския колеж „Аркус“, Велико Търново.  
 В продължение на 10 години тренира 
баскетбол в Дряново, като през 2017 
година става национална студентска 
шампионка с екипа на ВТУ. 
 От 4 години е и треньор по тенис във Вели-
ко Търново, където живее в момента. 
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Мåчåшки рожäåн äåн
 Слънцето изгря. В гората стана 
светло. Един кълвач прелетя между 
дърветата. Почука с клюн на вратата 
на мечешката хралупа. Отвори му 
мама Меца.
 - Ставай! Днес е рожденият ден на 
мечето Боби – нареди й той.
 - Тъкмо правя тортата – осведоми 
го тя и побърза да довърши работата 
си.
 Влезе отново в хралупата. Напра-
ви глазурата. Трябваше всичко да е 
изненада.
 Към девет часа Боби се събуди. 
Разтърка очички с малките си ла-
пички. Скочи от леглото и се затича 
към кухнята. Там мама Меца му беше 
приготвила закуска – палачинки с 
мед. Лапаше бързо и си мислеше за 
подаръците, които щеше да получи.
 - Хайде да отидем на разходка в 
гората! – предложи майка му.
 - Добре – съгласи се мечето Боби 
с още пълна уста.
 Стана. Хвана я за лапата, за да я 
накара да бърза. Излязоха отвън на 
горската поляна.
 И там... всички горски животни ви-
каха „честит рожден ден” в един глас. 
Торта с осем свещички също го ча-
каше. Купът с подаръци беше подре-
ден до едно дърво. Зайчето, бухалът, 
еленът, таралежът, всички бяха там и 
поздравяваха рожденика.
 Мечето Боби се усмихна. От тази 
усмивка грееха очите му. В тях се 
виждаше радостта, която му носят 
приятелите, с които играе и лудува, 
а не трепетното очакване на многото 
подаръци. Малкото горско животно 
разбра кое е по-важно.

Мåчåшки зъáоáол
 Утрото беше слънчево и топло. 
Мама Меца и мечето Боби се разхож-
даха в горския увеселителен парк.
 - Мамо, мамо, искам захарен па-
мук – каза Боби.
 - Защо не закуси, а сега искаш 
сладки неща?! – леко го смъмри тя.
 Въпреки това отиде до продавача 
и му купи. Продължиха разходката си. 
Около тях тълпи от животни. Всички 
се веселяха. Боби тичаше от катеруш-
ка на катерушка. Забрави за захарния 
памук и просто го държеше в лапички. 
Но майка му забеляза, че той някак 
си е тъжен. Таралежчето Рори го изви-
ка заедно да се въртят на виенското 
колело, но той му отказа. Мама Меца 
се замисли за детето си. Защо не 
беше закусил? Защо не си яде захар-
ния памук? Отиде и го попита:
 - Как си? Защо не хапваш?
 - Боли ме зъбче – проплака Боби.
 - Откога? От сутринта ли?
 - Да – продължи да хлипа.
 - Защо не ми каза?
 - За да ме доведеш в парка. Да си 
играя с приятелите.
 Около него се бяха събрали те. 
Разбраха какво става.
 - Казвай вече всичко на майка си 
- посъветваха го.
 Намеси се мама Меца:
 - Отиваме веднага на зъболекар. 
Не бива да се чака!
 Тръгнаха. В лекарския кабинет на 
доктор Бухал Боби беше послушен. 
Погрижиха се за него. Но докторът му 
напомни:
 - Редовно трябва да идваш на пре-
глед, за да се уверя, че зъбите ти са 
здрави. А когато усетиш болка, идваш 
веднага! Не чакаш!
 Мечето Боби видя, че не е страш-
но в зъболекарския кабинет и обеща 
да го посещава редовно.

Баáа Мåца
 Слънцето почука на прозореца 
на детската стая на мечето Боби. 
Нямаше кой да му каже „влез”, но 
проникна с лъчи. Погали клепачите му. 
Целуна го и го събуди. Мечето отвори 
очи и си пожелаха „добро утро”.
 - Какво сънува? – попита го Слън-
цето.
 - Сънувах, че баба ми е на гости. 
Донесе ми много медени близалки.
 В този момент мама Меца влезе и 

каза:
 - Боби, ставай! Долу те чака изне-
нада.
 Мечето пожела „хубав ден” на 
Слънцето и затича надолу по стъл-
бите, защото стаята му е на втория 
етаж. Слънцето слезе с него. Ис-
каше просто да погледне какво ще 
се случи. Боби направо се хвърли в 
прегръдките на своята баба. Мама 
Меца също се радваше, а от устата 
на мечето успя просто да излезе само 
едно:
 - Страхотно!
 Слънцето си тръгна, защото има-
ше работа. Трябваше да грее и топли 
през целия ден. И близалките бяха 
много вкусни. Успя да ги опита преди 
да отиде на небето, където е домът 
му.
 - Да те заведа в парка да си поиг-
раеш с топка? – предложи баба.
 - През това време ще приготвя 
обяда - рече мама Меца.
 Баба Меца и Боби взеха топката и 
тръгнаха. По пътя към парка срещнаха 
мама Катерица, която събираше оре-
хи. Мечето забрави да я поздрави, но 
баба Меца нищо не каза.
 Стигнаха до парка. Там Боби рита 
топка с таралежчето Рори.
 Но идвайки време за обяд, тряб-
ваше да се приберат. Речено-сторено. 
Измиха лапички и седнаха на масата. 
Баба попита:
 - Когато срещнем някой, какво 
правим?
 - Поздравяваме го.
 След отговора си той се сети, че 
е забравил това днес, когато е видял 
мама Катерица.
 - Извинявай, мамо. Няма да се 
повтори – обеща Боби и отиде да пре-
гърне майка си, а после и любимата 
си баба.

Мåчåшко училищå
 В гората животните решиха да 
си построят училищна сграда, за да 
може децата им да се научат да четат 
и пишат.
 Докато мама Меца преглеждаше 
вестника, Боби си играеше около нея. 
Прояви любопитство каква информа-
ция има в горския седмичник „Дърво 
и дом”.
 - Чета, Боби, че ще имаме учили-
ще наблизо. Вече трябва да бъдеш 
ученик – рече тя.
 - Какво правят учениците? – поин-
тересува се той.
 - Учат се да четат и пишат.
 - Ще мога сам да си чета книжки.
 - Разбира се. Трябва да се ста-
раеш, да пишеш домашни, да учиш 
уроци, да слушаш в час, да се трудиш 
упорито, за да постигнеш нещо.
 - Добре. Съгласен съм. Ще бъда 
добър, умен и примерен ученик. Вече 
няма да се налага ти да ми четеш 
приказките преди лягане. Може ли 
да отидем да видя училището и да ме 
запишеш в него?
 - Не бързай! Не е готово. Ще оти-
дем да видиш сградата.
 Няма и пет минути и бяха там. 
Посрещна ги бъдещата учителка г-жа 
Гълъб.
 - Здравей, Боби. Ще бъдеш в моя 
клас – каза му тя.
 - Добре, госпожо – учтиво й отвър-
на мечето.
 Чак тогава забеляза, че и прия-
телите му са там. Разбра, че ще са в 
един клас.
 - Ех, че ще е забавно това учили-
ще. Хем ще уча, хем ще играя. – не 
спираше да се радва Боби.

Мåчåшки ñлаäолåä
 Вечерта дойде. Небето я покани 
на топла вечеря. А съвсем мъничко 
след нея пристигнаха звездите. Те 
бяха по-палави и не успяха да стоят 
на едно място. Една от тях си облече 
връхната дреха, взе си чадър, защото 
валеше, и тръгна на вечерна разходка 
по земята. Стигна до мечешката коли-
ба и надникна през прозорчето. Боби 
си почиваше на дивана и гледаше 
телевизия. Превключваше каналите и 
си търсеше детско филмче. По една 
от програмите съобщиха, че на другия 
ден в горския парк всяко животно 
може да отиде и благотворително да 
продава някаква стока. Събраните 
пари ще отидат, за да се лекуват бо-
лните им събратя. Мечето беше много 
впечатлено от новината и попита май-
ка си:
 - Мамо, може ли да извадиш от 
гаража машината за сладолед? Искам 
утре да продавам и да дам паричките 
на болницата.
 Мама Меца беше много доволна, 
че детето й има добро сърце. Похвали 
го и му каза, че утре ще отидат в пар-
ка.
 Звездата чу какво говореха по 

телевизията. Тя също мислеше, че 
трябва да се помага, когато някой 
има нужда. Побърза да се върне на 
небето, където вече вечеряха Луната 
и останалите звезди. Седна при тях 
на масата и им разказа какво ще се 
случи утре в горския парк. Звездите 
си доядоха супата, защото е полезна, 
и взеха разрешение от Луната да се 
спуснат на земята и да разгласят за 
утрешното събитие. Така повече жи-
вотни ще знаят, ще присъстват и ще 
помогнат.
 Луната им смигна доволна. Изпра-
ти ги, а те бързаха да изпълнят мисия-
та си.

Мåчåшка уñлуãа
 Едно облаче си плуваше весело 
из небето. Пееше си, но изведнъж се 
натъжи, че го нямаше Слънцето, и се 
разплака. А над гората се сипеше по-
роен дъжд. Мечето Боби гледаше през 
прозореца. Дразнеше се, че не може 
да излезе навън и да рита топка с 
приятеля си, таралежчето Рори. Мина 
вече час, а дъждът не спираше. Мече-
то взе лист и моливи, за да рисува. 
Нарисува полянка, футболно игрище и 
топка. Обаче докато се усети, време-
то се оправи. Излезе. Затича се към 
таралежовата дупка. По пътя го спря 
една пеперудка:
 - Извинявай как да стигна до 
горския магазин за хляб? Мама ме 
изпрати, а аз се изгубих.
 - Ще те заведа до магазина. Ела с 
мен.
 - Добре. Ти си добро мече. Благо-
даря!
 Мечето ходеше, а пеперудката го 
следваше, летейки. Пристигнаха. Тя си 
купи хляб и всеки си тръгна по пътя. 
Занесе го на своята майка, а Боби 
отиде да рита топка с Рори.
 Облачето отдавна беше спряло да 
плаче. Слънцето дойде при него. Вече 
развеселено, то му разказа как мече-
то е помогнало на пеперудката.
 - Добра услуга – похвали го Слън-
цето.
 И отидоха да играят на криеница. 
Затова времето на Земята ту беше 
слънчево, ту облачно.

Мåчåшки автоáуñ
 Спирката на горския автобус беше 
малка къщичка. В нея имаше масичка 
и удобни столове. Можеше да си ку-
пиш бонбони, близалки, дъвки и други 
вкусотии.
 В събота, когато мечето Боби не е 
на училище, майка му му позволи да 
отиде на гости на баба си. Сам тряб-
ваше да вземе автобуса. Запъти се 
към спирката. Носеше раничка с дре-
хи за уикенда. Влезе вътре и си купи 
бонбони. Дойде вълчето Рико. Бяха 
приятели и седнаха на една маса. Не 
бяха се виждали скоро и се заприка-
зваха как върви училището, тъй като 
учат на различни места.
 - Много домашни ни дава госпожа 
Гълъбова, защото иска да сме грамот-
ни ученици – каза Боби.
 - И при нас е така. Сега четем 
интересна книга. Нося я в раницата. 
Виж! – рече Рико и я показа.
 Мечето пък показа сборник със 
задачи по математика, които ще ре-
шава с баба си. Хапваха бонбони и се 
радваха на приятелството си. Смееха 
се. 
 По високоговорителя съобщиха 
пътниците да излязат. Автобусът е 
дошъл. Боби и вълчето се качиха в 
превозното средство и седнаха един 
до друг. Гледаха през прозореца и си 
дояждаха бонбоните. На следващата 
спирка се качи една възрастна госпо-
жа. Боби веднага стана от мястото си 
и й го отстъпи.
 - Заповядайте, седнете!
 Госпожа Сърна му благодари. 
Каза, че ще почерпи с меден сла-
долед двете деца, когато пристигнат 
и слязат на спирката. Така и стана. 
Мечето и вълчето се облизваха на 
сладкото лакомство.
 Баба Меца посрещна Боби. Взе му 
раничката, за да не му тежи. Госпожа 
Сърна похвали децата и каза на баба 
Меца, че са много възпитани. Тя се 
зарадва и ги прегърна. Погали ги неж-
но. Качи ги в колата си и закара въл-
чето Рико у дома му. После се прибра 
с Боби и прекара с него целия уикенд.

Мåчåшки äомашåн люáимåц
 На дървото над мечешката хралу-
па живееше семейство гълъби. Тази 
сутрин мама Гълъб искаше да направи 
кекс за закуска, но не й стигаха яй-
цата. Реши да поиска от мама Меца. 
Почука с клюн на вратата. Мецаната 
отвори:
 - Добро утро, съседке! – рече.
 - Добро утро, комшийке! Би ли ми 

услужила с три яйца?
 - Разбира се. Почакай! - каза 
мама Меца и ги донесе бързо. 
 Разделиха се двете съседки. Тя 
отиде да събуди Боби. Той трябваше 
бързо да закуси, да си измие зъбите, 
да си оправи леглото, да се облече и 
да си среши козината. Защото в този 
съботен ден, когато е свободен, чак 
следобед ще си пише домашните, ще 
ходят да му купят нови панталони, за 
да е прилежен в училище.
 Само след час вече бяха в мола. 
Обикаляха магазините. Боби проб-
ваше дрехите. Хареса си едно синьо 
панталонче. Майка му го купи. Пред-
ложи му да пробва и маратонки. Взе-
ха и тях. Доволни седнаха да се по-
черпят в сладкарницата. Мечето Боби 
яде торта и пи сок, а майка му – кафе. 
Той видя зоомагазин.
 - Да отидем да разгледаме живот-
ните.
 Двамата влязоха в него. Посрещ-
на ги продавачката госпожа Пони:
 - Домашен любимец ли си търси-
те? – попита ги тя.
 Боби отдавна си мечтаеше за 
такъв. Мама Меца се съгласи и за-
почнаха да разглеждат. Избраха си 
аквариум с три златни рибки. При-
браха се вкъщи. Мама Меца искаше 
да поговори с детето си. Каза му, че 
трябва да е отговорен и да се грижи 
за животинките: да ги храни, да следи 
температурата на водата, заедно ще 
чистят аквариума. Да имаш домашен 
любимец не е лесно, а е отговорност 
и грижа, както майките гледат децата 
си, но Боби вече е голям и е добър 
ученик и заслужава. Мечето се съгла-
си да полага грижи за рибките. Започ-
на да им измисля имена.
 Почука се на вратата. Мама Меца 
отвори. Беше съседката госпожа Гъ-
лъб. Искаше да върне яйцата. Беше 
ходила до магазина за храна и купи-
ла. Мечето Боби я покани да влезе и 
да види домашните му любимци. Пох-
вали се и й разказа какви грижи ще 
полага за тях.

Мåчåшко морå
 Две сестри играеха шах. Ту едната 
побеждаваше, ту другата. След играта 
всяка бързаше да се прибере в дома 
си. На първата къщата беше пълна с 
цветя и почти не се виждаше от тях. 
Бяха не само в градината, но и вътре 
в стаите около всички мебели. Самата 
тя си е градинарка. По цял ден се 
грижи за растенията. Първа приятелка 
е със Слънцето, защото без него те 
няма да растат така красиви и уханни. 
Играят карти в четвъртък и събота. 
Втората сестра живее в стъклена 
къща. От всички страни се вижда 
небето. Слънцето й е съсед и е посто-
янно при нея (без четвъртък и събота). 
Първата е късогледа и за да вижда 
цветята си, носи очила с диоптър, а 
втората е сложила слънчеви очила 
и ги маха само докато спи. Първата 
отиде на почивка и отстъпи място на 
втората. Така Пролетта се оттегли. 
Дойде Лятото.
 Мечето Боби завърши първи клас. 
Първата му лятна ваканция мама 
Меца го заведе на море. Веднага оти-
доха на плаж. Тя легна под чадъра на 
сянка и се зачете в книгата си. Боби 
се плацикаше в морето. Случайно на-
стъпи мида.
 - Извинявай! Не те видях.
 - Няма нищо. Искаш ли да си игра-
ем? – попита го тя.
 - Много искам – отговори й мече-
то.
 Цял следобед щури игри във вода-
та. Когато трябваше да се разделят, 
си уговориха среща и утре за игра.
 - Може ли да ми помогнеш да 
реша едни задачи? – поинтересува се 
мидата.
 - Ще ти ги обясня. Носи утре сбор-
ника и тетрадка – рече мечето.
 На другия ден двамата на плажа 
под чадъра решаваха задачи.
 - Приятел в нужда се познава – 
каза Боби.
 Двамата след това играха във во-
дата.
 Лятото си намести слънчевите очи-
ла и се обади по телефона на сестра 
си. Пролетта, която се беше върнала 
от почивка, тя, както винаги, беше за-
ета с цветята си, но с радост изслуша 
какво е станало днес на плажа.

Мåчåшка ãраäина
 Всяка неделя мама Меца и Боби 
се разхождаха в парка. Хванати ла-
пичка за лапичка, те вървяха и раз-
глеждаха растителните видове. Тя му 
казваше имената на цветята, а той ги 
намираше удивително красиви. Това 
си бяха градинарски уроци и той нау-
чаваше за грижите към природата.
 Неделя е. Двете мечки са в парка. 

Обикалят го няколко пъти. Следват 
дълги беседи и разговори. Мама Меца 
изненада Боби като му купи една ки-
тайска роза и един фикус. Обясни, че 
те ще са неговата домашна мечешка 
градина и той ще ги отглежда. Идея-
та се хареса на мечето. Постави ги 
в стаята си. Всеки ден ги полива, а 
с помощта на майка си ги присади 
в по-големи саксии. На връщане от 
парка минаха и през книжарницата 
за енциклопедия за цветята: на каква 
температура да стоят, колко често да 
се поливат и т. н. От този ден Боби 
самичък ги гледаше и се радваше, 
когато растат.
 Една слънчева сутрин мечето от-
вори очите си. Първото нещо, което 
видя, беше как слънцето си играе с 
неговите цветя и дори си пеят някаква 
песничка. Слънцето се усмихваше ве-
дро. Пускаше лъчите си като пипала и 
гъделичкаше растенията. А те се смее-
ха с глас. Мама Меца ги чу и се качи 
горе в стаята. Тя попита:
 - Миличък, на какво се смееш?
 - Играя си със слънцето. То ме 
гъделичка с лъчите си – отговори й 
Боби.
 А цветята само леко трептяха.

Мåчåшки уроци по анãлийñки åзик
 Следобед мама Меца се прибира-
ше от работа. Работеше в сладкарни-
ца за вкусотии от мед. Беше продала 
всичко от щанда и витрината. Заклю-
чи вратата й и се запъти към мечеш-
ката си къщурка. Както обичайно, 
мина през дъбовата част на гората. 
На едно от дърветата беше залепена 
бележка. Тя я прочете. В нея пишеше, 
че момиче, което живее в близкия 
град, дава уроци по английски език. 
Мама Меца прибра бележката в чан-
тата си.
 Като се прибра у дома, завари 
детето си Боби да храни рибките в ак-
вариума. Попита го как е минал денят 
му. Мечето разказа. Майка му предло-
жи той да взима уроци по английски 
език.
 - В училище не учим такъв език – 
оспори Боби.
 Първоначално той спореше, но 
майка му обясни:
 - За да можеш да работиш на 
таблети, трябва да знаеш език. Когато 
отидеш на екскурзия в друга страна 
– също. Да учиш английски език е по-
лезно. Ще ти трябва в живота.
 Мечето се убеди в думите на своя-
та майка. Още на другия ден се оба-
диха на обявата. Момичето от града 
беше още ученичка, но след училище 
се качваше на горския автобус и пре-
подаваше на Боби английски език.

Мåчåшко ñпортуванå
 В неделя сутринта в осем часа 
будилникът в стаята на Боби звънна. 
Прозя се и протегна лапички. Съблече 
и прилежно сгъна пижамата си. Слезе 
долу в кухнята. Закуската вече го ча-
каше – топли филийки с мед и прясно 
мляко. Мама Меца го целуна по чело-
то за добро утро.
 Двете мечки седнаха на масата да 
хапват. Боби отпи глътка мляко. Тогава 
на вратата се почука. Мама Меца я 
отвори. Беше пощальонът, щъркелът 
Макс.
 - Заповядайте! За вас бюлетин – 
рече той.
 - Благодаря! – поздрави го тя.
 Взе листчето. Прочете го на Боби:
 - Днес (неделя) в парка ще се про-
веде спортно ходене. Каним ви.
 - Да отидем – предложи мечето.
 След закуска облякоха спортните 
си анцузи. С бодри крачки вървяха 
към парка. Тъй като беше неделя, по-
чивен ден, животните се бяха събрали 
там. Господин Елен взе микрофон и 
заговори:
 - Всички да се подредят по двама 
в редица. Тръгваме! След мен!
 Животните се подредиха и спорт-
ното ходене започна. Ходеха по гор-
ските пътеки, обикаляха дърветата 
и въпреки това не спираха да гово-
рят за ползите от спорта: подобрява 
здравето, разтоварва. Мечето Боби ги 
слушаше с интерес. Запомняше това, 
което чува. След време се измори, но 
се чувстваше добре.
 Ходенето продължи чак до вечер-
та, когато се стъмни. Луната изплува 
на небето. Подреди звездите и им 
каза, че сега ще спортуват, защото 
когато се разминала със Слънцето, то 
й разказало какво са правили живот-
ните в парка днес. Обяснила им колко 
е важен спортът за всички и че сега, 
докато други на Земята спят, те ще 
тренират, а когато Слънцето изгрее, 
ще си почиват и ще спят. Така е, за-
щото това, което се случва на Земята, 
е обратно на това, което се случва на 
небето.

 Анелия Боева от град София. За-
вършила e Софийски университет 
със специалност „Предучилищна и 
начална училищна педагогика“. Ра-
боти като начален учител. Има ин-
тереси и към логопедията. Писала 
е за списание „Ина-игри“. Харесва 
българската литература, особено 
детския автор Ран Босилек. Според 
нея вестниците трябва да пишат 
повече за този автор, за да не се 
забравя и идните поколения да го 
разбират и четат. Обича да работи 
с деца и да пише за тях. Писането 
за нея е хоби, което доставя удо-
волствие. 

Анåлия Боåва: Мåчåшки иñтории - 
арт

Това, коåто ñå ñлучва на Зåмята, å оáратно 
на това, коåто ñå ñлучва на нåáåто
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Венета Георгиева-Козарева

 Миналата седмица в Софийска градска художест-
вена галерия бе открита изложба с творби на худож-
ника Атанас Пацев. Добрият познавач на творчест-
вото на артиста, художника карикатурист с перо 
на историк и познавач на изкуството Калин Николов 
събра в залата почитателите на Пацев и говори за 

живота и творчеството му. 
 Николов издаде неотдавна и книга, посветена на 
живота и творчеството на този автор, като прави 
достояние страници от дневника на Пацев. 
 Разгърнахме книгата на Калин и открихме инте-
ресни страници, свързани със сагата около издава-
нето на „Люти чушки“ на Радой Ралин и Борис Димов-
ски. Предлагам да ги прочетем заедно.

Из книгата на Калин Николов 
„Атанас Пацев - преодолява-
не на невъзможното”
София, издателство „Пропе-
лер“, 2018 г.

Уволнåн 
зараäи 
книãата 
„Люти 
чушки”
 Колкото повече едно об-
щество се отдалечава от 
истината, толкова пове-
че намразва онези, които я 
казват. 

Джордж Оруел

 „В книгата „Люти чушки“ 
е допусната несъвместима с 
всякакъв морал и законност, 
изключваща комунистическа-
та партийност, илюстрация 
на Борис Димовски, в която 
е злоупотребено с подписа 
на първия секретар на ЦК 
на БКП и председател на 

Министерския съвет на НР 
България, като е поставен 
на опашката на едно прасе. 
Над тази „илюстрация“ е от-
печатана епиграмата „Глух, 
но послушен“: „Сит търбух за 
наука глух“. При това отпа-
да всякакво колебание, че и 
някои други епиграми са на-
сочени против ръководството 
на партията. Така например 
под заглавие „Басня“ е по-
местена поговорката: „Хитра-
та сврака с двата крака“. Над 
нея Борис Димовски е нари-
сувал изправен човек, стъпил 
върху две бюра, т. е. човек, 
който държи две власти. Но-
ември 1968 г. - за тази книга 
говорят навсякъде. Прасето 
с подписа на Тодор Живков. 
Общото предложение на пар-
тийните органи е да следват 
санкции към авторите. Ху-
дожникът е наказан строго и 
е уволнен както от работата 
си на художник-редактор във 
вестник „Стършел“, така и 
е освободен от поста пар-
тиен секретар на Съюза на 
българските художници и се-
кретар на секция „Графика“ 
към същата организация, все 
авторитетни позиции. В дома 
му на ул. „Раковски“ № 79 е 
проведен обиск.
 Партийното събрание за 

Радой Ралин е в столична-
та организация на активните 
борци срещу капитализма и 
фашизма. Там той получава 
дори морална подкрепа и е 
предложен за едно минимал-
но наказание. Дори успява 
да вземе хонорара си, пола-
гащ му се за своето автор-
ство от текста на книгата. Но 
от този момент пък следва 
неговата голгота - останал на 
свободна практика, той годи-
ни трябва да осигурява деца-
та си и себе си чрез доходи 
от хонорари.
 В издателство „Български 
художник“, публикувала книга-
та „Люти мушки“, са направе-
ни също корекции - но вмес-
то редакторът на книгата, е 
уволнен Атанас Пацев. Негов 
подпис е в документацията 
по техническата работа над 
книгата. Редакторът е жена, 
отсъствала в очакване на 
дете...
 Директорът на издател-
ството Борис Ташев също 
бива уволнен, но не след 
много време отново става 
директор на издателство, по-
голямо и много по-идеологи-
ческо. Всъщност, както ми е 
разказвал Борис Димовски, 
вината е стоварена върху 
Пацев и той бива уволнен, 
отговорен за публикуваните 
рисунки и недоглеждане на 
тяхната политическа прово-
кативност, не е предвидил 
подстрекателството им към 
присмех спрямо най-важните 
клечки от властта. И не е въз-
становяван оттук нататък...
 Уволненият заради книга-
та „Люти чушки“ и пострадал 
заради скандалното развитие 
на популярността й е Атанас 
Пацев. За съжаление, тази 
неприятна история се оказва 
добре забравена, независимо 
че не е логично да е така. 
Единствено Борис Димовски 
я припомняше, благодарение 
на което я знаехме и фа-
ктите потвърдиха. Без съм-
нение фактът е необходимо 
да допълни представите ни 
относно случая, въпреки ци-
тираните в изследвания на 
едни или други документи и 
протоколи.1 

 ... Същите хора, които 
не желаят да приемат изку-
ството на Пацев, всъщност 
и преди 1989 г., и след това 
ще вършат това, като казват 

1 Информацията за станалото 
дължа лично на Борис Димов-
ски. Архив на автора

(преди 1989 г. не на всеослу-
шание), че Пацев е комунист 
и партизанин. През социали-
зма това имаше двояк сми-
съл (на ухо): над него е ча-
дър, може би е носил смърт, 
какво искаш от толкова ради-
кално диви хора... Нищо та-
кова няма, художникът се от-
казва от всички привилегии, 
води почти аскетичен живот, 
отхвърля всякакъв род опе-
кунство - миналото му се из-
разява като единствено пове-
че отговорност и мълчаливо 
достойнство. Показва го цял 
живот. Но преди изкуството 
той е гражданин и философ, 
художник-философ, не просто 
и само художник. 
 Писал е в дневниците си 
на 29.12.78 г.: Художническото	
сетиво	е (б. м: не се разчита) 
с	 повече	 измерения	 от	 поли-
тиката.	 (Думата „гражданин“ 
най-често е напълно лишена 
от съдържание, но именно 
при социализма това да си 
гражданин е изисквало много 
повече напрежение и прида-
ва огромна стойност.)          

Изложáа на 
Атанаñ Пацåв 
в Гаáрово
 За едно от откриванията 
на изложба на Атанас Пацев 
в провинцията приятелят му 
Борис Делчев свидетелства 
пример, в който творческият 
характер на художника намира 
реализация и е бил отстояван в 
атмосферата и на обществено 
ниво.

„Гаáрово, Пåтък, 24.IX.1971.
 В ж. п. бюро - да си купя 
билет за Габрово. Тази вечер 
там открива изложба Ат. Пацев. 
Получих покана да присъствам 
и приех.
 На излизане срещам Поли-
каров, става дума как вървят 
работите и той се оплаква от 
настойничеството на „масти-
тия философ“ Тодор Павлов, 
но не само от него, разбира 
се. И като се усмихва, цитира 
мнението на не знам кои свой 
събрат, което очевидно е и не-
гово: „Ако партийните конгреси 
се занимаваха с математиката 
и вземаха мерки да й помогнат, 
тя щеше да остане там, където 
е и философията“. После казва 
как е представена съветската 
съвременна философия в аме-
риканската философска енци-

клопедия: „В съветската физика 
се правят някои умни неща“.
 На гарата с Гина - аз, за да 
взема влака за Казанлък, тя, 
за да посрещне г-ца Антеа Мър-
фи, приятелката на Ема, която 
на обед минава оттук на път от 
Цариград за Лондон.
 Във влака откривам и други 
„колеги“: В. Андреев, Б. Димов-
ски, Д. Овадия, Ст. Продев, К. 
Георгиев и Др. Петров (б.м. ста-
ва дума за Веселин Андреев, 
Борис Димовски, Давид Ова-
дия, Кольо Георгиев, Драгомир 
Петров). Във вагон-ресторанта 
два часа разговор с младия 
Др. Петров около мъчителния 
издателски проблем: получа-
ваш от издателството ласкава 
положителна рецензия за кни-
гата си, с която ти се съобща-
ва, че тази хубава книга, неиз-
вестно защо, не може да бъде 
издадена. И много други такива 
недоразумения.
 От Казанлък за Габрово с 
автобус. Балканът, величествен 
като винаги, сияеше под сеп-
темврийското слънце с всички 
цветове на дъгата. Виждал съм 
този пейзаж и по-рано, и то 
пак през септември, но този 
път ми се стори много по-кра-
сив и по-живописен. Само това 
да беше, пак нямаше да съжа-
лявам, че съм дошъл.
 Откриването трябваше да 
стане веднага с нашето прис-
тигане в местната изложбена 
зала, в приземието на театъра 
- зала, която прави чест на гра-
да. Беше дошла многобройна 
публика, празнично облечена, 
въпреки делничния ден. Пред-
видено беше откриването да 
стане от Веселин Андреев. Но 
някой, изглежда по желание на 
самия Пацев, настоя присъст-
ващите писатели да прочетат 
свои работи. А жената на Па-
цев в последния момент изрази 
желание да се изкажа и аз. 
Извинението, че съм лош им-
провизатор не помогна: приба-
виха ме в списъка на последно 
място - след Андреев, Овадия, 

Продев, Петров, Георгиев и 
Сивриев (пристигнал за слу-
чая от Боженци).
 Сметнах за уместно да из-
тъкна три момента във връз-
ка с изложените картини 
(повечето от тях със сюжет 
от партизанското движение): 
1. Солидаризирам се с тър-
сенията на Пацев (не казах 
с изложените картини изоб-
що). 2. Който е свикнал с 
академичните визуални об-
рази, неизвестно защо на-
речени „реализъм“, сигурно 
ще бъде смутен от ъглова-
тите експресивни форми на 
Пацев - това изкуство въз-
произвежда не натурата, а 
споделя с нас едно реално 
преживяване, без да напус-
ка видимия свят. 3. Рису-
нъчно и пластически Пацев 

излиза от нашата национална 
традиция (икони, стенописи) и 
това е друго негово предим-
ство - че се старае да съедини 
вчерашния с днешния ден на 
нашето изкуство.
 Тържеството не мина без 
цветя, ръкопляскания и емоции. 
Явно работата беше обмисле-
на предварително, без наше 
знание. Добих впечатление, че 
габровци са отзивчиви хора и 
добри организатори - знаят как 
да те посрещнат и спечелят на 
своя страна.
 На излизане една жена, 
очевидно отговорен човек, ми 
каза: „Вашето изказване ни 
беше много необходимо. То ще 
ни помогне да предвардим ня-
кои евентуални търкания“.
 Вечерта - банкет Измеси-
хме се с местните партийни 
хора. Както на всяка голяма 
маса - разговори на групи.
 Пацев ни поднесе един от 
плакатите за изложбата - всеки 
да напише върху него по едно 
изречение. Накрая обяви кон-
курс: една картина безплатно 
за този, който е написал най-
хубавото изречение. Излъчено-
то жури, начело с Димовски, 
удостои Веселин Андреев. Ние 
със Сивриев трябваше да се 
задоволим с по една „морална 
награда“.
 Моето   изречение:  „С  на-
дежда  край  тебе  да  вляза  в
историята и аз.“
 Няма съмнение, че Борис 
Делчев едновременно с при-
страстието си към Атанас Па-
цев сякаш има известна дис-
танция към подобни провежда-
ния и формирования.
 „Петък, 12.XI.1971.
 Една записка от миналото, 
случайно намерена между кни-
жата ми:
 „Дим. Ганев (член на полит-
бюро, от трибуната):
 - По самата си природа 
социализмът е несъвместим с 
бюрокрацията.
 Глас от залата:
 - Да, но всички виждаме, че 
бюрокрацията се шири. Не е ли 
време тогава да попитаме дали 
тази действителност е социа-
листическа.“
 Яко Молхов ми разказа за 
разискванията върху изложбата 
на Ат. Пацев в Габрово. От Со-
фия за случая била изпратена 
Мара Цончева. Изказали се и 
местни хора на изкуството. Из-
казал се и самият Яко. Всички 
утвърдили делото на художни-
ка. Пацев взел думата накрая и 
демонстрирал високо самомне-
ние. Това добре, но заявил, че 
цикълът с партизански сюжети 
(не малко на брой) могъл да 
продаде само на един инвести-
тор. А това говори вече не тол-
кова за високо самочувствие, 
колкото за липса на реална 
оценка - кое е възможно и кое 
не.“

Гаáрово прåз поãлåäа на... 
Отново за ñаãата “Люти чушки”

арт

Атанас Пацев Калин Николов
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проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 

тел. 0895/752-838.

ЖиВоТни проДаВа
Малки прасЕТа и го-
лямо прасе за кла-
не се продават на тел. 
0878/150-697. 

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

иМоТи проДаВа
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ - 
100 кв. м, се продава на 
тел. 066/800-170. [20, 3]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център, по се-
бестойност и договаря-
не се продават на тел. 
0888/447-096. [20, 2]
апарТаМЕнТ - 116 кв. м, 
тухла, обзаведен, в центъ-
ра на Габрово, се прода-
ва на тел. 0897/556-676. 
[11, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
ЖилищЕ с гараж (пар-
кинг) се купува на тел. 
0895/894-630. [18, 14]

иМоТи ДаВа 
поД наЕМ
Магазин В центъра се 
дават под наем на тел. 
0878/515-080 [17, 10]
апарТаМЕнТ До авто-
гарата се дава под наем 

на тел. 0898/78-04-48. 
[3, 2]
апарТаМЕнТ В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0888/977-533. 
[11, 1]
ТаВанска сТая с кухня 
и баня се дава под наем. 
Хладилник, печка, спалня. 
В центъра, за 120 лв. 
За връзка: тел. 0879/888-
221. [2, 1]
апарТаМЕнТ на ул. „Ла-
зурна“ 4 (блок „Катюша“ 
2), 200 лв., се дава под 
наем на тел. 0878/406-
437. [3, 1]

Търси поД наЕМ
спЕшно Търся гарсони-
ера/боксониера за моми-
че - тел. 0896/71-43-40. 
[3, 2]

зЕМи

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[21, 14]

нощуВки
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център 
се предлагат на тел. 
0876/731-419. [14, 14]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [13, 10]

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“  проДаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.

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
ДъбоВи и букови сухи 
дърва в чували - 5 лв., 
с безплатен транспорт, 
се продават на тел. 
0876/145-462.
ДърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатна 
доставка, се продават на 
тел. 0876/583-472.

сухи ДърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
ДърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
разпалки и дърва в чу-
вали с безплатен транс-
порт. Тел. 0877/108-825.
сухи ДърВа в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка. Тел. 0876/839-
779.
нарязани - 80 лв./куб., 
в чували - 5 лв., се прода-
ват на тел. 0988/816-628.

ДърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
„флинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [18, 14]
напълно сухи нацепени 
дърва дъб и бук - 100 лв./
кубика, се продават на 
тел. 0896/183-637. [20, 
14]

нарязани и нацепени 
Дърва - 80 лв. Дърва в 
чували - големи, 5 лв. 
Справки на тел. 0878/47-
22-37. [22, 13]
сухи ДърВа в чували - 5 
лв./бр. - тел. 0897/00-11-
14. [22, 12]
проДаВа пЕлЕТи. Без-
платна доставка. Тел. 
0879/212-325. [22, 6]
сухи ДърВа и разпалки 
- 5 лв. - 0899/052-010. 
[11, 2]
ДърВа и разпалки - 5 
лв. - тел. 0894/644-560. 
[11, 2]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - справ-
ки на тел. 0897/832-363
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - - 0899/601-
444 [0, 0]
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - справки на тел. 
0896/183-637.

гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване, ла-
минат -  0899/520-038. 
[24, 6]
рЕМонТ и направа на по-
криви, хидроизолация, въ-
трешни ремонти - справ-
ки на тел. 0897/390-194. 
[10, 4]
сТроиТЕлсТВо, рЕМон-
Ти, реставрации, дренаж 
- 0888/020-187. [15, 4]
бЕТон, кофраЖ и арма-
тура, собствен кофраж - 
0895/70-70-50. [11, 2]
кърТи, пробиВа, изхвър-
ля и почиства - 0877/09-
97-96. [11, 2]
сТроиТЕлни ДЕйнос-
Ти - справки на тел. 
0897/765-110. [5, 2]

аВТоВишка
аВТоВишка поД наем и 
извършване на строителна 
дейност - 0889/909-727. 
[24, 6]

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.
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
13]
ВъТрЕшни рЕМонТи + 
фаянс и теракота - тел. 
0896/828-147. [24, 12]

ВъТрЕшни рЕМонТи - 
гипсокартон, шпакловки, 
мазилки, бояджийски ус-
луги и др. - тел. 0899/638-
875. [11, 10]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
гипсокартони, шпакловки, 
бои и др. - 0899/638-875. 
[7, 6]
гипсокарТон, шпак-
лоВка и боя - 0887/35-
70-39. [11, 2]

изолаЦии
алпинисТи - тел. 
0899/321-190

Ел. рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - 0899/145-
802. 

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Справки на тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик и ел. инсталации. Ре-
монт и поддръжка. Справ-
ки на тел. 0876/000-084. 
[20, 14]

ДограМа
AL и PVC дограма - изгод-
ни цени - тел. 0878/709-
855.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 13]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални - 
0888/294-214. [23, 6]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.

услуги
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509.

обяВиТЕ онлайн
Сайтът	 на	 вестник	 „100	 вести“	 -	
www.100vesti.info,	 Ви	 дава	 възможност	
да	 подадете	 своята	обява	 и	 реклама	 по	
електронен	 път	 като	 използвате	 оп-
цията	МАГАЗИН	 на	 първия	 ред	 в	 онлайн	
платформата	на	вестника.	От	падащото	
меню	 избирате	 параметрите	 на	 своята	
заявка	и	по	електронен	път	се	разплаща-
те	за	услугата.	

аВТоМобили проДаВа
пЕЖо 207 - 1.4, бен-
зин, се продава на тел. 
0898/93-89-67. [7, 3]
рЕно лагуна, 1.8, бен-
зин-газ, в движение, 
всичко платено, се прода-
ва на тел. 0888/673-395. 
[5, 2]
спЕшно! рЕно Ес-
пейс - 1994 г., за 600 
лв. се продава на тел. 
0898/569-486. [5, 1]

Микробуси, каМиони
каМион иВЕко Стралис 
- 2008, Евро 5, товар-
но мега ремарке Шмиц 
- 2006, и товарен бор-

дови микробус Пежо 
Боксер  - 2014, до 3.5 
тона, се продават на тел. 
0887/478-397. [21, 10]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

аВТоМобили 
поД наЕМ

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

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 5]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 куб. м  - 0899/377-924
ТранспорТ със самосвал, кран и хамалски услуги - 
0877/09-97-96. [11, 2]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТни БИЛЕТИ се предлагат на 
тел. 066/80-49-48, 0887/83-61-73.
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лЕкари
психиаТър 
и нЕВро-
лог. Д-р 
ТрифоноВ, 
Габрово, ул. 
„ Е м а н у и л 
Манолов“ № 
12-А, справ-

ки на тел. 066/804-549, 0885/251-655. 
ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.

Д-р Траяна хрисТоВа - лЕ-
кар-психиаТър, униВЕрси-
ТЕТска Многопрофилна бол-
ниЦа за акТиВно лЕчЕниЕ по 
нЕВрология и психиаТрия 
„сВЕТи науМ“ - гр. софия, 
приЕМа В кабинЕТ за пси-
хично зДраВЕ - Габрово, ул. 
„Омуртаг“ 1. За записване: тел. 
0887/33-95-51. [20, 12]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТуДЕнТи 
заДочниЦи

рабоТа прЕДлага

фирМа, произВо-
ДиТЕл на пласТМа-
соВи Тубички, на-
бира пЕрсонал за 
слЕДниТЕ позиЦии: 
опЕраТор на пЕча-
Тарска Машина, 
ЕлЕкТроМЕханик, 
опакоВчик, общ 
рабоТник. Работата 
е на сменен режим. 
Атрактивно заплаща-
не. Справки на тел. 
0885/627-510. [5, 2]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [27, 14]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 6]

ТЕспоМ аД - гр. Габро-
во, ул. „Бодра смяна“ 1 
(до КАТ), търси да назна-
чи: СТРУГАРИ, ШЛОСЕР-
МОНТЬОРИ, ОПЕРАТОРИ 
и НАСТРОЙЧИЦИ на ЦПУ; 
РАЗКРОЙЧИК (газов раз-
крой); РАЗКРОЙЧИК ла-
зерно рязане; ФРЕЗИСТИ, 
БОЯДЖИИ, ТЕРМИСТ, ТЕХ-
НОЛОГ. [11, 11]
общи сТроиТЕлни ра-
ботници се търсят на тел. 
0895/424-308. [11, 5]

сТроиТЕлна фирМа тър-
си заварчици, монтажници 
и строителни работници. 
Справки на тел. 0893/393-
308. [17, 8]
заВЕДЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на 
топли закуски, кафе и 
безалкохолно. Справки на 
тел. 0897/889-001. [22, 8]
фирМа за преработка на 
пилешко месо търси общи 
работници. Справки на 
тел. 0893/697-900. [5, 5]

насТройчик-опЕраТор 
на машини със CNC упра-
вление търси да назначи 
тел. 0884/055-612. [15, 
4]
краВЕфЕрМа Търси жи-
вотновъди. Справки на 
тел. 0896/690-300. [11, 
4]
фирМа „ЕлВи“ ООД - 
село Велковци, търси да 
назначи хигиенистка на 
производствени помеще-
ния и офис-сграда. Справ-
ки на тел. 0898/466-881, 
от 09.00 до 17.00 часа. 
[5, 4]
къща за гости „Балкан“ в 
село Валевци търси да на-
значи готвач за постоянна 
всесезонна работа с опит. 
Предлагаме добро запла-
щане. Справки на тел. 
0887/297-951, 0888/329-
193 и 0885/164-955. [12, 
1]

кафЕ-апЕриТиВ „липи-
ТЕ“ търси барман. Справ-
ка: Габрово, ул. „Априло-
вска“ № 10. [7, 3]
нЕВъоръЖЕна ох-
рана се търси на тел. 
0899/920-415. [5, 2]
арМаТурисТи за Гер-
мания се търсят на тел. 
0888/996-993. [11, 1]

рабоТа Търси
27-гоДишЕн, заВършЕн 
7 клас, спешно търси 
работа - чистач и бар-
манство. За връзка: тел. 
0886/531-310. [3, 1]

гриЖа за ДЕЦа
прЕДлагаМ глЕДанЕ на 
дете - тел. 0899/495-330. 
[11, 9]
глЕДаМ ДЕТЕ почасо-
во, над 4 години - тел. 
0885/269-895. [4, 1]

бизнЕс и инВЕсТиЦии
бизнЕс за алкохол и ци-
гари се продава на тел. 
0889/549-383. [22, 14]
разрабоТЕн бизнЕс - 
продажба на врати, се 
продава на тел. 0896/21-
23-25. [17, 12]

уроЦи, курсоВЕ
прЕДлагаМ поМощ на 
ученик в начална сте-
пен - тел. 0899/495-330. 
[11, 9]

ДаВа заЕМ
крЕДиТи -  т ел . 
0897/219-833. [22, 11]
фрЕш крЕДиТ - бързи 
кредити за свежи идеи - 
0893/037-316. [20, 10]
заЕМ сЕга - 0898/97-
08-20. [11, 7]

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 5]
с Е к с у с л у г и  - 
0894/059-840 [22, 9]
МоМичЕ на повиква-
не - тел. 0876/249-511. 
[11, 3]

фирМа „МаксаМ сЕ българия“ ЕаД - гр. 
габроВо, Търси Да назначи шофьор на 
ТоВарни аВТоМобили наД 12 Тона с пра-
ВоспособносТ на упраВлЕниЕ с каТЕгория 
„с“ и „Е“. предмет на дейността: Извършване 
на превози в страната и чужбина. кандидатът да 
притежава актуални и валидни следните доку-
менти: 1. Професионална компетентност за превоз 
на товари. 2. Психологическа годност. 3. Дигитална 
карта за тахограф. Кандидатът да притежава стаж 
като шофьор на товарни автомобили над 12 тона с 
ремарке минимум 5 години. Фирмата предлага до-
бро възнаграждение, социален пакет от ваучери за 
пазаруване във всички търговски вериги, безплатен 
транспорт до работното място, безплатен обяд. 
Лице за контакти: Иво Маринов - ръководител „Ав-
тотранспорт“, тел. 0878/263-828. [10, 9]
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 - Народната поговор-
ка казва „Името прави 
човека и човекът прави 
името“. Толкова ли е ва-
жен именният ден?
 - Именният ден е нещо 
изключително важно за 
човека. Неслучайно в на-
родните поговорки се каз-
ва „Името прави човека 
и човекът прави името“. 
Човекът не е нищо, докато 
не бъде кръстен. Той се 
персонифицира, когато по-
лучи име. 
 Затова в българска-
та национална традиция 
е казано, че до третия 
ден детето трябва да бъде 
именувано. Много страш-
но е, според вярванията, 
некръстено дете да умре 
- то отива в другия свят не 
като човек, не като душа, 
а се превръща в свръхес-
тествена, демонична сила. 
Така че човек без име не 
е човек.
 Според народните вяр-
вания два са основните 
показатели да се имену-
ва човекът. В дълбоката 

древност се е смятало, 
че човек идва с името си. 
Ако се роди примерно на 
Йордановден, той ще се 
казва Йордан, съответно 
Ивановден - Иван. 
 В българската народна 
традиция именуването е 
много важно за продъл-
жаване на рода. Затова 
е прието дядото да дава 
името си на внука, а ба-
бата - на внучката. Това е 
най-класическият вариант, 
който за радост е жив и 
днес. Това е другият начин 
за именуване.
   Много е важен имен-
ният ден като начин на 
почитане. Вярвало се, че 
всеки е имал светец-по-
кровител. Точно в деня на 
светеца, на който е кръс-
тен човек, трябва да се 
празнува имен ден. Но не 
за светеца, а за светеца 
и за човека. Трябвало е 
да се направи много бога-
та трапеза, в зависимост 
от постния и от блажния 
период. Най-важно е, че 
на имен ден никога не 

се канят гости. Вярва се, 
че колкото повече гости 
сами дойдат да те почетат, 
толкова си по-уважаван 
от хората. В миналото на 
тази обредна трапеза на 
именния ден се остава-
ло едно свободно, празно 
място, от дясната страна 

на именника. Защото се 
е вярвало, че там неви-
димо присъства светецът 
покровител. Пред него се 
поставяли прибори, богати 
ястия. Според народния 
израз те двамата трябва 
да седнат коляно до ко-
ляно.

 Така че много важно е 
било да се почита имен-
ния ден, защото се смята-
ло, че ако човек не отдаде 
нужната почит и уваже-
ние на съответния светец, 
няма да е добра годината 
му, ще боледува.
 Почти всеки ден в 
християнския календар 
има поне по един, а в ня-
кои дни - по двама-трима 
светци. Някога спектърът 
на мъжките и женските 
имена не е бил чак тол-
кова разнообразен като 
сега.
 - Не е ли малко ед-
нообразно хората да се 
именуват само в опреде-
лен набор от имена?
 - Мога да разкажа два 
любопитни случая от мои-
те записки в Троянския и 
Еленския край по този по-
вод. Случили са се около 
20-те години на миналия 
век. Едно младо семей-
ство, не много заможно, 
имало голямо желание да 
си купи гардероб за новия 
дом. Успели да съберат 
пари и да си купят, слу-
чило се точно като им 
се ражда поредното дете. 
Толкова били радостни, че 
кръстили детето Гардероб-
чо.
 Един още по-фрапан-
тен случай. Пак по това 
време едно простовато 
момче отива на гурбет в 

чужбина. Там много, ама 
много му харесало едно 
тамошно момиче. Разка-
зал на приятелите си за 
нея, а те го посъветвали: 
„Остави я, тя е прости-
тутка!“ Той не знаел какво 
значи това. Така и нищо 
не станало между тях. 
Върнал се от гурбет, на-
мерил си българска мома, 
оженили се и им се роди-
ло дете. Той още не бил 
забравил онова момиче. 
Затова кръстил малката си 
дъщеря Проститутка.
 - Откога са Вашите 
проучвания за именува-
нето? Как става това?
   - Проучванията ми 
започнаха още като бях 
етнограф, някъде от 1970 
година досега. Ходи се на 
терен по селата. Там се 
срещам със стари хора и 
записвам техните спомени 
за народните традиции и 
обичаи. Бил съм в много 
региони, навсякъде, къде-
то съм бил, съм откривал 
интересни спомени на хо-
рата, в различните райони 
са различни. Специално 
за именуването има раз-
лична специфика в регио-
ните. Така се прави етног-
рафски архив. Когато се 
събере достатъчно мате-
риал по конкретна тема, 
се прави тяхната научна 
обработка. 
   - Всички хора ли ня-

кога са имали имен ден, 
за разлика от сега?
 - Навремето всички са 
имали имен ден и са спаз-
вали традицията за от-
празнуването му, тъй като 
вариантите за именуване 
не са били толкова разно-
образни, както сега. Сега 
обикновено кръщаваме де-
цата на първата буква на 
бабата или дядото. 
 Отношението на чове-
ка към светеца покровител 
е равнозначно на отноше-
нието на светеца покрови-
тел към човека. Както ти 
се отнасяш към него, така 
и той ще се отнесе към 
теб. Затова най-голямата 
форма на уважение било в 
деня на съответния светец 
да му се направи обредна 
трапеза. 
 - А хората с модерни 
съвременни имена, които 
нямат имен ден, как да 
почетат името си?
 - Народната традиция 
е регламентирала и това. 
Според вярванията, който 
няма светец-покровител, 
взема едно трикрако стол-
че. Обръща го нагоре и 
залепва по една свещ на 
трите крака на стола. Вся-
ка една свещ нарича на 
конкретен светец. Която 
свещ първа догори, това 
е знак, че този е светецът 
покровител на дадения чо-
век.

Анãåл Гоåв: „Вñåки човåк има ñвой ñвåтåц-покровитåл”
ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 
 Близо 50 години етнографът доц. д-р Ангел Гоев прави 
проучвания за именуването, за различните обичаи и вярва-
ния, за празнуване на именния ден. В Регионалния историче-
ски музей е експонирана негова изложба от 32 пергамента с 
обичаите на именните дни. За смисъла на празнуването на 
именните дни, за народните обичаи при празнуването им, за 
начините на именуване разказва Ангел Гоев.

зАРкО ГАтЕВ

Убедителна победа по-
стигна отборът на „Янтра 
Габрово“ в първата си про-
верка по време на зимна-
та подготовка. На терена 
на стадион „Републиканец“ 
в Царева ливада габров-
ският тим надигра със-
тава на „Янтра“ (Полски 
Тръмбеш) с 6:0. Воденият 
от Петър Кръстев тим де-
монстрира качествена и 
комбинативна игра и има-

ше пълно превъзходство, 
особено през първото по-
лувреме.

Първия гол за отбо-
ра през 2019-та реализи-
ра Искрен Писаров в 5-та 
минута след асистенция 
на Тодор Чирпанов. В 25-
та Денчо Шипкалиев цен-
трира отдясно, топката се 
отби в бранител и попад-
на в краката на Християн 
Кожухаров, който от мал-
кия пеналт покачи на 2:0. 
В 40-та минута се разпи-

са и рожденикът Пламен 
Кожухаров. Капитанът на 
„Янтра Габрово“ стреля от 
границата на наказателно-
то поле, топката се отби в 
страничната греда и след 
добавката му спря за тре-
ти път в мрежата на тима 
от Полски Тръмбеш. Осем 
минути след началото на 
втората част Искрен Пи-
саров получи чудесен из-
веждащ пас от Пламен Ко-
жухаров в наказателното 
поле и с глава прехвърли 

вратаря Радослав Рашков 
за 4:0. Петият гол падна в 
58-та минута и негов автор 
беше бранителят Ивайло 
Иванов, оказал се на точ-
ната позиция в наказа-
телното поле на „Янтра“ 
(Полски Тръмбеш), за да 
оползотвори добро пода-
ване на Тодор Чирпанов. 
Чирпанов също се разпи-
са в последната минута на 
срещата с добро изпълне-
ние на пряк свободен удар 
за крайното 6:0.

В срещата не взеха 
участие възстановяващи-
те се от контузии Хрис-
тиян Василев и Николай 
Андреев. В последните 30 
минути на мача на терена 
за „Янтра Габрово“ бяха 
юношите Никола Василев 
- на вратата, Данаил Куци-
лев, Петър Петров и Сте-
фан Йорданов. Последният 
имаше и две-три отлични 
възможности да се разпи-
ше, но не успя да спечели 

двубоя с Рашков.
Петър Кръстев заложи 

на следната стартова еди-
найсеторка: Христо Лалев, 
Денчо Шипкалиев, Ивайло 
Иванов, Илиян Илиев, Иво 
Георгиев, Стефан Иванов, 
Тодор Чирпанов, Искрен 
Писаров, Константин Йор-
данов, Християн Кожуха-
ров, Пламен Кожухаров. 
На полувремето влязоха 
Ивайло Тодоров и Захари 
Михайлов, а малко по-къс-
но и юношите.

„Най-важното беше ма-
чът да мине без травми. 
Цяла седмица наблегна-
хме на физическата под-
готовка и не можахме да 
тренираме с топка и днес 
се видя един глад за фут-
бол, особено през първото 
полувреме, в което си ли-
чеше огромното желание 
за игра. Християн Васи-
лев и Ники Андреев вече 
тренират с отбора, но не 
бяха напълно готови за 

тази проверка. Очаквам, 
че следващата седмица, 
срещу юношеския тим на 
„Берое“, участващ в Елит-
ната група U19, и те ще 
влязат в игра. Надявам 
се времето да бъде благо-
склонно, за да можем да 
използваме терена с из-
куствена трева за норма-
лен тренировъчен процес. 
Вярно е, че сме в такъв 
период, в който се набля-
га повече на физическата 
подготовка след двумесеч-
ната пауза и на момчетата 
малко им дотежава, пред-
вид това, че през деня 
повечето от тях работят, 
но мисля, че вътрешно у 
тях надделява желанието 
за битка за първото мяс-
то. С оглед на състава, с 
който разполагаме, мисля, 
че най-малкото трябва да 
държим под напрежение 
до края временния лидер 
„Спартак“ (Плевен)“, ко-
ментира след проверка-

та наставникът на „Янтра 
Габрово“ Петър Кръстев.

На отбора му предсто-
ят още пет контролни сре-
щи, като последните две 
от тях ще са с тимове от 
Втора лига. Следващата 
събота „Янтра Габрово“ ще 
играе с U19 на „Берое“, 
отново в Царева ливада. 
На 2 февруари тимът ще 
премери сили с „Вихър“ 
(Славяново), а на 6-ти - с 
„Локомотив“ (Дряново). На 
12-ти габровският отбор 
ще гостува на „Локомотив“ 
(Горна Оряховица), като в 
този мач „железничари-
те“ ще представят отбора 
си за втория полусезон 
във Втора лига. Послед-
ната проверка на „Янтра“ 
ще бъде на 16-ти срещу 
друг втородивизионен тим 
- „Литекс“ (Ловеч). При 
благоприятни атмосферни 
условия мачът с „оранже-
вите“ ще се проведе на 
стадион „Христо Ботев“.   

„Янтра Гаáрово” наäиãра ñ 6:0 ñъимåнника 
ñи от Полñки Тръмáåш в първата контрола

 В среща от осмия кръг 
на първенството в „А“ РХГ 
и първи за 2019-та воде-
ният от Веселина Златева 
тим надигра със 7 гола 
разлика като гост вице-
шампиона „Свиленград“. 
Двубоят завърши при ре-
зултат 22:29, на полувре-
мето 12:14.
 „Бъки“ поведе в мача 
с попадение на Мари То-
мова. В 7-та минута га-
бровският отбор водеше 
с 1:5, а серия от четири 
безответни попадения в 
средата на полувремето 
доведе до резултат 6:13. В 
последните пет минути на 
първата част шампионките 
играха в намален състав, 
заради последователни 
двуминутни отстранявания 
на Силвия Якова и Мар-
гарита Христова. Отборът 
на „Свиленград“ се въз-
ползва и наниза четири 
поредни попадения, но все 
пак на почивката „Бъки“ 

запази аванс - 12:14. Вто-
рата част започна с нови 
четири гола в габровската 
врата и „Свиленград“ за 
пръв път в мача поведе с 
16:14. Хандбалистките на 
„Бъки“ обаче реагираха по 
шампионски и бързо си 
върнаха лидерството. По-
редица от седем безответ-
ни попадения в рамките 
на 8 минути отново обър-
наха резултата до 16:21. 
Още една серия от шест 
гола на „бъкитата“ в края 
донесе убедителния успех 
с 22:29.
 Мари Томова наниза 8 
гола за победата, Лидия 
Ковачева добави 7, с 5 
завърши Мадлен Тодорова. 
Пореден много силен мач 
направи Ивон Дюлгерова, 
добри изяви имаха също 
Катя Стефанова и в за-
щита - Йоана Костова. За 
домакините 8 гола отбеля-
за Роксана Радева, с 4 за-
върши Антония Игнатова. 

Игрови минути записа и 
треньорката на „Свилен-
град“ Зоя Стефанова, реа-
лизирала един гол в мача.
„Отново допуснахме греш-
ки, но момичетата играха 
колективно и се бориха 
през цялото време. В края 
убедително показахме, че 
сме по-добрият отбор. Ха-
реса ми начинът, по който 
се представихме в защита, 
а Ивон беше перфектна и 
буквално заключи врата-
та“, сподели след срещата 
Веси Златева.
 „Бъки“ остава начело 
в женската „А“ РХГ с ак-
тив от 14 точки, с точка 
повече от „Етър 64“ (Ве-
лико Търново), на 4 пред 
„Шумен 98“ и на 5 пред 
„Свиленград“. В следващия 
кръг габровският тим при-
ема „Етър 64“ в директна 
битка за първото място в 
редовния сезон. Мачът е 
на 27 януари от 14 часа в 
зала „Орловец“.

СВЕтОзАР ГАтЕВ

 Най-добрият габровски 
състезател по ски бягане 
и ски ориентиране Мар-
тин Пенчев завърши на 
престижното шесто място 
в крайното класиране на 
надпреварата „Ски-О Тур”. 

Състезанието се проведе 
от 13 до 19 януари в Ав-
стрия и включваше поре-
дица от пет старта по ски 
ориентиране - три сприн-
тови, един на средна и 
един на дълга дистанция.
 По традиция „Ски-
О Тур” събира някои от 

най-силните състезатели 
в този вид спорт всяка 
нечетна година, когато 
се провежда и Световно-
то първенство за мъже и 
жени.
 Мартин записа шесто, 
две седми, девето и 13-
то място в петте етапа, а 
общото време му донесе 
шестата позиция в край-
ното подреждане. Първите 
две места заеха руснаците 
Сергей Горланов и Едуард 
Хренников, а с бронза се 
окичи другият български 
национал, световният шам-
пион на средна дистанция 
от 2017-та Станимир Бе-
ломъжев. Той записа една 
етапна победа, три втори 
и едно четвърто място.
 „Целта на участие-
то беше да добия повече 
опит и да направя добри 
тренировки. Смятам, че 
направих едно стабилно 
състезание, от което си 
взех някои поуки“, комен-

тира Мартин.
 След „Ски-О Тур”-а той 
и останалите български 
национали взеха участие 
в откритото първенство на 
Австрия и Чехия по ски 
ориентиране на средна 
дистанция, което също но-
сеше точки за световната 
ранглиста на Международ-
ната федерация по ори-
ентиране (IOF). Станимир 
Беломъжев изостана с пет 
секунди от швейцареца 
Гион Шнидер и зае вто-
рото място в елита при 
мъжете, а Мартин Пенчев 
се класира 15-ти от общо 
59 участници.
 Наситената програ-
ма на габровския талант 
продължава с участие в 
Световното първенство по 
ски бягане за младежи до 
23 години в Лахти, Фин-
ландия. В сряда, 23 януа-
ри, Мартин ще стартира в 
надпреварата на 15 кило-
метра свободен стил.

„Бъки” уäари „Свилåнãраä” като 
ãоñт в първия ñи мач за 2019-та

Шåñто мяñто за Мартин Пåнчåв в 
крайното поäрåжäанå на „Ски-О Тур”


