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РУЖА ЛЮБЕНОВА

 Верижна катастрофа 
стана на събралото доста 
негативи кръстовище за 
село Враниловци, съоб-
щиха вчера от Област-
ната дирекция на МВР в 
Габрово. Около 12,20 часа 
на обяд в събота, 2 фев-
руари, там се удариха три 
коли. 
 Началото на катастро-
фата дал лек автомобил 
„Сузуки“, с кърджалийска 
регистрация, пътуващ в 

посока Севлиево и уп-
равляван от 59-годишен 
жител на Долни Дъбник, 
Плевенско. Той блъснал 
движещия се пред него 
автомобил „Пежо“, зад 
чийто волан седял 52-го-
дишен мъж от Габрово.
 Вследствие удара 
„Пежо“-то навлязло в лен-
тата за насрещно дви-
жение, където блъснало 
движещия се в посока 
Габрово лек автомобил 
„Ситроен“. Той бил упра-
вляван от 51-годишен жи-

тел на Севлиево.
 При катастрофата е 
пострадал габровецът с 
„Пежо“-то. 52-годишният 
мъж е получил счупване 
на капачката на коляното 
на левия крак. Никой от 
тримата водачи не е бил 
употребил алкохол, преди 
да седне зад волана, про-
верили катаджиите.
 Само преди дни от 
пресцентъра на Област-
ния управител в Габрово 
съобщиха относно про-
блемния разклон за Вра-

ниловци. „След проведени 
срещи на областния уп-
равител Невена Петкова 
и кмета на Габрово Таня 
Христова с ръководство-
то и експерти от Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
бяха определени мерки 
за реорганизация на дви-
жението към село Врани-
ловци в полза на мест-
ната общност. „Обсъдих-
ме разумни варианти за 
решаване на ситуацията, 
възникнала при изпълне-
нието на рехабилитацията 

на пътя Габрово – Севли-
ево. Като първа стъпка, в 
кратки срокове, по указа-
ния на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“, ще бъдат 
наложени задължителни 
ограничения на скорост-
та - до 60 км/ч., и поло-
жена шумна маркировка 
в проблемните участъци. 
Влизането от Габрово към 
Враниловци по старото 
трасе ще бъде разрешено 
само за автобусите, които 
се движат по утвърдени 
маршрути (допустимо съ-

гласно нормативната база 
- чл. 67, ал. 2 от Наредба 
18 за сигнализация на пъ-
тищата с пътни знаци), а 
асфалтовата настилка там 
ще бъде възстановена в 
обхвата, съществувал пре-
ди рехабилитацията“, съ-
общи Таня Христова. 
 Очаква се във въз-
можно най-кратки сроко-
ве дадените от АПИ ука-
зания да бъдат изпълнени 
от строителите, ангажи-
рани с обекта. Предсто-
ят и допълнителни мер-

ки към организацията на 
движението в участъка, 
чиято цел е да доприне-
сат към сигурността на 
пътуващите и транспорт-
ното обслужване в райо-
на, уточни още кметът на 
Габрово. Трите институции 
се обединиха около реше-
нието за обособяване на 
самостоятелна лента за 
изчакване при ляв завой 
в зоната на кръстовището 
западно от Враниловци, 
което ще е общата им цел 
през настоящата година.

Катаñтрофа на проáлемния разклон за Враниловци
В събота лек автомобил „Сузуки“ блъсна движещо се пред него „Пежо“, то удари насрещен „Ситроен“ - пробите за алкохол отрицателни

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Общинският съвет 
даде съгласие стойността 
на осигуреното собствено 
финансиране от Община 
Габрово по проект „Раз-
витие на устойчив градски 
транспорт на град Габро-
во“ да бъде увеличена със 
700 000 лв., като средства-
та ще бъдат осигурени от 
бюджета. 
 Така стойността на 
собствения финансов при-
нос на Община Габрово 
ще стане 5 130 527,74 лв. 
Проектът е финансиран 
по ОП „Региони в растеж“ 
2014-2020 с 9 млн. лв. Защо 

се налагат допълнителните 
средства и как върви дос-
тавката на новите автобу-
си, коментира зам.-кметът 
Климент Кунев:
 „Целта на Общината е 
да придобие 14 нови еко-
логични автобуса. В края 
на миналата година склю-
чихме договор за достав-
ка на 3 броя 12-метрови 
метанови автобуси, чешко 
производство. Въпреки че 
срокът за доставка е 250 
календарни дни, произво-
дителят обеща да ги доста-
ви за майските празници. 
Надяваме се да се случи.
 Тази седмица отваря-
ме офертите за три броя 

12-метрови електрически 
автобуси, това е послед-
ният етап от процедурата, 
имаме двама участници. 
Надявам се да няма об-
жалване и скоро да имаме 
договор за тях.
     През миналата година 
три пъти обявявахме об-
ществена поръчка за дос-
тавка на 8 броя по-малки 
като дължина автобуси, от 
6 до 9 метра. Изискването 
ни е да бъдат на приро-
ден газ или електричество. 
В последната процедура 
имаше оферта за елек-
трически автобуси, но те 
имаха пробег след едно 
зареждане.         стр. 2

Климент Кунев: “Öелта на Оáщината е äа 
приäоáие 14 нови еколоãични автоáуñа”

зАРкО гАтЕВ
 12 медала завоюваха предста-
вителите на местния клуб „Некст“ 
на Държавното първенство по таек-
уон-до ITF в дисциплините „Форма“, 
„Спаринг“, „Самозащита“, „Силов 
тест“ и „Специална техника“. Шам-
пионатът се проведе в Благоевград, 
с участието на над 350 състезатели 
от 21 клуба в страната.
 Треньорът Ивайло Аврамов за-
веде в зала „Скаптопара“ 20 свои 
възпитаници. 

продължава на стр. 8

„Некñт” ñ 12 отличия 
от Държавното по 
таекуон-äо ITF

ВЕЛА ЛАзАРОВА

 С Оркестрова сюита 
№ 1 в сол минор от Йо-
хан Бернхард Бах, втори 
братовчед на най-великия 
представител на фамили-
ята Йохан Себастиан Бах, 
габровските музиканти от-
криха тазгодишните си из-
яви. Началото на Баховите 
концерти бе сложено през 
ноември, когато като со-
лист гостува талантливата 
млада пианистка Венета  
Нейнска.
 На 30 януари на кон-
церта в памет на Иван 
Проданов - незабравимият 
цигулар от Камерния ор-

кестър, габровската пуб-
лика можа да се запознае 
със същите фамилни ба-
хови автори, но с други 
произведения. 
 Гост-солист беше  Явор 
Конов - пиано, един от го-
лемите български изследо-
ватели на бароковата му-
зика. „Той - каза дириген-
тът Иван Стоянов - е мой 
състудент и единственият 
наш концертиращ музико-
вед. Поканата към него 
е едно удачно попадение, 
при това той намери ноти-
те на Оркестровата сюита, 
която от дълго време ис-
ках да изпълним.

продължава на стр. 8

Втори концерт на 
Камерния оркеñтър, 
поñветен на фамилия Бах

„Импулс“ АД - Габрово 
търси да назначи на работа 

мАшИННИ ОпЕРАТОРИ на машини 
с ЦпУ, НАСТРОйчИК на стругове 

с ЦпУ и шЛОСЕРИ.
Ние предлагаме:
1. Отлично заплащане, допълнителни финансо-
ви бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. Работа в екип от млади амбициозни хора, 
доказани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалифика-
ция и професионално израстване.

Справка на тел. 066/899-542 или
 0879/406-796 - Величка Раева - личен състав.

сВЕтОзАР гАтЕВ

Два медала завоюва-
ха състезателите на „Ор-
ловец 93“ от проведения 
в столицата Национален 
шампионат по лека атле-
тика в зала за момчета и 
момичета под 16 години.

Много близо до шам-
пионската титла в нетра-
диционната за габровска-
та атлетика дисциплина 
висок скок беше Йоана 
Йончева.

Възпитаничката на тре-
ньора Веселин Георгиев 
зае трето място с преодо-
лени 155 сантиметра. На 
същата височина приклю-
чиха и състезателките, за-
ели първите две позиции 
- Ивайла Тодорова („Евър“, 
Варна) и Иванина Ивано-

ва („Хеброс“, Харманли). 
Тодорова обаче преодоля 
155 сантиметра от първи 
опит, а Иванова и Йончева 
от втори. Йоана участва 
и в бягането на 400 ме-
тра. В тази дисциплина се 
класира на 15-то място от 
46 състезателки с време 
66:99 секунди.

Втория медал на клуб 
„Орловец 93“ донесе Или-
ян Филипов в дисциплина-
та тласкане на гюле. Той 
също се окичи с бронз. 
Подготвеният от специа-
листа в хвърлянията Ми-
хаил Кьошев атлет записа 
13.62 метра в най-добрия 
си опит, с 2 сантиметра 
повече от резултата на 
четвъртия - Кирил Кънчев 
от Сливен.

продължава на стр. 8

Меäали за Йоана Йончева и Илиян Филипов от 
Националния шампионат по лека атлетика в зала

 Художествена галерия 
„Христо Цокев“ - Габрово 
представя изложба „Гра-
фика“ от фонда на гале-
рията днес в новообосо-
беното изложбено прос-
транство на първи етаж. 
В експозицията са пред-
ставени творби на едни от 
най-изявените български 
художници-графици: Пен-
чо Георгиев, Стоян Венев, 
Давид Перец, Мария Не-
дкова, Евгений Босяцки, 
Петър Чуклев, Стоимен 
Стоилов и Светлин Русев, 
а от Габровския регион са 
Драган Немцов, Божидар 
Мечев, Пейчо Тодоров и 
Бисерка Петрова.

25 ãрафики на 
изявени хуäожници 
показва ÕГ “Õриñто 
Öокев” - Гаáрово

Спаñ Мавров: „Бълãарñкият 
нароä е като роäител на 
цялото човечеñтво”   3

Диñкът „Пеñента на  камáаните” 
е в ръцете на ñвоите 
почитатели3
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За вечните неща
промоция няма
След това Авраам погреба жена си Сара в пещера-
та на нивата Махпелах, срещу Мамврий, в Ханаан-
ската земя.

Битие 23:19
 „След това“ Авраам погреба жена си Сара, казва 
Библията. В случая „това“ е един дълъг пазарлък меж-
ду него и собственика на тази земя – хетеецът Ефрон. 
Изненадващо, в този разговор собственикът настоява 
да подари земята, а не да я продаде. Авраам пък 
настоява да купи земята, като плати „пълната цена“ 
за нея. В крайна сметка, Ефрон оценява тази пещера 
заедно със земята около нея на 400 сребърни сикли. 
И тъй като една сикла е равна на 11.5 грама, лесно 
може да се сметне количеството сребро, платено на 
драго сърце от Авраам – 4.600 килограма.
 Така патриархът на вярата плати пълната цена за 
тази земя. Авраам отказа да се възползва от промо-
цията.
 Защото знаеше, че безплатните неща нямат ис-
тинска стойност.
 И че вечните неща винаги се заплащат. 
 С тези 400 сребърни сикли Авраам остави в Хана-
ан земя за вечно наследство на своите бъдещи пото-
мци.
 За вечните неща промоция няма.

1000 знака  2 февруари 2019 г.

Неáеñата разказват 
ñлавата áожия
Небесата разказват славата Божия и просторът 
известява делото на ръцете му.

Псалми 19:1

 Създателят ни е дал две книги на човечеството.
 В едната той разкрива своето величие, в другата 
ни разкрива своята воля.
 Първата е този видим свят, основан от Него, 
така че човек да гледа необятността, красотата и 
елегантността на неговото творение и да разпознава 
Божественото всемогъщество, доколкото може да го 
разбере.
 Втората книга е Светото Писание. То ни разкрива 
Неговата воля за спасението ни.
 Това казва Михаил Ломоносов (1711-1765), руски 
учен-енциклопедист и поет, професор по химия, по-
ставил основите на физикохимията, работил в облас-
тта на геологията, астрофизиката, астрономията.
 Открива съществуването на атмосфера на плане-
тата Венера.
 Ломоносов е прозорлив учен, разпознал величи-
ето на Твореца и Неговата неограничена съзидателна 
мощ.
 Затова и философски заключава:
 Лесно е да бъдеш философ, научавайки наизуст 
само три думи: „Бог така сътвори“ и повтаряйки ги в 
отговор вместо всички останали причини.

Продължава от стр. 1
 Нашето изискване 
бе за минимум 250 км. 
А офертата предлагаше 
само 150 км. Според нас 
те не могат да се използ-
ват пълноценно в нашата 
транспортна схема. Изис-
кването ни е в зарядните 
станции, които ще пред-
ложат, пълният заряд да 
става нощем за 5 часа. 
 Така че ние искаме да 
направим малка промя-
на, като нашето участие 
е със 700 000 лв. повече, 
и да обявим обществена 
поръчка за 8 броя 12-мет-
рови метанови автобуси. 
Те са най-близко по цена 
до тези, които до момента 
сме опитвали да придоби-
ем. На практика те са тол-
кова нужни за транспорта, 
колкото и по-късите. Па-
зарът предлага и по-евти-
ни аналози, но те са на 
дизел, отдавна отхвърлен 

от световните тенденции. 
Целта ни е новите авто-
буси да са на метан или 
електричество.
  Както вече казах, ние 
имаме вече сключен дого-
вор за такъв тип автобуси, 
надяваме се да има инте-
рес и дори конкуренция на 
доставчиците.“    
 Другата обществена 
поръчка за обновяване 
на 5 ключови кръстовища 
приключи успешно и скоро 
ще има договор на Общи-
ната със „Сименс Бълга-
рия“. Става дума за кръс-
товищата до моста „Игото“, 
до Козирката, до Дома 
на хумора и сатирата, на 
ОББ, на ул. „Юрий Вене-
лин“ - ул. „Априловска“, 
там ще бъдат поставени 
нови светофари.
 Тази фирма ще мон-
тира нови електронни ин-
формационни табла на 104 
спирки в Габрово.

Климент Кунев: "Öелта на 
Оáщината е äа приäоáие 14 
нови еколоãични автоáуñа"

стЕфкА БУРмОВА

 Общият размер на 
безвъзмездната финан-
сова помощ по подмярка 
8.3 от ПРСР 2014-2020 по 
процедурата чрез ИСУН 
е в размер на 14 562 892 
лева, съобщиха от прес-
центъра на ДФ „Земеде-
лие“. Оттам информираха 
още, че вече е приклю-
чило предварителното 
класиране на проектни-
те предложения по тази 
подмярка „Предотвра-
тяване на щети по го-
рите от горски пожари, 
природни бедствия и ка-
тастрофични събития“ от 
мярка 8 „Инвестиции в 
развитие на горските ра-
йони и подобряване жиз-
неспособността на гори-
те“ от ПРСР 2014-2020 по 

Процедура чрез подбор 
№ BG06RDNP001-8.004.
 Резултатите от рабо-
тата на оценителната ко-
мисия за извършване на 
предварителната оценка 
на проектните предло-
жения, подадени от кан-
дидати по т. 4 от Раздел 
8 „Общ размер на без-
възмездната финансова 
помощ“, са публикувани 
на интернет страницата 
на ДФ „Земеделие“ - РА.
 Всеки кандидат по 
подмярка 8.3 може да 
провери заявените и 
присъдени точки след 
предварителната оценка 
по критериите за под-
бор. При извършване на 
предварителна оценка 
Разплащателната аген-
ция към ДФ „Земеделие” 
се е придържала стрикт-

но към утвърдените ус-
ловия за кандидатстване 
и разяснения към тях на 
Министерство на земеде-
лието, храните и горите, 
в качеството на Упра-
вляващ орган на ПРСР 
2014–2020 година, уточни-
ха от Фонда. 
 Кандидатите, чиито 
проектни предложения 
са получили по-малък 
брой точки от заявените 
по горепосочената про-
цедура, могат да подадат 
писмени възражения до 
Управляващия орган на 
ПСРС по реда на чл. 9в 
от Закона за подпомага-
не на земеделските про-
изводители в 14-дневен 
срок от публикуването на 
списъците на одобрените 
за финансиране кандида-
ти.

 ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Общинският съвет одо-
бри система за прием на 
ученици в първи клас в 
общинските училища на 
територията на община 
Габрово.
 Общините имат из-
ричното правомощие да 
определят районите на 
училищата за обхват на 
учениците и относителната 
тежест на критериите за 

класиране. 
 Общинска админи-
страция разработи пред-
ложение за районите на 
училищата за обхват на 
учениците, които бяха пуб-
ликувани на вниманието 
на местната общност на 
11 януари. На 17 януари в 
Ритуална зала на Община 
Габрово се извърши тяхно-
то представяне и общест-
вено обсъждане. По вре-
ме на дискусията участие 

взеха представители на 
общинска администрация, 
РУО - Габрово, учебни за-
ведения и родители.
 На територията на об-
щина Габрово функциони-
рат осем училища, които 
осъществяват прием в пър-
ви клас, обслужващи както 
територията на Габрово, 
така и всички населени 
места на територията на 
общината, тъй като в тях 
не функционират училища. 

За всяко населено място 
с повече от едно учили-
ще общините разработ-
ват система за прием, в 
която водещ критерий е 
близостта на училището 
до постоянния/настоящия 
адрес на детето и опре-
делят прилежащи райони 
на училищата за обхват на 
учениците. Освен това в 
територията на прилежа-
щия район на средищните 
училища се включват и 

населените места, в които 
няма училище.
 Записването на уче-
ниците се извършва въз 
основа на подадено за-
явление, в което се по-
сочват предпочитаните от 
родителите училища. Във 
всяко училище приемът и 
класирането на ученици-
те се извършва след раз-
пределение на кандидат- 
първокласниците в четири 
групи. Спазва се принципа 

за близостта на училището 
до постоянния/настоящия 
адрес на детето, за раз-
пределянето в групите се 
взема посоченият в за-
явлението адрес, който е 
по-благоприятен за учени-
ка, както и че дете, чиито 
братя или сестри до 12- го-
дишна възраст са ученици 
в същото училище, се раз-
пределя в първа група, не-
зависимо от постоянния/
настоящия му адрес.

 След разпределението 
на децата, желаещи съот-
ветното училище, се осъ-
ществява приемът по реда 
на групите, като първо се 
приемат децата от първа 
група.
 Предвидени са и до-
пълнителни критерии, при 
положение, че децата в 
определена група надхвър-
лят броя на местата, опре-
делени с училищния план-
прием.

Оäоáрена е ñиñтемата за прием на ученици в първи клаñ в Гаáрово

РУЖА ЛЮБЕНОВА

 На 31 декември т. г. 
Общински съвет - Дряново 
прие бюджета на общи-
ната за 2019 година. Фи-
нансовата му рамка е в 
общ размер от 13 382 758 
лв., съобщиха вчера от 
пресцентъра й. Обектите, 
предвидени за изгражда-
не и ремонт през 2019 г., 
с капиталови разходи са в 
размер на 9 113 558 лв.
 Сред финансираните 
обекти с целева субси-
дия в размер на 699 900 
лв. са: изграждане на две 
спортни площадки в Дря-
ново на стойност 141 600 
лв., на нови стълби към 
църква „Св. Никола“ за 60 
000 лв., ремонт на южния 
тротоар в района на ЖК 
„Успех“ – тротоара отляво 
в посока Боев яз – ЖК 
"Успех“ – 40 800 лв., пре-
асфалтиране на улица в с. 
Сяровци – пътя към гроби-

щата в с. Царева ливада 
– 27 400 лв., изграждане 
на мръсен канал и улица 
в кв. Изгрев, гр. Дряново 
– 41 200 лв., изграждане 
на мръсен канал на ул. 
„Сава Йотов“, Дряново – 
11 300 лв., изработка на 
общ устройствен план на 
град Дряново – 30 000 лв., 
и др.
 По селата: за подо-
бряване на вертикална 
планировка на улица в с. 
Соколово – 32 500 лв., за 
ремонт на улица в с. Кат-
ранджии – 27 000 лв., за 
асфалтиране на част от ул. 
„Александър Стамболий-
ски“ - с. Царева ливада, 
включена и подмяна на 
ВиК мрежа – 42 500 лв., за 
преасфалтиране на участъ-
ци от улици в село Янтра 
– 32 300 лв., и за същата 
дейност по улици в село 
Гостилица – 44 200 лв.
 Предвидено е облаго-
родяване на входа на град 

Дряново от село Царева 
ливада, за което са за-
делени 14 600 лв. Други 
42 200 лв. са в графата 
„земни работи по подмяна 
на водопроводи на ули-
ци в град Дряново“. А 18 
000 лв. са предназначени 
за строителния надзор за 
ремонта на ул. „Шипка“, 
други 12 000 лв. - за про-
ектиране на пътна част на 
същата улица и др.
 В утвърдения бюджет 
на община Дряново е на-
мерило място и финанси-
ране на обект с приходи 
от продажба на нефинан-
сови активи – 14 600 лв. 
Така ще бъде изградена 
подпорна стена в село 
Гоздейка – за 14 600 лв.
 От собствени приходи 
и преходни целеви оста-
тъци в размер на 3 791 
167 лв. ще се направят ре-
монт, подмяна на улична 
настилка, ще бъдат купени 
компютри и оборудване 

за училище СУ „Максим 
Райкович“ и др. Така на-
пример ремонтът на ул. 
„№ 7“ в село Керека ще 
струва 30 400 лв., подмя-
ната на настилка на ул. 
„Васил Априлов“ в село 
Царева ливада с  вклю-
чена подмяна и на ВиК 
мрежата – 42 600 лв., за 
климатици, компютри, ди-
гитална копирна машина 
и др. за училището са 
предвидени около 50 000 
лв. Още близо 15 000 лева 
са заделени за оборудва-
не за видеонаблюдение и 
три стерилизатора за дет-
ската градина и детската 
ясла в Дряново, а други 
3000 лева ще отидат за 
закупуване на монитор за 
експозицията в Икономо-
вата къща.
 Ще припомним, че за 
основния ремонт на ул. 
„Шипка“ – 2,7 км, участъ-
ка от блок „Бор“ до ВСК 
„Кентавър“, с включена 

подмяна на ВиК мрежа, 
асфалтиране, ремонт на 
тротоарите, засаждане на 
фиданки, подмяна на улич-
ното осветление и изграж-
дане на две кръгови кръс-
товища, средствата са от-
пуснати с Постановление 
на Министерския съвет в 
края на месец декември 
2018 г. и са в размер на 3 
669 295 лв.
 В новия бюджет на 
общината подробно е раз-
писано и финансирането 
на обекти по оператив-
ни програми към ЕС в 
размер на 4 607 891 лв. 
Това са „Рехабилитация и 
реконструкция на участъ-
ци от общински пътища“ 
– ремонт на пътя гр. Дря-
ново – с. Радовци – 3 483 
604 лв., „Рехабилитация и 
реконструкция на улици в 
град Дряново“ – 9 улици в 
град Дряново с включена 
подмяна на ВиК мрежа – 
1 124 287 лв.

Приеха áюäжета на Дряново за 2019-та - 13 382 758 лв.

	 Нощта	 на	 книгите	 за	 Хари	
Потър	 по	 традиция	 е	 събитие,	
което	 се	 отбелязва	 в	 цял	 свят	
в	 първия	 четвъртък	 на	 месец	
февруари	 по	 инициатива	 на	
британския	издател	Bloomsbury.	
Тази	 година	вълшебната	дата	е	
7	февруари,	когато	всеки,	зап-
ленен	от	фантастичния	свят	на	
Джоан	 Роулинг,	 може	 да	 прек-
рачи	прага	на	мечтите	си	и	да	
влезе	в	редиците	на	приетите	в	
Училище	за	магии	и	вълшебства	
„Хогуортс“.	В	Нощта	на	книгите	
за	Хари	Потър	споделяме	маги-
ята	 на	 незабравимите	 истории	
и	 приключения	 на	 „момчето,	
което	 оживя“.	Младите	магьос-

ници,	вещици	и	мъгъли	ще	имат	
възможността	да	организират	и	
да	 вземат	 участие	 в	 различни	
събития,	изпълнени	със	забавни	
игри	и	четене	на	любими	откъси	
от	 романите	 за	 Хари	 Потър,	
както	 и	 да	 покажат	 доколко	
познават	 тайните	 на	 училище-
то	 „Хогуортс“.	 Сред	 основните	
цели	 на	 кампанията	 е	 възмож-
ността	 да	 бъде	 предадена	 на	
следващото	поколение	читатели	
магията	 на	 книгите.	 Като	 един	
истински	феномен	 в	 съвремен-
ната	 детска	 литература,	 поре-
дицата	 за	 Хари	 Потър	 успява	
да	 върне	 интереса	 на	 милиони	
млади	хора	към	четенето.

 През месец септем-
ври 2019 г. се навършват 
55 години от откриването 
на музей „Етър“. Неговият 
екип подготви интересно 
предизвикателство, което 
може да бъде споделено с 
неограничен брой прияте-
ли, а неговите резултати – 
видени и опитани на вкус. 
 От януари „Етър“-ът 
обяви конкурс „Гозби по 
стари традиционни рецеп-
ти“. Предложените рецепти 
ще бъдат публикувани във 
Фейсбук страницата на 
музея. 
 В конкурса могат да 
бъдат представяни не 
само традиционни рецеп-
ти, но и такива, които са 
допълнени и осъвреме-
нени от участниците. Мо-
гат да бъдат предлагани 
и храни, по-различни от 
традиционната празнично-
обредна трапеза на бълга-
рите. Рецептите могат да 

бъдат както от населените 
места на Габрово и реги-
она, така и от всяка друга 
част на страната. 
 Изпращайте рецептите 
си от първия до петнаде-
сетия ден на всеки ме-
сец на електронна поща 
d.hristov@etar.bg. Би било 
добре да са придружени с 
една или няколко снимки. 
През втората половина от 
месеца получените рецеп-
ти и снимки ще бъдат пуб-
ликувани на Фейсбук стра-
ницата на музей „Етър”.
 Рецептата с най-голям 
брой харесвания ще бъде 
наградена. Една рецепта 
съдържа необходимите 
продукти, съотношението, 
в което се смесват, начин 
на приготвяне на ястието 
и наименованията, с кои-
то е известно. Ако имате 
информация за рецепта на 
местен диалект, добре би 
било да изпратите и такъв 

текст. 
 За месец януари пред-
лагаме рецепта за при-
готвяне на зрял боб със 
свински ребра. 
 Рецептата е от с. Кръ-
веник, записана от Велич-
ка Илиева, уредник в му-
зей „Етър“.
 Необходими продукти: 
1/2 кг зрял боб, 1 кг свин-
ски ребра, 1 глава червен 
лук, 1 чушка, 1 морков, 1 
домат, олио, сол, червен 
пипер, джоджен, девесил, 
магданоз.
 Приготовление: Бобът 
се сварява по традицион-
ния начин. След като за-
почне да се обелва, се 
посолява и се слагат чуш-
ката, моркова и домата, 
нарязани на ситно. Всич-
ко се запържва и се из-
сипва след това в тава, 
като накрая се поставят 
подправките. В тавата се 
нареждат свинските ре-

бра, които преди това са 
запечени. Тавата с боба и 
свинските ребра се поста-
вя във фурната и се пече 
до готовност. 
 Българската нацио-
нална кухня отразява 
традициите в храненето, 
утвърдени през над 13-ве-
ковната история на на-
шия народ, формирали се 
под влияние на различни 
фактори – географски и 
климатични, демографски, 
обичаи, бит, религия и кул-
тура, обществено-икономи-
ческо развитие. 
 В миналото възмож-
ностите за използване на 
продукти са сравнително 
ограничени както от го-
дишните сезони, така и от 
хранителните навици на 
населението, свързани с 
традиционната празнична 
обредност. През зимата 
разнообразието на про-
дукти е ограничено до 

минимум, като за тяхно-
то съхранение се прилага 
примитивно консервиране. 
През пролетта на трапе-
зата преобладават ранни 
листни зеленчуци, а през 
лятото и есента най-мно-
го се използват пресни 
зеленчуци и плодове. Най-
благоприятният сезон по 
отношение на храненето 
на местното население е 
есента с изобилието от 
различни продукти.
 По време на теренни 
проучвания през години-
те специалистите от отдел 
„Бит и домашни занятия“ 
в музей „Етър“ успяват да 
съберат богат фонд от тра-
диционни, но и малко по-
знати рецепти от Габрово 
и селата в региона. Зна-
чителна част от рецептите 
са записани от участници 
в проведените кулинарни 
фестивали в музей „Етър“ 
през 2009 и 2010 г.

Включете ñе в конкурñа „Гозáи по ñтари траäиционни рецепти"
Рубриката е посветена на 55-годишнината от създаването на музей „Етър“

Безвъзмезäната финанñова 
помощ за поäмярка 8.3 от ПРСР 
2014-2020 е 14 562 892 лева

Отáелязваме за пети път Нощта 
на книãите за Õари Потър
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 Ползвам правото си 
на отговор на изказва-
нето на г-жа Станева 
от вчерашния брой на 
„100 вести“. Това, че из-
казът и тонът й са груби, 
не е толкова притесни-
телно, дори може да се 
каже, че вдъхват надеж-
да, че най-накрая забеляз-
ваме някаква активност 
от нейна страна, защото 
вече четвърта година та-
кава липсва в Общинския 
съвет. Нека приеме като 
приятелско напомняне, че 
демокрацията позволява 
на всеки да се изказва в 
медиите, но честта и при-
вилегията на общинския 
съветник е да изразява 
позицията си по време на 
заседанията на Общин-
ския съвет и тя все още 
има шанс да го направи 
до края на мандата.  
Освен нелюбезните епи-

тети, госпожата използва  
думите „нагла лъжа“, която 
е намесена в словоред, от 
който не е ясно какво има 
предвид, но е достатъчен 
да внушава това, което 
цели. От дописката й още 
разбирам, че не съм дала 
решения за решаването на 
проблемите с транспорта, 
които последните няколко 
мандата не успяват да ре-
шат. След горните твърде-
ния установявам, че само 
по себе си присъствието 
тялом на заседанията на 
Общинския съвет не е дос-
татъчно, за да е наясно 
един съветник какво се 
случва. Затова ще напом-
ня на г-жа Станева, че съм 
първият общински съвет-
ник в този мандат, кой-
то изнесе информация за 
тежкото състояние на ОПТ, 
с искане към Общината 
за изработка на план за 

стабилизиране, който да 
влезе за обсъждане в Об-
щинския съвет и това е на-
правено още през 2016 г. 
Входящият номер на доку-
мента е ПО-44/24.11.2016 и 
г-жа Станева, въпреки, че 
би трябвало да го е чула 
като отговор на сесия, ако 
желае, може да се запоз-
нае с него от сайта на 
Община Габрово. Понеже 
имаше неясни внушения 
около транспортния про-
ект, ще повторя: Заложени-
те условия по поръчката за 
осемте електро автобуси 
са такива, че никоя фирма 
не се отзова на тях, което 
я прави неизпълнима и на-
лага, за да се поберем в 
предвидените средства, да 
закупим не 8 електро ав-
тобуси, а метанови такива. 
Горните действия довеждат 
до допълнително задлъж-
няване на Община Габрово 

със 700 000 лв. Факт е, че 
за нормалната работа на 
ОПТ са необходими 42 бр. 
автобуси, а ние ще полу-
чим по проекта 14. Вече 
няма човек в града, който 
ползва общинския транс-
порт и който да не знае 
състоянието на останалите 
автобуси. В този смисъл, 
насаждането на електрон-
но оборудване на 56 бр. 
автобуси, което се пред-
вижда по проекта намирам 
за неефективно, защото 
техническото състояние, с 
изключение на новите, не 
предполага дълъг живот. 
На сесията беше уточнено, 
че това оборудване може 
да се премества от повре-
дените возила на други. 
Въпросът е на какво ще 
се премества, след като 
старите автобуси излязат 
от употреба, а финансо-
вите ни възможности са 

изчерпани и  проектът ще 
приключи в този вариант 
само с 14 нови автобуса. 
В този смисъл смятам, че 
този мега проект решава  
транспортния проблем в 
Габрово временно, а нуж-
дата от нови транспортни 
средства след няколко го-
дини за предстояща.
 Въпреки тона й, искам  
да поощря ентусиазма на 
г-жа Станева и да й под-
скажа, че статии с невяр-
но или подвеждащо съдър-
жание често се появяват и 
е добре да ги отбелязва в 
публичното пространство 
без селекция на партиен 
принцип. В същото вре-
ме държа да отбележа, 
че търсенето на истината 
е напълно възможно без 
арогантност и внушения. 
 Пожелавам й успех в 
бъдещото й израстване 
като политик.

 - Г-н мавров, разка-
жете какво Ви провокира 
да представите именно в 
Габрово мита за Леда и 
Лебеда?
 - Този мит е свързан с 
нашите траки, който както 
всичко, свързано с тра-
кийската култура, се води 
за гръцки, което не е вяр-
но. Няма елинска култура, 
няма елински език, няма 
елински фолклор, нито 
елинско битие. Митът за 
Леда и Лебеда е уникално 
знание за генетиката на 
нашия тракийски народ, 
като част от общия бъл-
гарски народ. Нашият бъл-
гарски народ е съставен 
от две структури – траки 
и българи, от които едните 
се занимават с генетични-
те еволюционни цикли на 
нашия народ. А другите се 
занимават приоритетно с 
духовните, когато генети-
ката вече е готова. Както 
казва Христос, когато има-
ме ново вино, стари мяхо-
ве не стават, трябва да се 
променят, така и траките 
се занимават с това. Ми-
тът за Леда и Лебеда е 
един от най-уникалните, 
който се отнася и знание-
то се експлоатира главно 
от жреците на съзвездие 

Лебед, с което контакту-
ват траките. Целият този 
мит, който е полов, но не 
е приоритетен, както се 
посочват от интерпрета-
торите главно сексуални 
сцени. Тук става въпрос за 
обмяна на генетика между 
йерархията на съзвездие 
Лебед и тракийското пле-
ме Одриси, където жре-
ческата култова практика 
позволява да се направи 
съответната контактност с 
това съзвездие и да се из-
вършват определени енер-
гийни еволюционни нива 
на развитие в тракийския 
народ, на българския на-
род и оттам на цялото 
човечество. Аз и друг път 
съм казвал – траките са 64 
духовно племенни струк-
тури, които имат за цел 
да реализират по духовен 
сакрален път контакти с 
64 йерархични съзвездия в 
нашата Вселена, които са 
пряко свързани с еволю-
цията на човешкия род на 
тази земя. А Леда и Лебе-
да е едно от тях.     
 - Кога направихте 
това свое откритие?
 - Откакто се занима-
вам с езотерика. Знам го 
от много години, но не 
можех да намеря центъра, 

където се развива този 
проблем. Защото одриско-
то царство е много голямо. 
Одриската духовна култу-
ра, жреческата, вътреш-
но е много разнообразна 
и едва когато на Голяма 
Косматка край Казанлък 
откриха шлема, който въ-
обще не е боен, откриха 
и Лебеда, който ражда чо-
вешка глава, разбрах къде 
е този център. Оттогава, 
когато ми остава време, 
защото се занимавам и с 
тангризъм основно, про-
дължавам да изследвам в 
тази посока. Тоест зани-
мавам се и с втората част 
на еволюционното ниво на 
нашия български народ, 
която е в условия да под-
помогне физическото и ду-
ховно развитие на цялата 
планета. На всички хора 
– независимо от раса, пол 
и т. н.
 - Въпреки древния си 
произход днешният бъл-
гарин няма самочувст-

вие, защо?
 - И друг път съм каз-
вал, че в едно село, в 
една организация, в едно 
общество най-привилеги-
рованите хора са кметът, 
попът, жрецът и учителят. 
И в същото време те са и 
най-атакуваните, най-стра-
дащите хора, защото и за 
добро, и за зло ние оти-
ваме при тях. Българският 
народ е фундаментът на 
еволюцията на пета корен-
на раса - бялата раса, коя-
то е поставил българския 
народ чрез своите две 
структури – траки и бълга-
ри. Този фундамент трябва 
да изнесе еволюционни-
те структури напред. Той 
трябва да организира така 
самия себе си, че да може 
да удовлетвори потребно-
стите на цялото човечест-
во. Българският народ в 
случая – без да изпадаме 
в народностна еуфория и 
без да се превъзнасяме - 
е като родителите на цяло-

то човечество специално 
на пета коренна раса. То 
трябва да изнесе всичко, 
което неговите деца имат. 
И така ние сме поставе-
ни в тази ситуация. Не 
само радостта от това, че 
имаме деца, но и да ги 
отгледаме, да ги възпита-
ме, както трябва. Разбира 
се, срещу нашия народ 
се работи усилено. Срещу 
нашия народ деструктив-
но се работи от хилядоле-
тия, определени среди от 
световен мащаб имат за 
цел унищожението, което 
почти се осъществява, но 
то е един бумеранг, кой-
то самите те не си дават 
сметка как смело хвърлят 
в пространството и забра-
вят, че когато се върне 
той, няма да могат да го 
уловят, няма да могат да 
го елиминират.
 - Вие категорично 
считате, че българите, 
българската държава ще 
оцелеят във времето?

 - Докато изтече тази 
и още две коренни раси 
- шеста и седма, българ-
ският народ, етносът траки 
и етносът българи в кон-
гломерата си на народ, за-
нимавайки се с духовната 
и физическа еволюция на 
човешкия организъм, не 
могат да бъдат унищоже-
ни. Трудно, със страдание, 
с мъка, но накрая буме-
рангът се връща и този, 
който го е хвърлил, си 
получава удара в главата 
сам.
 - Казвате, че ще дойде 
времето, когато българ-
ският народ ще бъде най-
силната и водещата нация 
в света?
 - Разбира се, трябва 
да сме наясно какво раз-
бираме под това да сме 
силни. Най-слабият човек 
на нашата планета се каз-
ваше Исус Христос, защо-
то той не вдигна ръка и 
не наплю никой. А има ли 
по-силен от него в духовно 
отношение?! Няма. Нашият 
народ е многострадален. 
Нашият народ е наистина 
физически и психически 
непрекъснато тормозен, 
но това нито ще го убие, 
нито ще го съсипе. Само 
ще го направи по-силен. 
 - Тоест Вие считате, 
че в исторически план 
всички беди, които са се 
стоварвали върху нашата 
земя, са били именно за 
уякчаване, за заякване на 
нашия народ?
 - Те са били програми-
рани за унищожение, но в 
същото време само са ни 
закалявали. Не могат да 
ни унищожат. Това е база 
на еволюционното ни раз-
витие след пета, шеста и 
седма коренна раса. Така 
че няма унищожение.

 - Вие сте редовен 
участник във фестива-
лите „Здравей, Здраве!“, 
какво Ви привлича в тях?
 - Участвам не само в 
Габрово, но и в Казанлък 
на фестивалите „Здравей, 
Здраве!“. И ме привли-
чат две неща. Първото е, 
че тук се срещат хора с 
насочено духовно и ду-
шевно мислене, които не 
са безумно материални 
и които не са изключи-
ли своя духовен живот от 
възможностите на нашето 
съществуване. А искат да 
го възродят и засилят. И 
второ, тук се среща вече и 
много опредметена духов-
ност, ако мога така да се 
изразя. Тоест ние вече ми-
нираме продукция от кни-
гите до една есенция, до 
един шоколад, ако искате. 
От книгите, до онова, кое-
то можем да консумира-
ме с едно предварително 
замислено и програмира-
но здравословно хранене. 
Като започнем от здраво-
словното хранене, преми-
нем през енергийното вли-
яние, което може да бъде 
направено с някои симво-
ли, с лекциите, чрез които 
хората отварят духовните 
си канали и ни обръщат 
внимание върху темите, за 
които ние трудно бихме се 
усетили сами. 
 - Всъщност какво ста-
ва на този фестивал? 
 - На този фестивал се 
получава физическо и пси-
хическо състояние на пъ-
лен обмен на всеки, който 
е добронамерен и отворен 
към него. Тези срещи са 
чудесни. Хората вече се 
познават, виждат се, ин-
формираме се къде какво 
има, за какво е то и как 
можем да го ползваме.  

Музикалният отзвук на 
16-то издание на между-
народния хоров фестивал 
„Празник на духовната му-
зика” – дискът „Песента 
на  камбаните”, е вече 
в ръцете на своите по-
читатели. Той беше тър-
жествено представен пред 
габровските журналисти и 
партньорите.
 Високата оценка на 
публиката и специалистите  
за качеството на изпълне-
нията в двете концертни 
вечери се отрази и при 
съставянето на музикал-
ния диск. От тричасовия 
професионален запис на 
Българското национално 
радио бяха подбрани 19 
произведения, заедно с 
традиционната меса в съ-

провод на Габровския ка-
мерен оркестър, които са  
всичко 78 минути полезно 
време.
 Тази година в диска са 

включени всичките учас-
тници, макар и с различно 
времетраене на своето из-
пълнение. А това са Мъжки 
хор при храм „Успение Бо-

городично”, Женски хор на 
храм „Св. Йоан Предтеча”, 
Сборен хор при габров-
ските храмове „Успение 
Богородично” и „Св. Йоан 
Предтеча”, хор към БАН 
- София, Академичен хор 
„Света Параскева” при На-
ционалната художествена 
академия, протопсалт Да-
ниел Балаш от Румъния и 
Теодора Николаева Петро-
ва с Габровския камерен 
оркестър.
 С най-много изпъл-
нения от двата концерта 
са  представителите на 
смесения хор при БАН, 
който участва и в двете 
вечери. В концерта „Тебе 
поем, Господи” те изпъл-
ниха кратка меса в ре ма-
жор от Игнац Раймън със 

съпровод на Габровския 
оркестър и под диригент-
ството на неговия ръково-
дител Иван Стоянов. Хорът 
се представи и с амбици-
озното религиозно произ-
ведение „Патер Ностер” от 
Йозев Свидер под дири-
гентството на Мария Въл-
чанова. Със седем блестя-
щи изпълнения е включен 
и академичният хор „Света 
Параскева” при Национал-
ната художествена ака-
демия, с диригент Галина 
Луканова. Изключителното 
изпълнение на оперната 
певица Теодора Николае-
ва на „Салве Реджина” от 
Джовани Багиста Перголе-
зи е част от диска в своя-
та пълнота. Тази година 
византийското звучене на 

православните песнопения 
представи протоспалтът 
от Румъния Даниел Ба-
лаш, който изпълни, на-
ред с другите песнопения, 
и „Господи помилуй” на  
гръцки, румънски и българ-
ски.    
 Характерно за 16-то 
издание на „Празник на 
духовната музика” е, че 
заедно с познатите авто-
ри Петър Динев, Добри 
Христов, Бортнянски и на-
последък предпочитания 
Стоян Бабеков този път 
бяха застъпени и не тол-
кова познати автори като  
Игнац Раймън, Джовани 
Батиста Перголези, Йо-
зеф Свидер, Файнер, Арво 
Пярт, Филантидис, Джорж 
Рътър, Флегменко и др., 

което говори за специ-
алната подготовка, която 
правят участниците за га-
бровския фестивал.
 Тази година за колек-
ционерите са заделени 
допълнително дискове от 
„Песента на камбаните”, 
които ще им се предоста-
вят безплатно. Част от об-
щия брой, както всяка го-
дина, е предвидена за су-
венири на Министерство-
то на културата, Община 
Габрово, Архиерейското 
наместничество и Народно 
читалище „Габрово-2002”.
 На добър час на диска 
„Песента на камбаните” и 
изключителни благодар-
ности на Министерството 
на културата, което изцяло 
финансира неговата поява.

Спаñ Мавров: „Бълãарñкият нароä е като роäител на цялото човечеñтво"
стЕфкА БУРмОВА

 По време на третото издание на фестивала 
„Здравей, Здраве!“, чиято кауза е популяризиране 
на здравословния начин на живот във всички него-
ви аспекти - физическо, емоционално, ментално и 
духовно здраве – който се проведе преди седмица 
в Габрово, Спас Мавров представи своята лекция 
„Българите и митът за Леда и Лебеда“.
 За това какво е провокирало известния езоте-
рист да говори точно за Леда и Лебеда, защо бъл-
гарите нямат самочувствие, ще успее ли нашият 
народ да тръгне напред и какво привлича Спас Мав-
ров да участва във фестивалите „Здравей, Здраве!“ 
е разговорът с него.

Пепа Сомлева: „Груáоñтта и внушенията няма
äа решат проáлемите на Гаáрово"

Диñкът „Пеñента на  камáаните”е в ръцете на ñвоите почитатели
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 На 29 януари 2019 г. в ХГ „Христо Цокев“ - Габрово, по 
инициатива на Галерията и Дружеството на писателите - 
Габрово, бе открита изложба на Дойчо Бояджиев.
 От името на семейството искам да изкажа огромната 
си благодарност към организаторите, както и към пре-
красната Марина Прашанова, направила дарение от творби 
на Дойчо Бояджиев от ранния му период.
 Впечатлена съм от невероятния колектив на Худо-
жествената галерия, начело с Евгени Недев, който вложи 
сърце в перфектната организация на събитието.
 Благодарности и за усилията на Христо Мандев - пред-
седател на Дружеството на писателите - Габрово. Също 
и на Минчо Минчев за приноса му към събитието. И не на 
последно място - благодарности на многото приятели, по-
казали чрез присъствието си, че Дойчо Бояджиев е оставил 
трайна следа в съзнанието на толкова много хора и оста-
ва като светъл спомен!
 Благодаря ви, мили хора!
 На 4 февруари 2019 г. преди две години Дойчо се усамо-
ти в небесното си ателие.
 Нека си спомним за него! Поклон!
 С огромно уважение, Валя Бояджиева

Дойчо Бояджиев

Из кНИгАтА „ДНЕВНИкът От 
БОРДА НА яхтАтА „ПЕРУН“

Светлите ñънища на äетñтвото
Нещо като пролог
 В детството и ранната младост са 
заложени емоционалността и мечтите 
на целия ни живот. 
 Когато съм се родил, германците 
току-що са били овършали Украйна и 
са бързали към Москва. Светът е бил 
разтревожен, настръхнал и объркан, а 
следи от тази обърканост виждаме в 
него и до днес - нищо, че е минал по-
вече от половин век. Ако в по-ранните 
романтични епохи е имало спокойствие 
и място за илюзии, днес няма.
 Когато започнах да помня, войната 
вече беше свършила, но се заредиха 
трудни, бедни, голи, мизерни години. 
Показателно е, че никога не съм имал 
никаква купена играчка. Но това не 
беше само до мен. Моето поколение 
влезе във втората половина на двай-
сети век бедно и угрижено - по-късно 
по най-добър начин това увековечиха 
филмите на италианския неореализъм. 
А у нас нещата бяха сложни, защото 
моливът на Чърчил беше ни оставил 
в съветската зона... Нямах свои дрехи 
- носех старите на брат си чак докато 
отидох в гимназията, пък ученическата 
униформа и до по-късно. Нямам спомен 
за шарени детски книжки, вестничета и 
списания - такова нещо е имало преди 
войната, но новият режим не беше вър-
нал нищо по старите му места...
 Затова пък майка ми пееше и почти 
непрекъснато разказваше по нещо, 
като се смееше изразително и ими-
тираше с гласа си героите на своите 
нескончаеми истории. Тя е била родена 
до река - в съседното село Велчево, 
и ми разправяше как като малка със 
сляп кош е ловила риба. „Вечер - каз-
ваше тя - зареждах кошчето с хляб, 
сирене или кокоши черва и го пусках в 
големия вир под нас. А сутрин, като го 
извадех, вътре беше пълен с мренчета. 
Изсипвах ги в престилката и тичах на-
горе по пътеката към къщи.“
 Баща ми пък, служил войник във 
Варна и току ми разказваше за море-
то. Беше ми крайно интересно, защото 
селото ни беше на високо - срещу 
Балкана, а реката далеч - чак на пет 
километра. Затова пък напролет като 
отидехме да орем на нивата край дола, 
която беше на километър от къщата ни, 
пищях от удоволствие като виждах риб-
ките, които плуваха в продълговатото 
вирче, на два метра от нивата. 
 Баща ми разправяше, че имали 
някакви далечни роднини от Турски 
Острец и един техен син бил моряк. 
Веднъж като си дошъл в село, така 
се натряскал, че скочил в придошлата 
река и мътните го повлекли. „Отиде си, 
удави се! Бог да го прости!“ - завайка-
ли се хората. Пък след малко той се 
задал отдолу като се клатушкал и пеел. 

Оттогава знам, че моряците са смели 
хора и мъжки момчета, защото много 
пият. Върхът на удоволствията ми беше, 
когато ходехме да косим ливадата край 
река Видима или татко запрягаше коня 
да идем на воденица - де на Дебнево, 
де на Кулата, де на Скандалото. Тогава 
гледах упоително големите вирове на 
пенливата река, а ако времето беше 
топло, понякога имах късмет и да се 
окъпя, па и да поцапам из водата. 
 Веднъж батко ми каза, че във 
Варна имало нахимовско училище и 
в него се учели малки момчета за мо-
рячета, та щяло да бъде хубаво, щом 
толкова обичам водата, да ме запишат 
в него. Подхвръкнах от радост!
 На един Разпети петък, на панаира 
в Севлиево, след като татко добре 
разпродаде грънците си и остана до-
волен, ми купи истинска книга. Синя, 
подвързана - „Максимка“ се казваше. 
Това беше името на едно мече, което 
военните моряци от някакъв съветски 
крайцер си отглеждаха на кораба. Кол-
ко му трябва на едно момче като мен, 
за да потъне в мечтания и блаженство!
 Когато започнах сам да си чета 
добре, първата книга, която ми до-
несе брат ми, вече студент в София, 
беше „Робинзон Крузо“. Разболях се 
от удоволствие и мечти - и аз един 
ден да стана моряк и корабокрушенец. 
Втората книга, вероятно неслучайно, 
пък беше първи том на „Тайнственият 
остров“ от Жул Верн. Какво да стане 
от мен, щом захранването на любопит-
ството и детското ми въображение е 
почнало с такава литература?!
 Много обичах да отидем с каруцата 
или зиме с конската шейна във Велче-
во и дядо Иван - бащата на майка ми, 
да разказва за приключенията от двете 
си пътувания из Америка. Пък завинаги 
запомних как е научил другите българ-
ски емигранти да си плетат от местните 
блатни треви големите слепи кошове 
за ловене на риба. И те измъквали от 
река Мисури толкова много едра риба, 
че един ден дядо видял някакъв мост 
над голямата река - мостра от своите 
кошове, снимката си и надпис: „Търси 
се Жан Илиев“... След туй говореше 
с благоговение за Рио де Жанейро 
и казваше, че това е най-красивият 
град на света! Пък в ергенската стая 
на вуйчо имаше цветна картинка в 
златна рамка: в ужасно бурно море, 
сред опасни вълни с бели гребени се 
носеше красив кораб с издути платна. 
Тази картинка ми взе акъла, защото 
бях чел описания на океански бури и 
такива кораби, ама чак сега, за първи 
път виждах такова нещо. Хем ме беше 
страх, хем исках да съм на този кораб, 
защото моряците са големи юнаци.
 Вече страстно исках да стана мо-
ряк!
 Малко след това, за награда като 
добър ученик, бях пратен на пионерски 
лагер във Варна. (Тогава се казваше 
град Сталин.) Пристигнали по влака 
и настанили се следобед, вечерта ни 
заведоха в Морската градина да видим 

морето.
 Бях смаян!
 Под мистичната светлина на луната 
морето се оказа многократно по-голя-
мо и магическо нещо, отколкото си го 
представях. На всичкото отгоре пред-
стоеше празникът на Българския мор-
ски флот и в залива срещу плажа бяха 
хвърлили котва най-големите ни и пред-
ставителни военни кораби. Окичени 
с гирлянди от знамена и окъпани със 
светлини, те засилваха многократно 
морската магия и първите впечатления 
от Голямата вода.
 Не ще и дума, че на този лагер не 
излизах от водата, почти не ядях и се 
върнах „саде жив“. Но душата ми тър-
жествуваше.
 Като ходех на училище, а то беше 
на три километра далеч - в централна-
та махала на селото, почти всеки ден 
се отбивах в читалището и след като 
разглеждах илюстрованите списания в 
читалнята, си вземах по няколко книги, 
за да чета, докато паса следобед жи-
вотните. Да не говорим за Карл Май 
и Емилио Салгари - те бяха направо 
забранени - не се издаваха и бяха из-
хвърлени от обществените библиотеки. 
Но от Жул Верн в читалището имаше 
няколко заглавия, които бързо изчетох. 
Неговите книги ме опияняваха. Особе-
но силно се запечата в съзнанието ми 
„Капитан Немо“ - бяха ми я подарили 
за Нова година за отличен успех. И 
семката й попадна на отлична почва. 
Оттогава замечтах не само да служа 
моряк, да плавам на кораби, да живея 
на остров, но и да се разхождам няко-
га по морското дъно.
 Друга книга, която направи пробой-
на в тийнейджърското ми въображе-
ние, беше „Златното дъно“ на твърде 
неизвестния съветски автор Владимир 
Немцов. Но там се говореше вече за 
цели подводни градове, които живеят 
своя живот, както тези на сушата, пък 
между тях щъкат малки подводници, 
вседеходи и пъргави водолази.
 През есента на 1955 година се озо-
вах гимназист в Свищов...
 Старинният град определено ми 
допадна, но той не би ми направил 
особено впечатление, ако не беше 
интересната му архитектура, повли-
яна от Австрия, и ако не беше на 
Дунава. Почти ежедневно се изкачвах 
на „Калето“ и наблюдавах от високо 
величествената река. По нея почти 
тържествено преминаваха параходи, 
влекачи с шлепове или кръстосваха 
рибарски лодки. Далеч на север си-
нееше Румъния, зад гарата тополи 
закриваха гледката към запад, но на 
изток реката се виждаше далеч и с 
часове наблюдавах как някой запъхтян 
конвой се приближаваше откъм Русе, 
за да замине нагоре - към Югославия, 
Унгария, Австрия...
 Една от първите ми работи беше да 
се запиша в курса по гребане. Ако има-
ше пък яхти и курсове по ветроходство, 
нямах представа как щях да завърша 
учебната година, но тогава по Дунава 

такива луксозни спортове не се прак-
тикуваха.
 Наложи ми се през една януарска 
нощ в четири часа сутринта да пъту-
вам от Свищов за Кривина в търбуха 
на един шлеп. Той играеше ролята на 
пътнически кораб, макар пуснат като 
сал по течението, та атмосферата 
беше като че ли сме в Русия по вре-
ме на Гражданската война. Беднотия, 
мълчание и потиснатост, тъмнина, студ 
и вълчи вой из нощните оризища 
преди селото. Но и това изживяване 
ми беше нужно. Оттогава гледах с 
още по-голямо уважение на обслуж-
ващите шлеповете, които живееха на 
тях със семействата и кокошките си. 
Окаченото им разноцветно пране се 
вееше като празничните гирлянди от 
знаменца през празниците на Военния 
флот. Толкова много ми се плаваше и 
риболовстваше, че ако частната ини-
циатива не беше забранена и някой 
рибар ми беше рекъл: „Абе, зарежи 
го тоя даскалък и ела да ми помагаш!“ 
- свършено беше, щях да зарежа учи-
лището моментално. А пък ако някой 
корабен капитан ми речеше: „Осигуря-
вам ти само хляба и чорбата, но ако 
искаш да видиш свят, качвай се и сли-
зай при пещите да хвърляш кюмюр!“, 
сигурно и досега щях да съм на вода, 
към „черната банда“ на някое разбито 
корито.
 На другата година се преместих да 
уча в Троян. Но оттам нямам никакъв 
интересен момчешки спомен, свързан 
с води, освен че веднъж ходихме да се 
къпем на някакъв вир с малък водопад 
и изненадан наблюдавах как рибите 
скачаха доста нависоко срещу падаща-
та вода. Другото хубаво нещо беше, че 
читалищният библиотекар бай Симеон 
бързо ме запомни и започна да ми 
изнамира интересни книги за морето, 
корабите и пиратите, та за уроци и до-
машни времето вече взе съвсем да не 
ми достига. 
 В десети клас пък се наложи да уча 
в Севлиево.
 Бях много добър ученик, признати-
ят художник на гимназията, любимият 
ученик на учителката си по литература, 
преподавала и на Пеньо Пенев, но ма-
тематичката беше решила да ме прави 
математик, а на мен ми се рисуваше и 
исках да пътувам по света под платна... 
За сметка на това в градската библи-
отека открих съкровище: осемдесет 
тома с произведенията на Жул Верн 
на руски език, някои от тях дори нераз-
рязвани. Обезумях! То не беше радост, 
не беше чудо! Четях до изтощение, 
докато оная хубавица ме остави на по-
правителен изпит не само по алгебра, 
но за инат и по тригонометрия...
 В родното ми село през летните 
ваканции за работа в кооперативното 
стопанство се импровизираха бригади 
от средношколците - спяхме в две съ-
седни селски къщи. Денем обичайно 
беряхме малини или събирахме сено. 
Естествено накрая бригадата свършва-
ше с речи, награди, лагерен огън... В 

края на поредната бригада трябваше 
да надписвам книгите за наградените. 
Оказах се най-работливият - бяха ми 
определили да си надпиша най-тлъста-
та книга - „Близнаци“ от Боян Болгар. 
А аз видях в купа една пъстра суперо-
бложка с развети от вятъра палми и 
странното заглавие „Експедицията Кон 
Тики“.
 А като я разгърнах - изтръпнах: 
Боже мой! От приложените към текста 
снимки разбрах, че това не е измиш-
льотина, а истинска голяма експедиция 
от живи и досега хора, които през 1947 
година на сал от десетина балсови тру-
пи са пресекли Тихия океан! Само това 
ми трябваше - побърках се. Разбрах, 
че и в наше време могат да се правят 
в Океана чудесии, нищо че не си на 
клипер или шхуна... Бързо надписах 
„Кон Тики“ за себе си и оттогава Тур 
Хейепсар ми стана пътеводна звезда.
 Но поразителен удар ми нанесе 
Александър Беляев с „Човекът амфи-
бия“. Ей това ми трябваше! Да ми при-
садят хриле от акула и да ме хвърлят в 
морето!...
 Плаваше ми се.
 Ах, как ми се плаваше!
 На военната комисия уж ни питаха 
за предпочитания - в какви части бихме 
желали да служим. Заявих категорично, 
че искам да служа моряк - нищо, че 
там службата е три години! Не се съо-
бразиха с мен, защото явно докторите 
вече бяха решили - той заминава да се 
учи в школа за радисти, защото има 
добър слух.
 Службата ми не беше особено 
тежка, но ми беше неприятна, защото 
нямах пиетет към техниката, а морзът 
определено ми беше занимание про-
тивно. Добре, че бях уважаван като 
талантлив художник и за да ме ползват 
като такъв, ме направиха и библио-
текар. Знанията и нарядите - наред с 
всички. Но вече си имах убежище - 
библиотеката с радиоуредбата, книгите 
и рисуването до късно нощем...
 След уволнението си през 1962 
година открих книгите на варненското 
издателство и започнах да ги следя. 
Понеже бяха едни от най-четивните, 
които се издаваха през онези сиви 
тоталитарни години, търсеха се и да 
се добереш до най-добрите им загла-
вия, беше късмет. Но упорито ги из-
дирвах. Постепенно успях да оформя 
от стари и новоизлезли книги доста 
добра специализирана морска библио-
тека. Живеех на сухо, нямаше къде да 
практикувам водни спортове, но много 
четях и бях в час по много теоретични 
въпроси, както и какво става в момен-
та в корабоплаването и интересните 
морски пътешествия. Следях с инте-
рес капитан Кусто, който убеждаваше 
моето поколение, че под водата е 
адски интересно и освен че е красиво, 
може да бъде даже и забавно. Те ме 
ограмотяваха и убеждаваха, че моето 
поколение ще навлезе убедително в 
крайбрежните води.
 Плаваше ми се!

 ВЕЛА ЛАзАРОВА

 Изложбата дарение 
на художника и писате-
ля Дойчо Бояджиев събра 
много колеги, приятели, 
граждани на откриването 
на 29 януари в Художест-
вена галерия „Христо Цо-
кев” - Габрово.
 В експозицията 54 
творби, собственост на се-
мейството и част от тях 
дарение от негови близ-
ки от Варна и съпругата 
му Валя Бояджиева, носят 
ретроспективен привкус. 
Показани са графики, пла-
нински и морски пейза-
жи, натюрморт, портрети 
с маслени бои, пастел, 
молив, въглен, които след-
ват творчеството на ху-
дожника през житейския 
му път. На 4 февруари се 
навършиха две години от 
раздялата с него.  
 Рожба на Балкана, ро-
ден  в село Гумощник, Тро-
янско, но пъпът му е хвър-
лен в морето. Определян 
като страстен пътешестве-
ник, той е автор на разка-
зи, есета, публицистика, 
сатира и др. На въпроса 
защо първата му книга е 
за подводния свят, той от-
говаря: „Защото го усещах 
като по-мил и ме вълнува 
по-силно. Пък може и в 
предишния си живот да 
съм бил делфин…”.
  Многостранна личност,  
писателят Йордан Хаджиев 
определя Дойчо като „из-

ящен художник, историк 
и изследовател на своя 
край, събирач на народ-
ни умотворения, писател с 
висока словесна култура”. 
 За себе си преди де-
сетина година Дойчо Бо-
яджиев споделя: „Освен 
къща (някога имах собст-
вен апартамент), съм из-
карал чрез рисуване и до 
известна степен чрез пи-
сане средствата, с които 
съм преживявал през це-
лия си живот, семейство 
съм издържал, а и пари 
поне за три леки коли, 
които съм инвестирал на-
ново в изкуството си… Е, 
надникнах тук и там по 
света (някога бях убеден, 
че ще обиколя света!).
 Бях един от най-ува-

жаваните български ко-
лекционери, имах огромна 
библиотека… завоевания 
някакви. Най-голямото ми 
богатство е едно сговорно 
семейство и половин дузи-
на искрени приятели.
 „Самотата е приятна, 
когато е споделена.”
 Приживе Дойчо Боя-
джиев издава само шест 
книги от богатото си твор-
чество, между които „Си-
нята безкрайност” - сбор-
ник разкази, „Градината 
с авлигите” - литературни 
миниатюри, „Мехурчета от 
извора” - автентичен ху-
мор, „По-близо до тебе, 
Господи! (Титаник и бълга-
рите)” и др.
 На откриването на из-
ложбата писателят Минчо 

Г. Минчев сподели, че по-
знава Дойчо Бояджиев ос-
вен като художник и като 
човек, който държи много 
добро перо, особено двете 
му прекрасни книги „Днев-
ник от борда на яхтата  
„Перун” и тази за „Тита-
ник“. 
 В словото си той под-
черта: „Дойчо Бояджиев 
има над десет подготвени 
книги за печат, които чакат 
своите благодетели, за да 
стигнат до читателите: „Ко-
лекционерството” - лудост, 
пагубна страст или благо-
родни амбиции; „Монетите 
на тракийските царе“ - об-
зорен и подробен ката-
лог за монетите, сечени 
от тракийските владетели, 
царе и князе; „Конски Ве-

ликден” - разкази; „Злато-
то на Юкон” - роман (оди-
сеята на един български 
емигрант в началото на 
XX век); „С ямурлуци зад 
океана” - разкази; „Шаре-
ни чирепчета” - автенти-
чен балканджийски хумор; 
„Литературни миниатюри” 
и др.
 Като изтъкна достойн-
ствата на писателя, Минчо 
Г. Минчев припомни своя, 
публикуван преди седем 
години, отзив за книгата  
му „По-близо до тебе, Гос-
поди! „Титаник“ и българи-
те”.
 „Тя е не само избрана 
фактология от написаното 
досега. Тя до голяма сте-
пен е съдбовна: вкъщи се 
е говорело за загиналите, 

за дядо му, работил в Аме-
рика. Запазените картич-
ки от онова време често 
са тръпнели в ръцете на 
момчето. В изложението 
Бояджиев изразява своя-
та позиция и мироглед на 
зрял човек, прави после-
дователен и аналитичен 
разказ за условията на 
живот в началото на XX 
век, за причините, които 
водят много чужденци към 
страната на надеждите… 
Самият той пътешественик 
и ветроходец, умело си 
служи с морската терми-
нология, на места в текста 
се чувстват познанията и 
езика му на художник” - и 
Минчо Г. Минчев завър-
ши с поетичния израз на 

автора Дойчо Бояджиев: 
„Сега морската стихия 
безспирно пълни кораба и 
той бавно се навежда на-
пред, сякаш извинително 
се покланя на Атлантиче-
ския океан заради своята 
дързост”.
 Свои спомени за по-
знанството си с художни-
ка и писателя Дойчо Бо-
яджиев сподели и Христо 
Мандев - председател на 
Дружеството на писатели-
те - Габрово. Той първи е 
приел вестта на приятели-
те на Дойчо от Варна, че 
ще дарят съхранените от 
тях творби на художника. 
 Изложбата ще може 
да бъде видяна през фев-
руари в ХГ „Христо Цокев”. 

Изложáа „Дойчо Бояäжиев - äарение” äве ãоäини по-къñно
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юза на слепите в България
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Интервю ñ Йорäан Õаäжиев
Разговора води
Димитрина МИХАЙЛОВА

 В търсене на срещи с ин-
тересни хора в нашия съюз 
попаднахме в Габрово на писа-
теля Йордан Хаджиев - бивш 
адвокат, автор на десет 
белетристични книги, едно 
изследване върху габровския 
хумор, сценарист на филма 
„Игра на любов” и твърде 
много публикации в периодич-
ния печат - разкази, фейлето-
ни, публицистика. Сборникът 
му новели „Нататък” е номи-
ниран и награден през 2005 
година от Съюза на българ-
ските писатели като най-до-
бра книга на годината. „Весел, 
великодушен, мъдър” - така 
е озаглавил своя статия за 
него литературният критик 
Петър Цокев.
 - Господин Хаджиев, как се 
вмествате в тази преценка?
 - Допускам, че може да има 
нещо вярно, но тя е поглед от-
вън. Иска ми се да добавя, че 
съм бил и твърде лекомислен, 
ако щете и досега съм такъв. 
Утешавам се с мисълта, че ле-
комислието е в много добри 
отношения със свободата, с оп-
тимизма и по-доброто живеене. 
Великодушен би трябвало да 
означава човек, наклонен да 
прощава грешките и глупостите 
на другите. Като зная колко 
много са моите грешки, че и 
глупости, бива ли да си кривя 
душата и да обвинявам другите, 
че са били като мене, а аз като 
тях!? Да прощаваш на хората 
наоколо, а и на себе си, е вече 

начало на мъдростта. Ще ми се 
обаче да вярвам, че като съм 
вършил поменатите си глупости, 
след това съм го осъзнавал. Оп-
равдавам се с една чисто моя 
максима – достатъчно съм умен, 
за да зная, че не съм толкова 
умен.
 - Вероятно сте писали ав-
тобиографии. може ли да ни 
кажете какво имаше в тях?
 - Писал съм и още как! 
По-голямата част от живота ми 
мина в социализма, когато за 
щяло и нещяло пишехме авто-
биографии. Шаблонът беше - ро-
ден съм в бедно селско, бедно 
работническо, бедно учителско 
семейство… Беше хвалба, че 
дядо ти и баща ти не са могли 
да се оправят със сиромашията. 
Една моя автобиография започ-
нах така: „Роден съм… - колкото 
пъти изрека тия думи, толкова 
пъти чувам гласа на баба - ро-
ден си за бела!”. Аз също съм 
от бедна къща, защото баща ми 
се отделил от дядо ми, а той 
ядосан, че и малко проклет, не 
му дал нищо. Работехме чужди 
ниви в моята Бяла черква, спес-
тявахме всяка стотинка и когато 
тръгнах да следвам в София, 
вече не бяхме бедни. С една 
дума, аз съм бедна издънка на 
богат род, сиромах-хаджия, би-
воларски аристократ. Пораснал 
съм върху една биволица, случ-
вало се е да заспя върху широ-
кия й гръб. Освен късмета да се 

родя в заможната възрожден-
ска Бяла черква, да имам силна 
и волева майка - удивителна, 
бих казал велика начална учи-
телка (на късни години беше 
лагеристка в Белене), случи се 
и да ме заобичат книгите. През 
цялото си детство, юношество, 
че и досега четях и чета книги, 
сега със слушалки.
 - Били сте адвокат, но до-
колкото разбрах, през цялото 
време не сте преставали да 
пишете. Има ли някаква връзка 
или зависимост между тях?
 - Човек все трябва да е бил 
някакъв. Но „писател” е голяма 
дума, писателите са портрети 
в коридора на училището. Сю-
жети има навсякъде, разбира 
се и в съдебните зали. Помня, 
един стар съдия в младите ми 
години каза: „Съдът е място 
на лъжци, крадци и глупци”. 
Литературата много обича тези 
„герои”. Йовков е изключение. 
Но много човешко е да слуша-
ме кой, къде и как от нас се е 
посрамил. Вестниците и телеви-
зиите съществуват, благодаре-
ние на рекламите и скандалите. 
Добрите, свестните, честните и 
праведните са скучни. Колкото 
до правните науки, май са ми 
останали само две неща, два 
принципа - първо процесуал-
ният: „Да отделим спорното от 
безспорното”. Бих казал, че в 
нашите разправии обикновено 
не знаем за какво се караме, 

за какво се мразим и защо 
преждевременно умираме. В на-
чалото винаги е някакво малко 
недоразумение, дребен спор, в 
който аргументите ни започват 
с: „Нищо подобно!”, „Изобщо 
нямаш представа!”, „Как можа 
да кажеш тази глупост!”… Зна-
чи, имал си да кажеш нещо, 
искал си да се обосновеш, но 
предпочиташ първо да обидиш. 
И сбогом, разбирателство, ела 
ми на помощ, глупост моя! И 
второто нещо - кой е виновни-
ят, що е вина, къде трябва да 
се търси. Върху принципа на 
„вината” е изградено цялото на-
казателно право и три четвърти 
от гражданското. В по-широк 
смисъл проблемът за вината е и 
проблем на литературата. Цити-
рам една от дефинициите: „Ви-
ната е отношението на дееца 
към деянието”. Когато едно ци-
ганче се върне у дома с открад-
нати пари и неговите близки го 
хвалят и прегръщат, то не може 
да бъде виновно. Едно дете, 
човекът изобщо първо трябва 
да бъде научен на добро и зло, 
на умно и глупаво, на истина 
и лъжа. Майка ми казваше, че 
най-трудното е да отгледаш чо-
век. Биеше ме, един път каза: 
„Аз или човек ще те направя, 
или ще ти счупя ръцете”. Нека 
отбележим с горчивина, че на-
шите български обстоятелства 
не са много добри педагози. 
Печалният факт, че хората днес 
почти не четат, е далеч повече 
от печален.
 - Как се промени животът 
Ви след загубването на зре-
нието?
 - Много и не толкова мно-
го. Бях оптимист, донякъде и 
щастлив - и сега съм такъв. Ще 
кажа, че човек има толкова, 
колкото сам може да си даде. 
Очите дават много, но се утеша-

вам с мисълта, че оттук нататък, 
в края на живота си, едва ли 
ще видя нещо съвсем непозна-
то. Няма да видя Статуята на 
свободата, но тя и досега не 
ми е липсвала кой знае колко. 
Мисълта, че французите са я да-
рили за спомен от революцията 
на свободата ми стига. Разбира 
се, малко преувеличавам, няма-
ше да е зле, ако се видим, но 
откъде щях да взема пари, за 
да я посетя! 
 Очите са универсална-
та входна врата на детското 
познание, без да подценявам 
останалите сетива. Но когато 
човек иска да премисли нещо, 
току си затваря очите. Очите 
разсейват. Като всички мъже 
и аз съм зависим от женската 
красота, а тя, тази красота, об-
служва най-вече продължението 
на рода, сексуалния нагон и 
лирическата поезия. Навремето 
попитах едно момиче какво би 
предпочело - умна и грозна или 
глупава и красива. Досещате се 
за отговора, призна си. Любов-
ното щастие е универсално дос-
тъпно, присъщо на младостта, 
че и по-нататък. Но не мога да 
си представя човек, който цял 
живот ходи замаян от любов, 
все влюбен. Голямата радост, 
истинското голямо щастие иде 
от осъществяването на голяма 
цел, тоест - от ума и труда. Тази 
голяма цел е всъщност нещо 
много относително, зависи за 
какво сме мечтали. Когато един 
селянин има за цел да изоре 
този ден нивата си и цял ден 
върви след плуга, привечер спи-
ра, обръща се и в погледа му 
има вдъхновение. Виждал съм 
го у баща ми. Сиреч, за всекиго 
има възможност да си поставя 
и осъществява големи цели - да 
бъде щастлив. Преди пет-шест 
години осъществявах моите най-

високи цели с химикалка. Сега 
имам диктофон, даже два и си 
приказвам с тях посред нощ, 
без да паля лампата.
 - Коя е най-важната тема 
на Вашите произведения? Кои 
са любимите Ви сюжети, пред-
почитания, маниер и стил?
 - Всяка малка тема може 
да се превърне в голяма. В 
световната литература неряд-
ко големите романи са били в 
началото малък разказ. Само 
че авторът е лягал и ставал с 
мисълта за този разказ, додето 
се изненада колко още има за 
разказване. Впрочем тайната 
на успеха е да мислиш дълго 
върху едно и също. Признавам, 
че предпочитам жизнерадостни-
те теми и понякога много се из-
ненадвам, че нещата свършват 
зле - приятелят ти се е оказал 
страхлив, обичаната жена не-
приятно бъбрива или премного 
пресметлива, че сам си изне-
верил на себе си, че чудесното 
ти умно и смело момиче е било 
прегазено през нощта от авто-
мобил и идиотът е избягал, ма-
кар че е могъл да я спаси. Във 
всяко цвърчене на птичка може 
да има мотив за класическа ме-
лодия, стига да си Моцарт и да 
я чуеш. А любимият ми маниер 
е иронията. Изключително при-
ятно е да кажеш или чуеш едно 
твърдение, а да излезе, че си 
казал обратното. Удоволствието 
на читателя е също тъй голямо, 
тъй като се е досетил какво 
искаш да кажеш. Природата на-
граждава с радост този, който 
се досеща - открива истината.
 - предстои ли Ви нещо зна-
чително в работата?
 - Въобразявам си.
 - Как гледате на принад-
лежността си към нашия съюз?
 - Като на абсолютна принад-
лежност.

Литературен свят
Павел Боржуков-
Боржи
 Не знам дали всички пи-
шещи днес млади автори си 
дават сметка за риска, който 
поемат с желанието да публи-
куват час по-скоро творбите 
си. Българският читател, кой 
повече, кой по-малко, е изгра-
дил естетическите си критерии 
върху националната литератур-
на традиция и постиженията 
на съвременната европейска 
книжнина.
 Тази база налага априори 
един паралел за възприемане 
и оценка на сполуките или не-
сполуките на всеки автор, кой-
то се домогва полиграфически 
до вниманието на четящата 
публика.
 Ако в поезията все пак 
може да се разчита донякъде 
на известна читателска тър-
пимост поради краткостта на 
формата, то в белетристиката 
едва ли някой би посегнал 
повторно към четиво на автор, 
от когото се е почувствал под-
веден в очакванията си.
 Затова считам за библиог-
рафски късмет случаите, кога-
то сред необозримия издател-
ски поток попадна на книги, 
които се четат и съпреживяват 
повече от един и два пъти.
 Точно такова попадение 
се оказа за мен книгата на 
Йордан Хаджиев „Искам си 
лъжата”.
 В нея могат да намерят 
„четиво за себе си” хора на 
всякаква възраст. Най-малките 
биха възприели една и съща 
приказка за първобитните 

хора, с респект към тайнство-
то на живота, разказана от 
сериозния Ляно и с несдържан 
смях от нехайния му брат-близ-
нак Ками.
 По-големите пък ще се сме-
ят на глас на измислиците на 
Антон, който при всяко закъс-
нение в училище лъже класния 
по-изкусно и от Том Сойер.
 Младежите ще търсят за-
едно с героите изход от за-
плетените ситуации в любовта, 
възрастните ще прозрат соци-
алните послания на автора, а 
старите ще въздишат по близ-
кото и по-далечното минало де 
с носталгия, де с облекчение. 
Очевидно хубавите книги не 
остаряват, а „помъдряват” за-
едно с хората.
 Йордан Хаджиев е наисти-
на „мъдър сладкодумец - както 
го нарича Никола Радев - кой-
то защитава човека, всеопро-
щава греховете му”.
 Хуманизмът на автора се 
излъчва не толкова от директ-
ни внушения, колкото от ди-
намиката, заложена в самите 
действия на героите, от разви-
тието на образите им.
 В сборника има разкази, 
които по стилистиката си се 
родеят ту с забавния и непри-
нуден изказ на Чудомир, ту с 
бликащата жизненост на Елин 
Пелин или умението на танде-
ма Петър Незнакомов и Мирон 
Иванов да създава от „нищо 
нещо - смях”.
 Пред читателите се отваря 
просторна галерия с релефни 

образи, които авторът съжи-
вява с няколко докосвания на 
магическото си перо или често 
се идентифицира с тях чрез 
„Аз-формата” на разказа си.
 Богатата му лексика, която 
ползва реквизита поне на три  
- четири поколения българи, 
ни среща с герои от различни 
епохи и то непринудено, плав-
но, без да усещаме разграни-
ченията между тях, наложени 
от историческото знание.
 Разказът „Размишленията 
на една калимавка” например, 
ни въвлича в обстановката на 
един интериор, в който сякаш 
вече сме били, още когато сме 
чели „Под манастирската лоза” 
(все пак Хаджиев е бил на 
петнайсет години, когато умира 
Елин Пелин).
 Оттук нататък обаче геро-
ите на двамата писатели си 
приличат само по принадлеж-
ността им към манастирския 
клир и мнимата отдаденост 
на въздържание от светските 
съблазни.
 Имат общо и в умението си 
да създават ситуации, раздви-
жени от ведрия, добродушен 
хумор, жизнелюбието и несло-
мимата жизненост на човешка-
та природа.
 В разказа на Хаджиев с 
бароков контраст се засрещат 
вричането в богоугодство на 
монасите и нравите на насто-
ящето зад вратата на манасти-
ра. 
 Един кратък повей от при-
съствието на хубавата Мария 

е достатъчен да върне мла-
дия игумен дядо Дионисий към 
близкото му минало, послуш-
ника-студент към невзетия още 
изпит, да лиши преподобните 
Матей и Дамаскин от крехкото 
им битие и накрая в манастир-
ския двор да остане само една 
празна калимавка.
 Изкусен майстор на диало-
га, Хаджиев изпъстря речта на 
героите си с поговорки, нео-
чаквани отклици, изненадващи 
развръзки на конфликтите.
 Изглежда, че понякога в 
литературното поприще къс-
метът също може да доприне-
се за развитието на автора. 
Йордан Хаджиев не е съвсем 
лишен от такъв.
 Ражда се в Бяла Черква, 
където еманацията от истори-
ческото присъствието на лич-
ности като Бачо Киро, Райко 
Даскалов, Цанко Церковски не 
може да не повлияе по един 
или друг начин на будно мом-
че, родено в същото село.
 Почти целият му останал 
живот досега преминава в 
Габрово - градът, който Кон-
стантин Иречек в края на XIX  
век наричаше „работилницата 
на България”.
 В същия град завършва 
именитата Априловска гимна-
зия, по-късно работи пак там 
като адвокат.
 И дотук с „късметите”! Ос-
таналото е писателска дарба, 
избуяла в тринадесет белетри-
стични книги и много литерату-
роведски публикации.

почина
йордан 

Хаджиев 
– почетен 
гражданин 
на Габрово, 
писател и 

юрист. 

 Йордан Хад-
жиев е роден на 
23 август 1933 г. в 
село Бяла черква, 
Великотърновско. 
Завършил е пра-
во в Софийския 
университет „Св. 
Климент Охрид-
ски“, работил 
е като адвокат 
и юрисконсулт. 
Творчеството му 
принадлежи към 
почти всички ли-
тературни жанро-
ве и обхваща 12 книги с белетристика, монография на габров-
ския хумор, сценарий на филма „Игра на любов“, както и 9 
сборника, на които беше съставител и редактор.
 Негови книги са награждавани с най-високото отличие на 
Съюза на българските писатели и са обявени многократно за 
„Книга на годината“. Романът му „Попътно“ е представен от 
българското посолство в Лондон. Сборникът му с разкази „На-
около любов“ е преведен на турски език.
 Провъзгласен е за почетен гражданин през 2014 г. от Об-
щински съвет - Габрово заради активна творческа дейност, из-
дигане авторитета на габровската култура и по случай неговата 
80-годишнина.
 Йордан Хаджиев бе веселяк, сладкодумец и голям приятел 
на Дома на хумора.
  по повод тъжната новина от Дома на хумора и сатирата 
публикуваха следното съобщение:
	 „И	Йордан	Хаджиев	е	поел	по	дългия	път.	Голям	приятел,	ве-
селяк,	сладкодумец,	омайващ	със	словото	си	–	около	него	винаги	
има	любопитни,	все	умни	и	препатили,	надали	ухо	да	чуят	спо-
мените	му	или	поредните	му	лакърдии,	или	пък	да	му	доверят	
своя	преживелица.
	 Не	 идваше	 често	 в	 Дома	 на	 хумора,	 последните	 години	
звънваше	или	ако	срещнеше	някого	на	„стъргалото”,	почваше	да	
пита	и	да	попълва	информационните	си	файлове.
	 Затова	пък	ние	го	канехме.	Така	на	24	ноември	2016	година	
той	бе	„живият”	герой	на	нашата	документална	изложба	„Лич-
ности	и	събития	от	историята	на	габровския	хумор”.	Събраха	
се	близки	и	роднини,	наследници	на	личностите,	за	които	раз-
казваше	 изложбата	 ни,	 и	 той	 се	 впускаше	 в	 хубави	 спомени.	
Мило	и	задушевно!	Тогава	се	уговорихме	да	представим	наскоро	
излязлата	му	споменна	книга	„По	следите	на	думите”.	Откликна	
–	беше	януари	2017	г.,	сняг	до	коляно,	непроходими	почти	улици,	
а	 в	Дома	много	 приятели	 –	 наши,	 негови,	 на	 неговото	 слово.	
Никой	не	искаше	да	си	тръгне:	той	–	откровен	до	болка,	публи-
ката	–	почти	готова	за	„бис”!
	 После	правихме	заедно	вестник	„Таласъм”	–	заедно,	защото	
на	Дома	бе	отредено	достойно	място.	А	когато	излезе	сборни-
кът	му	с	къси	хумористични	разкази	„Искам	си	лъжата”,	веднага	
я	предложихме	в	музейното	магазинче,	за	да	достигне	до	пове-
че	туристи.
	 Ето,	 все	 светли	 са	 нашите	 съвместни	 мигове.	 Светли	 и	
весели,	непременно	заредени	с	неговата	мъдрост	и	жизнелюбие.	
Ще	ни	липсва!	Сбогом,	приятелю!“

Йордан Хаджиев 
е написал увода към книгата 
на Дойчо Бояджиев „Дневник 
от борда на яхтата „перун“, 
озаглавен „Една твърде рядка 
книга“ (със съкращения)
 Тази книга има редица не-
съмнени достойнства, заради 
които ще бъде държана в ръце-
те и четена с удоволствие. Но и 
още едно, заради което бързо 
може да бъде изоставена.
 Авторът, имам честта да 
съм негов приятел, не може 
да се похвали, че е измисли-
тел - той изобщо не може да 
лъже, готов съм да му стана 
гарант, като ипотекирам инте-
лектуална собственост. Той е 
истинен, достоверен, реалист 
в писанията си. Читателят вече 
е в правото си да се усъмни 

- не намекваме ли, че Дойчо 
Бояджиев е реалист само в пи-
санията си, пък извън това, в 
живота, да излезе, че е малко 
или много нереален човек, не-
реалист. Художник и поет в ши-
рокия смисъл на думата, човек 
на идеите, сиреч - човек без 
пари, който непрекъснато се 
опитва да осъществи една или 
друга мечта, детска представа, 
налудничава идея. Това е той. 
Затова намира няколко други 
като него (или те го намират 
по закона на магаретата) и ре-
шават да построят една лодка 
за пет-шест души, да я нарекат 
яхта, да й турят платна, да я 
кръстят на един древен бог и 
да поемат с нея два месеца по 
вода. Ама че точно това напра-
вили: желязна яхта с платна, 
български патент, видинска ре-

гистрация, обявили я за непо-
топяема, снабдили я с каквото 
трябва, пуснали я в Дунава и 
поели, за да доказват на себе 
си и на света какво са си на-
умили. А то, науменото, хич не 
било малко.
  В дряновското село Гости-
лица лошото време си е лошо 
време, но когато стане много 
лошо, викат му „грозно“ време. 
Има и понятие „проклето“ вре-
ме. Като го хване проклетията, 
че като почне да шиба полега-
тият студен дъжд, вятърът да се 
върти и да къса платна, влагата 
и мокротията да се настанят в 
завивките, кибритът да се рони 
разкиснат, тъмата и облаците 
да ти легнат отгоре, а водата 
да се превърне в побеснял 
жребец, ела да видиш романти-
ка!... Пък като ти се случи тази 

проклетия да се натресе не 
ден-два, а месец-два?...
 А много сърдито може да 
бъде нашето море. Види се 
някой древен елин му е сърбал 
попарата, поглеждал е от ви-
сотата на гребените бездната 
под кораба си, загубвал е мили 
другари, та в яда си го е наре-
къл „Черно море“. На дъното му 
още тогава са отишли толкова 
много плавателни съдове, че 
престанали да ги броят. И днес 
току съобщават за съвременни 
модерни кораби, които продъл-
жават да попълват подводната 
колекция на дядо Посейдон.
 Но нашата лодка, въпре-
ки всичко, оцеляла! Стигнала 
Одеса, после Крим-Евпатория, 
с намерение да стигне чак до 
Батуми, но разрешението свър-
шило!

in memoriam За äарáата и къñмета на пиñателя
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ

ÅÄÍÎÃÎÄÈØ-
ÍÎ ËÓÊÎÂÈ×-
ÍÎ ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÁÈÎÃÐÀÔÈ×-
ÍÀ ÊÍÈÃÀ ÎÒ
À. ÌÎÐÎÀ

ÑÒÐÅÌÈÒÅË-
ÍÎ ÍÀÏÀÄÅ-
ÍÈÅ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÊÐÀÑÈÌÈÐ
ÊÞÐÊ×ÈÉÑÊÈ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
ÎÏÅÐÀÒÀ
„ÊÎÍÑÓËÚÒ”

ÑÒÀÐÀ ÌÀÐÊÀ
ÁÎß ÇÀ
ÎÁÓÂÊÈ

ÂÈÄ ÃËÈÍÀ
Ñ ÌÅÊ ÁßË
ÖÂßÒ

ÒÐÀÃÅÄÈß
ÎÒ ÑÎÔÎÊÚË

ÏÓÑÒÈÍß Â
ÈÍÄÈß È
ÏÀÊÈÑÒÀÍ

ÎÐÃÀÍÈÇÀ-
ÖÈß ÍÀ
ÁÀÑÊÈÒÅ Â
ÈÑÏÀÍÈß

ÃÐÀÄ Â
ÓÍÃÀÐÈß

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÖÀÐ
/1195-1241/

Â ÌÓÇÈÊÀÒÀ
ÆÈÂÎ, ÂÚÎ-
ÄÓØÅÂÅÍÎ

ÐÅÊÀ Â
ÌÎÍÃÎËÈß
È ÐÓÑÈß

ËÅÃÅÍÄÀÐÅÍ
ÀÐÌÅÍÑÊÈ
ÃÅÐÎÉ

¹2198

ßÌÀÉÑÊÀ ËÅ-
ÊÎÀÒËÅÒÊÀ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÃÐÀÄ Â
ßÏÎÍÈß,
Î. ÕÎÍÑÞ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1475-1555/

ÌÀÐÊÀ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÊÀÌÈÎÍÈ

ËÅÒÎÏÈÑÈ

ÅÄÍÎÂÀËÅÍÒ-
ÍÈ ÀÐÎÌÀÒ-
ÍÈ ÐÀÄÈÊÀËÈ

ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ ÎÒ
ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ

ÂÈÇÀÍÒÈÉÑÊÈ
ÔÈËÎÑÎÔ
ÎÒ ÂÅÊXI

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÔÈÐÌÀ ÇÀ
ÊÎÇÌÅÒÈÊÀ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÏÈÑÀÒÅË
/1888-1953/

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ ÈÂÀÍ
ÂÀÇÎÂ

ÊÓÏÈÙÀ,
ÃÐÀÌÀÄÈ

ÂÈÄ ÈÃÐÀ
ÍÀ ÊÀÐÒÈ

ÂÌÅØÀ-
ÒÅËÑÒÂÎ

ÏËÀÍÈÍÑÊÀ
ÑÊÀËÍÀ
ÏÎÐÎÄÀ

ÌÈÍÅÐÀËÅÍ
ÊÀÓ×ÓÊ

ÍÀÐÎÄÅÍ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1801-1843/

ÀÍÒÈ×ÅÍ
ÑÚÄ ÂÚÂ
ÔÎÐÌÀ ÍÀ
ÐÎÃ

ÍÀÑÈËÈÅ,
ÃÍÅÒ

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1469-1539/

ÂÈÄ ØÂÅÏÑ

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀ
ÑÒÎËÈÖÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÒÐÅÍÜÎÐ

ÏÎÌÎÙÍÀ
ÒÅÎÐÅÌÀ

ÁÈÂØÀ
ÓÍÃÀÐÑÊÀ
ÀÂÈÎÊÎÌÏÀ-
ÍÈß

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1894-1939/

ÈÇÊÓÑÒÂÅÍ
ÂÎÄÅÍ ÏÚÒ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ ÈÂÀÍ
ÂÀÇÎÂ

ÁÅËÃÐÀÄÑÊÎ
ÊÍÈÃÎÈÇÄÀ-
ÒÅËÑÒÂÎ

ÐÀÇÊÀÇ ÎÒ
ÅËÈÍ ÏÅËÈÍ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1862-1930/

ÃÅÎÃÐÀÔÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ Â
ÒÓÐÖÈß

ÍÅÏÎÄÂÈÆÍÀ
ÊËÅÒÊÀ ÂÚÂ
ÂÎÄÎÐÀÑËÈ

ÞÆÍÎ ÄÅÊÎ-
ÐÀÒÈÂÍÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÑÒÀÐÀ
ÔÐÅÍÑÊÀ
ÌÎÍÅÒÀ

ÏÚÐÂÀ
ÁÀËÅÐÈÍÀ
ÍÀ ÒÐÓÏÀ

ÄÎÌÎÓÏÐÀ-
ÂÈÒÅË

ÎÁËÀÑÒ Â
ÃÚÐÖÈß

ÏÅÐÑÈÉÑÊÈ
ÁÎÃ ÍÀ
ÇËÎÒÎ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ-
ÊÀ ÍÀ ÔÈËÈ-
ÏÈÍÈÒÅ

ÔÐÅÍÑÊÈ ÊÈ-
ÍÎÐÅÆÈÑÜÎÐ
„ÈÌÅÒÎ ÍÀ
ÐÎÇÀÒÀ”

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÈÊÎÍÎÌÈÑÒ
/1902-1974/

ÎÁÐÀÇ ÂÚÐÕÓ
ÇËÀÒÎ Ñ ×ÅÐ-
ÍÀ ÑÏËÀÂ

ÑÈÍÚÒ
ÍÀ ÄÅÄÀË
/ÃÐ. ÌÈÒ./

ÃÚÑÒ ÑÎÊ
ÎÒ ÍßÊÎÈ
ÄÚÐÂÅÒÀ

ÌÀÒÅÌÀÒÈ-
×ÅÑÊÀ
ÂÅËÈ×ÈÍÀ

ÄÂÓÊÎËÊÀ,
ÒÅÃËÅÍÀ
ÎÒ ×ÎÂÅÊ

ÑÅËÎ ÊÐÀÉ
ÑÎÔÈß

ÃÐÚÖÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1883-1962/

ÅÂÐÅÉÑÊÈ
ÑÂÅÙÅÍÈÊ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1792-1822/

ÃÐÚÖÊÈ ÏÎÅÒ
/1889-1977/

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ -
„ÍÎÙÒÀ”

ÁÈÂØÀ
ÑËÎÂÅÍÑÊÀ
ÂÀËÓÒÀ

ÐÅÊÀ Â ÑÈ-
ÁÈÐ, ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ ËÅÍÀ

ÑÒÀÐÈÍÅÍ
ÔÐÅÍÑÊÈ
ÒÀÍÖ

ÃÐÀÄ Â
ÈÒÀËÈß

ÎÑÍÎÂÍÀ
ÌÀÃÌÅÍÀ
ÑÊÀËÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÕÈÌÈÊ,
ÍÎÁÅËÈÑÒ
/1903-1979/

ÇÀÂÈÑÈÌ
ÂËÀÄÅÒÅË

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÀ
ÏÎÅÒÅÑÀ
/ÍÅÈÇÂ.-1127/

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÀÍÀ ÊÀÐÈÌÀ

ÎÑÒÐÎÂÚÒ
ÍÀ ÎÄÈÑÅÉ

/ÃÐ. ÌÈÒ./

ËÅÊÀ
ÓÒÐÈÍÍÀ
ÌÚÃËÀ

ÃËÀÑÓÂÀÍÅ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÅÒ, ÑÀÒÈ-
ÐÈÊ „ËÞÒÈ
×ÓØÊÈ”
/1923-2004/

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÀÑÒÐÎÍÎÌ
/1897-1952/

ÄÀÌÑÊÀ
ÄÐÅÕÀ

ÇÅÌÍÎÂÎÄÍÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ

ÃÐÀÄ Â
ÃÚÐÖÈß

ÑÕÎÄÑÒÂÎ,
ÏÎÄÎÁÈÅ

ÏÅÙÅÐÀ Â
ÈÑÊÚÐÑÊÈß
ÏÐÎËÎÌ

ÈÇÊÎÏ, ÐÎÂ

ÔÐÅÍÑÊÀ
ÌÎÄÍÀ
ÄÈÇÀÉÍÅÐÊÀ
/1883-1971/

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ

ÒÀÄÆÈÊÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
- ÁÀËÅÒÀ
„×ÅÐÂÅÍÎÒÎ
ÖÂÅÒÅ”

ÎÁØÈÒ
ÏÐÎÐÅÇ
ÍÀ ÄÐÅÕÀ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ÏÎ ÀÍÀÒÎ-
ÌÈß

ÞÆÅÍ ÏËÎÄ

ÂÈÄ ÏÀËÌÀ
Â ÀÇÈß

ÑÎË ÍÀ
ÊÀËÀÅÍÀÒÀ
ÊÈÑÅËÈÍÀ

ÙÀÒ Â
ÌÀËÀÉÇÈß

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÖÀÐ, ÑÈÍ ÍÀ
ÈÂÀÍ ÀÑÅÍ
/1241-1246/

II

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÃÀÇÈÐÀÍÀ
ÂÎÄÀ

ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÎ
ÏÈÃÌÅÉÑÊÎ
ÏËÅÌÅ

ÏËÀÒÅÖ
ÍÀ ÏÎËÈÖÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÌÀÉÑÒÎÐÈ
ÍÀ ÖÈÃÓËÊÈ

ÑÁÎÐÅÍ ÂÈÄ
ÏÀÏÀÃÀËÈ

ÍÀÇÄÐÀÂÈÖÀ

ÓØÀÒ ÒÞËÅÍ

ØÀÐÀÍÎÂ
ÕÀÉÂÅÐ

ÄÐÅÂÍÈ
ÑÒÐÓÍÍÈ ÌÓ-
ÇÈÊÀËÍÈ ÈÍ-
ÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1898-1974/

ÍÅÌÑÊÈ
ÏÐÎÌÈØËÅÍ
ÑÒÀÍÄÀÐÒ

ÃÐÀÄ Â
ØÂÅÖÈß

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÔÈËÎÑÎÔ
/1632-1704/

ÃÎÑÏÎÄÑÒ-
ÂÀÙ ÑÒÈË ÍÀ
ÎÁËÈ×ÀÍÅ

ÃÎËßÌ
ÏÅÐÈÎÄ ÎÒ
ÂÐÅÌÅ

ÌÀÐÊÀ
ØÂÅÉÖÀÐÑÊÈ
×ÀÑÎÂÍÈÖÈ

ÔÎÒÎÃÐÀÔ-
ÑÊÈ
ÏÐÎßÂÈÒÅË

ÅÑÒÎÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1890-1952/

×ÀÑÒ ÎÒ
ÎÊÎÒÎ ÏÐÈ
×ËÅÍÅÑÒÎÍÎ-
ÃÈÒÅ

ÑÊÎÁÀ, ÑÚÅ-
ÄÈÍßÂÀÙÀ
ÄÂÅ ÍÎÒÍÈ
ÑÈÑÒÅÌÈ

ÔËÀÃ

ÓÐÅÄ ÇÀ
ÏÎËÈÂÀÍÅ
ÈËÈ
ÏÐÚÑÊÀÍÅ

ÐÓÑÊÈ
ÈÊÎÍÎÌÈÑÒ
È ËÅÊÑÈÊÎ-
ÃÐÀÔ
/1927-2001/

ÄÐÅÂÍÎÃÐÚÖ-
ÊÈ ÃÐÀÄ,
ÖÅÍÒÚÐ ÍÀ
ÎÁË. ÁÅÎÒÈß

ÀÊÈÍÎ, ÀÌÀÐÈËÈÑ, ÀÌÀÒÎ, ÀÍÈÊÈÍ, ÀÐÅÒÀ, ÀÒÀÌÈ, ÅÃÅÐ, ÅËÀÒÅÐÈÒ, ÈÐÈÃÀÒÎÐ, ÊÀÌÀËÎÂ, ËÈÎ, ÍÎËÈÒ, ÎËÈÂÈÍÈÒ, ÑÀËÀ, ØÀÍÅË.
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продаВа Машини
дърВодЕлски Маши-
ни се	 продават	 на	 тел.	

0898/716-418.	[5,	2]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи -	 8	
лв./кв.,	 и	 дялан	 камък	 -	
35	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0895/752-838.

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	
купува	 всякакви	 же-
леза	 -	 справки	 на	 тел.	
0896/183-637.

иМоТи продаВа
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в	блок	„Здравец“	-	
100	кв.	м,	се	продава	на	
тел.	066/800-170.	[20,	9]
апарТаМЕнТи и др.	
-	 ново	 строителство,	 в	
идеален	 център,	 по	 се-
бестойност	 и	 договаря-
не	 се	 продава	 на	 тел.	
0888/447-096.	[20,	12]
апарТаМЕнТ - 116	кв.	м,	
тухла,	обзаведен,	в	центъ-
ра	на	Габрово,	се	прода-
ва	на	тел.	0897/556-676.	
[11,	11]
къща В Харачери,	 про-
блем	 с	 водата,	 цена	 по	
споразумение,	се	продава	
на	тел.	0898/567-513.	[6,	
6]
къща с дворно	 място	 в	
село	 Яворец	 се	 продава	
на	тел.	0877/516-166.	[4,	
4]
дВусТаЕн обзаВЕ-
дЕн апартамент,	 с	
ТЕЦ,	 се	 продава	 на	 тел.	
0898/885-476.	[4,	4]
позЕМлЕн иМоТ -	1.170	
кв.	м,	 в	Поповци	 -	 Кука-
та,	до	околовръстния	път,	
цена:	6500	лв.,	се	прода-
ва	на	тел.	0896/651-920.	
[11,	2]

къща В Габрово	се	про-
дава	 на	 тел.	 0885/535-
668.	[11,	5]

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

даВа под наЕМ
апарТаМЕнТ В идеален	
център	 се	 дава	 под	 наем	
на	 тел.	 0888/977-533.	
[11,	11]
ТаВанска сТая за	 сту-
дент	-	тел.	0878/204-299.	
[11,	6]
апарТаМЕнТ до Автога-
рата	се	дава	под	наем	на	
тел.	0898/780-448.	[3,	3]
ЖилищЕ под наем	 в	
идеален	 център	 -	 тел.	
0896/349-417,	 066/85-
41-85.	[11,	1]
нЕобзаВЕдЕна къща се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0876/11-12-75.	[6,	1]
кВарТира сЕ дава	 на	
тел.	0889/363-365.	[4,	1]
апарТаМЕнТ за задо-
чници	 се	 дава	 под	 наем	
на	тел.	0888/241-855.	[4,	
1]

Търси под наЕМ
Търся апарТаМЕнТ око-
ло	Автогарата,	до	250	лв.,	
0988/345-953	[10,	3]
кВарТира до 150	 лева	
-	 обзаведена,	 търси	 под	
наем	 тел.	 0890/181-210.	
[10,	1]

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев	се	прода-
ват	 на	 тел.	 066/823-712,	
0887/620-535,	 0876/162-
172.
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.

„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва	 за	 огрев	 -	 0887/547-
499,	0878/513-655.
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.
нарязани - 80	 лв./
куб.,	 в	 чували	 -	 5	 лв.	 -	
0988/816-628.
дърВа за огрев	 -	 мет-
рови,	 нарязани,	 нацепени	
-	тел.	0879/972-114.
сухи и сурови	 нацепени	
дърва	 -	80	лв.,	 се	прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.

сухи дърВа в	 чували	 и	
разпалки	-	5	лв.	Безплатна	
доставка.	 Тел.	 0876/839-
779.
дърВа за печки,	 котли,	
камини	 се	 продават	 на	
тел.	0879/988-131.
сухи дърВа в	чували	-	5	
лв./бр.	-	тел.	0897/00-11-
14.	[22,	22]
продаВа пЕлЕТи . 
Безплатна	 доставка.	
0879/212-325.	[22,	16]
дърВа В чували	 -	 4	
лева,	 се	 продават	 на	 тел.	
0894/399-931.	[11,	7]
дърВа, нацЕпЕни, 85.00	
лева,	 се	 продават	 на	 тел.	
0894/399-931.	[11,	7]

Въглища донбас в	 чу-
вали	 -	 2	 тона,	 400	 лв./
тон,	 се	 продават	 на	 тел.	
066/80-75-87,	 0988/32-
99-15.	[11,	7]
дърВа оТ стари	 къщи	 -	
50	 лв./куб.,	 се	 продават	
на	 тел.	 0893/511-154.	
[11,	6]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва	 -	 85	 лв./куб.,	
се	 продават	 на	 тел.	
0893/511-154.	[22,	6]
изрЕзки/капаци - 25	
лв./куб.	м,	се	продават	на	
тел.	0894/765-361.	[5,	2]

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

гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисВанЕ, 
лаМинаТ	 -	 	 справки	 на	
тел	 0899/520-038.	 [24,	
16]
сТроиТЕлсТВо, рЕМон-
Ти, реставрации,	дренаж	-	
справки	на	тел	0888/020-
187.	[15,	14]
зиданЕ на каменни	 ду-
вари	-	тел.	0876/790-953.	
[24,	2]
изВършВаМ Всякак-
Ви ремонти	 на	 покриви	 -	
справки	на	тел.	0884/676-
236.	[11,	1]
рЕМонТ на покриВи, 
улуци, коМини	-	справ-
ки	 на	 тел	 0893/205-204.	
[4,	1]

аВТоВишка
аВТоВишка под наем	 и	
извършване	на	строителна	
дейност	 -	 0889/909-727.	
[24,	16]

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.
ВъТрЕшни рЕМонТи +	
фаянс	 и	 теракота	 -	 тел.	
0896/828-147.	[24,	22]
Вик, фаянс, теракота	 -	
справки	на	тел.	0876/136-
703.	[24,	6]

гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване	 и	
всички	 вътрешни	 ремон-
ти	 се	 извършват	 на	 тел.	
0897/931-088,	066/85-17-
23.	[24,	6]
шпаклоВка, боядисВа-
нЕ и	 кърТЕнЕ	 -	 справки	
на	 тел.	 0899/347-290.	 [5,	
3]

изолации
алпинисТи - тел.	
0899/321-190

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

коМиночисТач - 30	 лв.	
-	тел.	0894/52-52-58.
коМиночисТач - тел.	
0889/177-737.

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по	 домовете	 -	 0899/145-
802.	[33,	0]

Вик
Вик МонТаЖ и	поддръж-
ка	-	0887/680-034.
оТпушВа канали -	 тел.	
0889/177-737.

дограМа
aL и PVC	дограма	-	изгод-
ни	 цени	 -	 тел.	 0878/709-
855.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички	 мар-
ки	 автоматични	 перални	 -	
справки	на	тел.	0888/294-
214.	[23,	16]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел.	
0889/177-737.

услуги
попраВяМ Ел. уреди	 и	
ВиК	 -	 тел.	 0894/220-509.	
[33,	19]
заВаряВанЕ на цветни	
метали	-	тел.	0885/72-46-
71.	[11,	2]

4000 БЕЗ СъБОТА И НЕДЕЛЯ

аВТоМобили продаВа
фолксВагЕн поло по	
споразумение	 се	 прода-
ва	на	тел.	0895/254-704.	
[3,	3]
рЕно МЕган Сценик	 1.9	
dci	 -	 дизел,	 120	 к.	 с.,	
отлично	 състояние,	 нови	
зимни	гуми	и	акумулатор,	
септември	 2004	 г.,	 177	
000	 км,	 цена	 по	 догова-
ряне,	 се	 продава	 на	 тел.	
0887/807-256.	[12,	1]
рЕно лагуна, с	 газо-
ва	уредба,	се	продава	на	
тел.	 0878/928-538.	 [12,	
1]

Микробуси, каМиони
каМион иВЕко сТра-
лис -	 2008,	 Евро	 5,	
се	 продава	 на	 тел.	
0887/478-397.	[21,	20]
ТоВарно МЕга рЕМаркЕ 
Шмиц	 -	 2006,	 се	 прода-
ва	на	тел.	0887/478-397.	
[21,	20]

ТоВарЕн бордоВи Ми-
кробус пЕЖо боксЕр		-	
2014,	до	3.5	тона,	се	про-
дава	 на	 тел.	 0887/478-
397.	[21,	20]

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

аВТочасТи/Магазини
дЕсни прЕдна и	 задна	
врати	за	Шевролет	Авео	-	
седан,	жълт	цвят,	се	про-
дават	 на	 тел.	 0898/787-
033.	[4,	4]

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,	15]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5	 тона,	
16	 куб.	 м	 	 -	 0899/377-
924
ТранспорТ с бус	
-	 справки	 на	 тел.	
0879/080-862.	[11,	6]
услуги с бус,	 ба-

гер	 и	 самосвал	 -	 тел.	
0893/511-154.	[22,	6]

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

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

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]

Вестник „100 вести“ 
е единственият реги-
онален всекидневник 
- излиза всеки ден 

без събота и неделя.

рабоТа прЕдлага
Магазин за хранител-
ни	 стоки	 търси	 прода-
вачка.	 Справки	 на	 тел.	
0895/521-858.	[27,	24]
заВЕдЕниЕ за хранене	
търси	 ПРОДАВАЧКИ	 на	
топли	 закуски,	 кафе	 и	
безалкохолно.	Справки	на	
тел.	 0897/889-001.	 [22,	
18]
арМаТурисТи за Гер-
мания	 се	 търсят	 на	 тел.	
0888/996-993.	[11,	11]

насТройчик-опЕраТор 
на машини	със	CNC	упра-
вление	 търси	 да	 назначи	
тел.	 0884/055-612.	 [15,	
14]
къща за гости	 „Балкан“	
в	 село	 Валевци	 търси	 да	
назначи	 готвач	 за	 посто-
янна	 всесезонна	 работа	
с	 опит.	 Предлагаме	 до-
бро	 заплащане.	 Справ-
ки	 на	 тел.	 0887/297-
951,	 0888/329-193	 и	
0885/164-955.	[12,	6]
„подЕМ габроВо“ ЕООД	
търси	 да	 назначи	 опера-
тори	 на	ЦПУ.	Справки	 на	
тел.	 0884/854-354.	 [11,	
6]
рабоТници с ТЕЛК	 ре-
шение	 се	 търсят	 на	 тел.	
0898/801-009.	[3,	3]

фирМа Търси чисТач-
ка	 на	 половин	 работен	
ден.	 Справки	 на	 тел.	
0899/920-415.	[3,	2]
пункТ за вторич-
ни	 суровини	 Търси 
МъЖЕ общи рабоТ-
ници.	 Справки	 на	 тел.	
0895/861-974.	[5,	2]
„д. д. д. - 1“ оод	 тър-
си	 да	 назначи	 дЕзин-
фЕкТор.	 За	 контакт:	 тел.	
0887/323-664.	[5,	2]
МЕбЕлна фирМа търси	
Ел. ТЕхник,	може	и	пен-
сионер.	 Справки	 на	 тел.	
0888/319-065.	[3,	1]

рабоТа Търси
Търся рабоТа -	 справ-
ки	на	 тел.	0884/821-707.	
[12,	6]

даВа заЕМ
крЕдиТи -  т ел .	
0897/219-833.	[22,	21]
фрЕш крЕдиТ -	 бързи	
кредити	за	свежи	идеи	 -	
0893/037-316.	[20,	20]

ясноВидсТВо
изВЕсТнияТ ходЖа 
гадае	на	свещен	Коран,	
събира	 разделени,	 ле-
кува	 болести,	 изчиства	
магии	 -	 тел.	 0899/381-
212.	[11,	1]

родослоВиЕ
пЕТко боТЕВ пише	 книга	 „Родът	 на	 Васил	 Пенчев	
от	 село	 Думници,	 община	 Габрово“.	 Васил	 Пенчев	 е	
роден	 в	 началото	 на	 XIX	 век.	 „Моят	 прадядо	 Ботьо	
Петков	е	негов	внук	и	е	роден	1865	 г.“,	посочва	за	
ориентир	 във	 времето,	 в	 което	 се	 връща	 да	 търси	
корените,	 авторът	 на	 книгата	 Петко	 Ботев.	 	 Вече	 е	
събрал	над	200	имена	на	наследници	на	рода.	Уточнил	
е	 голяма	част	от	родословието.	Липсват	сведения	за	
Велика	Василева	-	една	от	дъщерите	на	Васил	Пенчев,	
родена	около	1840	г.,	била	е	омъжена	в	село	Рачевци.	
Търси	 сведения	 за	 наследници	 на	 децата	 на	 Пенчо	
Проданов	-	внук	на	Васил	Пенчев,	убит	през	Първата	
световна	война		на	връх	Каймакчалан.	Оставил	двама	
сина	–	Васил	и	Продан,	и	дъщеря	Маргарита,	по	мъж	
Халачева.	Моля,	ако	някой	има	сведения	за	тези	хора,	
да	 се	 обади	 на	 телефон	 за	 връзка	 0895/16-28-17	 -	
Петко	Ботев.	[10,	8]

ЕроТика
с Е к с у с л у г и  - 
0894/059-840	[22,	19]
услуги за мъже	 -	 тел.	
0885/885-279.	[5,	1]
МоМичЕ на повиква-
не	 -	 тел.	 0876/249-511.	
[12,	1]

ВСЕКИ  ДЕН
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ВЕЛА ЛАзАРОВА

 - проф. Конов, госту-
вате като солист в инте-

ресен музикален цикъл.
 - Така е. Преди два 
месеца поканата дойде от 
диригента  Иван Стоянов. 

 Отначало отклоних по-
каната като предложих:  
„Моля, покани жена си, 
тя е концертиращ артист 

(Десислава Щерева)”. Той 
обаче настоя и тогава се 
съгласих. Концертът от 
Карл Филип Емануел Бах 
в ре минор е за старинни  
инструменти (фортепиано, 
клавесин). По мое насто-
яване  свирим на съвре-
менен роял, защото ор-
кестърът е със съвременни 
инструменти. 
 Чудесно е, че Иван 
прави цикъл от концер-
ти „Фамилията Бах”. Това 
ме интригува. Той е много 
талантлив, много осведо-

мен, много се  интересува. 
Приятно съм изненадан, 
че в следващия концерт 
ще бъдат изпълнени всич-
ки концерти за клавир 
от Бах със солист Вес-
ко Стамболов. Толкова е 
трудно да се изсвирят, а и 
наведнъж да се изслушат 
от публиката толкова кон-
церти. 
 Решили са, без съмне-
ние ще го направят.
 - Как е партнирането с 
оркестъра?
 - В много хубава ат-

мосфера. Като имате пред-
вид, че свиря за първи 
път с Габровския камерен 
оркестър. В много хубава 
среда, сред картините на  
Художествената галерия.
 - предпочитанията Ви 
като пианист?
 - Към старинната му-
зика. Имам преводи от 
френски трактати от около 
1700 г. В НБУ с хубав роял 
правя лекции  -  „Уни арт” 
от 2010 година  с картинна 
галерия и малка пласти-
ка. Записи на някои от 
тези лекции са качени  в 
YouTube и в сайт https:\\
YavorKonov.alle.bg\ с неща, 
които ще ви заинтересу-
ват.
 Свиренето и пеенето 
са спорт. Ако не се раз-
виеш спортно, а и оттам 
нататък трябва огромна 
култура - обща, професио-
нална, талант, да имаш 
хрумвания, да ти е хубаво 
да си пред публиката. Ако 
от всичко това едно нещо 
липсва, резултатът не е 
добър и няма как да бъде.
Концертирам рядко. Горе-

долу концертно един път 
в годината. Два месеца  
свиря един концерт - без-
брой часове в подготовка. 
Не се рентира, но ми дос-
тавя удоволствие. 
 Миналата година сви-
рих с един феномeнален 
като талант колега, флей-
тиста  Христо Христов, 
който живее в Берлин. 
Работи в оркестъра на 
Потсдам, където е компо-
зиран този концерт. Той 
свири не само на съвре-
менна, но и на барокови 
флейти, рекордер флейти. 
Направихме един концерт 
по две сонати от двама 
автори. Свирихме веднъж, 
той на дървена флейта, 
копие от епохата, и аз на 
чембало и след това съща-
та соната на съвременна 
флейта и на пиано, да се 
види как се променя про-
изведението…
 Не концертирам актив-
но от повече от 20 години, 
но обичам да музицирам. 
По-малко ноти, но да на-
правиш нещо като фили-
гранно бижу. 

Явор Конов, пианиñт: „Оáичам äа музицирам - по-
малко ноти, но направено като филиãранно áижу”

 Проф. Явор Конов (1964 г.) е изтъкнат изследовател на 
бароковата музика. Роден е в София и свири на пиано от че-
тиригодишен. Завършил е НМУ „Любомир Пипков” при Милена 
Куртева и Константин Станкович (който направи пианист 
от Людмил Ангелов) и НМА „Проф. Панчо Владигеров” - София 
при проф. Атанас Куртев със специалности „Музикознание 
(полифония)” и „Хорово дирижиране”. Доктор на изкуство-
знанието (2006 г.). Преподавател по полифония, история на 
музиката и мюзикъла, култура и музика на стара Европа - от 
средновековието до Френската революция (1789 г.) в НБУ, 
СУ „Св. Климент Охридски” и НАТФИЗ. Трудовете и пости-
женията на проф. д.н. Явор Конов са с най-голямо признание 
и в чужбина като Ателието за изследвания към Центъра за 
барокова музика във Версай, Факултета по музика и музикоз-
нание. В Габрово той гостува за първи път като солист на 
втория концерт от цикъла „Фамилията Бах”.

продължава от стр. 1
При момчетата на въз-

раст 8-10 години на „Фор-
ма“ Александър Ангелов 
спечели бронз. Сериозен 
успех беше постигнат във 
възрастовата група на 
11-13-годишните. В дисци-
плината „Форма“ Валентин 
Петров за втора поред-
на година стана шампи-
он, а второ и трето място 
заеха съотборниците му 
Мирослав Петров и Ясер 
Абулибде. На „Спаринг“ 
Николай Златев завоюва 
сребро. При момичетата 
Мелиса Салим спечели 
златото на „Спаринг“ и 
трето място на „Форма“, 
с бронз се окичи и Янис-
лава Иванова. Злато на 
„Форма“ донесе и Грета 
Петкова още при дебюта 
си на държавно първен-
ство, а Радослава Дичкова 
се класира трета. В състе-
занието при жените Алек-
сандра Ивайлова стана 
вицешампион на „Спаринг“ 
и „Форма“. Първенството в 
Благоевград беше опреде-
лящо за селектирането на 
националния отбор, който 
ще представи страната ни 
на Европейското първен-
ство в Римини, Италия, в 
началото на месец април 
и Световното първенство 
през август в Пловдив. 
Правото да облекат екипа 
на България си извоюваха 
Валентин Петров, Мели-
са Салим и Грета Петко-
ва, а Николай Златев и 
Александра Ивайлова са 
първи резерви. Очаква 
се поканата от страна на 
Българската федерация по 
таекуон-до ITF.

„Некñт” ñ
12 отличия...

продължава от стр. 1
Габровската публика има 
удоволствието първа да я 
чуе. За съжаление, никой 
друг няма да я слуша. В 
момента в България се 
шири една безумна поли-
тика на комерсиализация… 
В същото време има пре-
красна музика, която пуб-
ликата няма да чуе. 
 Слава Богу, в Габро-
во (и в София - колегата 
Пламен Джуров) сме като 
един остров, в който пред-
ставяме новости. Благо-
дарение на проф. Конов 
беше намерена реставри-
рана партитура на спо-
менатото произведение, 
която преписахме и днес 
изпълнихме. 
 Също Симфония във 

фа мажор от Вилхелм 
Фридеман Бах, Концерт за 
пиано и оркестър в ре ми-
нор от Карл Филип Еману-
ел Бах. Малка симфониета 
№ 4 от Йохан Кристиан 
Бах също се изпълнява за 
първи път в България. Тази 
програма е един реверанс 
към габровската публика 
със старинна музика”. 
 Със следващия кон-
церт ще бъде закрит ци-
кълът концерти, посветени 
на фамилия Бах. Тогава ще 
звучат само изпълнявани 
произведения. Публиката 
ще чуе всички седем инте-
грални концерта за клавир 
и оркестър на Йохан Се-
бастиан Бах с гост-солист 
изтъкнатият пианист Веско 
Стамболов.

Втори концерт на Камерния 
оркеñтър, поñветен на фамилия Бах

Меäали за Йоана 
Йончева и Илиян 
Филипов...

продължава от стр. 1
Още трима състезате-

ли на АК „Орловец 93“ взе-
ха участие в шампиона-
та. При девойките Ивайла 
Ченкова зае 12-то място в 
бягането на 1500 метра с 
време 6:05:65 минути. В съ-
щата дисциплина при юно-
шите Кристиян Станчев се 
класира 9-ти с 5:09:08 ми-
нути. Той участва и в над-
преварата на 800 метра, 
в която завърши шести с 
2:16:93 мин. Мартин Хри-
стов е 16-ти на 400 метра 
(65:64 сек.) и 29-ти на 800 
м (2:45:71 мин.).

Три контролни срещи 
изигра до момента отбо-
рът на „Янтра 1919“ по 
време на зимната си под-
готовка за втория полусе-
зон в Елитната юношеска 
група U19. Воденият от 
своя нов наставник Весе-
лин Антонов тим отстъпи с 
1:4 на „Левски“ в столица-
та в първата си проверка. 
Попадението във вратата 
на „сините“ беше дело на 
Недко Стоянов.

Във втората контрола 
габровският тим загуби 
с 0:4 от мъжкия тим на 
„Трявна“, състезаващ се 
в Северозападната Трета 
лига, а в третата записа 
равенство - 2:2, със със-
тава на „Локомотив“ (Гор-
на Оряховица), участник 
в първенството за юноши 
старша възраст на зона 
„Велико Търново“. Попа-
денията в двубоя с „же-
лезничарите“ реализираха 

Мирослав Пенков и Не-
дко Стоянов. Следващата 
планирана проверка на 
тима ще се състои днес 
срещу U17 на „Етър“ (Ве-
лико Търново). Търси се 
свободна дата за мач с 
мъжкия отбор на „Локомо-
тив“ (Дряново), уточнява 
се съперника и за послед-
ната проверка, насрочена 
за 16 февруари, седмица 
преди подновяването на 
първенството.

Пред треньорския щаб 
стои нелеката задача да 
изгради боеспособен със-
тав за втория полусезон  
в Елитната група U19 и 
в същото време да дава 
шанс за повече игрови ми-
нути на по-малките в със-
тава - от набор 2001/2002 
година, които трябва да 
бъдат гръбнака на отбора 
в бъдеще.

„Въпреки че статисти-
чески предишният треньор 

си свърши нормално рабо-
тата, ние не наследяваме 
готов отбор, който да над-
граждаме, а започваме от 
нула. Целта си е същата 
- оставане в елита на бъл-
гарския юношески футбол. 
Трудна, предвид точковия 
ни актив, но постижима 
задача. Още по-трудно е 
на г-н Николай Мънчев, 
осигуряващ финансиране-
то на клуба. Вече 11 го-
дини той и хората, които 
му помагат, се справят. 
На този етап правим всич-
ко възможно да осигурим 
нужното спокойствие, да 
задържим необходимите 
ни състезатели от есен-
та и да привлечем нови 
за нужните постове“, спо-
дели треньорът Веселин 
Антонов. Той обеща пове-
че яснота около цялост-
ния облик на състава за 
пролетта в края на тази 
седмица.

Юношите на „Янтра 1919” изиãраха три контроли

 Истинско рибарско 
корабче с образователни 
игри на борда и екрани 
с тематични видеа госту-
ва на Тера Мол от 1 до 
22 февруари. То предста-
вя инициатива на приро-
дозащитната организация  
WWF Bulgaria  за опазване 
на живота в океана и по-
минъка на хората, разчи-
тащи на риболова. Посе-
тителите на Тера Мол ще 
получат на място и първия 
по рода си наръчник за 

устойчива консумация на 
морска храна - Рибен бук-
вар 2.0, издаден от WWF.
 Идеята на WWF е да 
се обърне внимание на хо-
рата да купуват сертифи-
цирана риба и рибни про-
дукти, за да се избегнат 
последиците от свръхуло-
ва - проблем, идентифи-
циран в световен мащаб. 
Специалната електронна 
игра предоставя на деца-
та възможност да получат 
много информация, а ако 

провокираш децата да се 
интересуват от една тема, 
то тя рано или късно стига 
до родителите. 
  „Трудно би било да си 
представим своя храни-
телен режим без риба, а 
световното търсене про-
дължава да нараства. За 
да задоволим глада си за 
морска храна, сега вадим 
от океаните повече риба, 
отколкото те могат устой-
чиво да осигурят. Безкрай-
ната океанска шир, уви, се 

оказва крайна, поне що се 
отнася до рибните запаси. 
Стигнали сме до момент, в 
който морските екосисте-
ми и много местни общно-
сти, особено в развиващи-
те се страни, са изложени 
на риск. Свръхуловът е 
втората по големина за-
плаха за океаните след 
климатичните промени. 
 Скоро може да не 
остане никаква риба за 
улов, развъждане или пре-
храна“, съобщават от WWF.

Риáарñко кораáче ñ оáразователни иãри на 
áорäа и тематични виäеа ãоñтува на Тера Мол

 Мъжкият отбор на ХК 
„Чардафон“ излезе на вто-
ро място във временното 
класиране на „А“ Републи-
канската хандбална група. 
В среща от XII кръг на 
първенството габровският 
тим измъкна драматично 
равенство - 26:26, при ви-
зитата си на младия и 
борбен състав на „Локомо-
тив“ (Горна Оряховица) и 
изпревари по голова раз-
лика във временното под-
реждане вицешампиона 
„Добруджа“. Двата състава 
имат равен брой точки - 
по 18, но „Чардафон“ е 
с по-добро съотношение 
между отбелязани и полу-

чени попадения до момен-
та. Мачът срещу амбици-
озните момчета от „Локо-
мотив“ беше доста труден 
за „Чардафон“, който беше 
без две основни фигури в 
Горна Оряховица - Марио 
Янчев и Мирослав Денчев. 
Съставът на Йордан Дими-
тров водеше в по-голямата 
част от игровото време. 
Домакините взеха аванс 
от два гола през първото 
полувреме, завършило при 
резултат 12:10. 
 В началото на втора-
та част „Чардафон“ записа 
три поредни попадения и 
изравни при 15:15, но пос-
ледва силна серия на до-

макините, които дръпнаха 
с 21:16. Най-интересното 
се случи в последните 10 
минути на двубоя. Водени 
от своя играещ треньор 
Христо Данаилов, хан-
дбалистите на „Чардафон“ 
тръгнаха да търсят обрат, 
изравниха при 23:23 и за 
пръв път в мача поведоха 
с гол на Георги Николов 
от 7-метров наказателен 
удар - 23:24. Резултатът 
премина през две равен-
ства и се стигна до инфар-
ктен завършек. По-малко 
от минута преди края „Ло-
комотив“ се виждаше по-
бедител, след попадение 
на контраатака за 26:25, 

но Димитър Петров секун-
да преди сирената заби 
топката във вратата на 
домакините и разочарова 
публиката в зала „Никола 
Петров“ - 26:26.
 Петков беше и най-
резултатен за „Чардафон“ 
в мача със 7 гола, 6 от-
беляза Цветелин Христов, 
а с 5 завърши Георги Ни-
колов. За домакините 8 
попадения наниза Михаел 
Иванов, 7 добави Тодор 
Калчев.
 В следващия кръг „Чар-
дафон“ ще приеме НСА 
(София). Мачът е идната 
събота, 9 февруари, от 14 
часа в зала „Орловец“.  

С ãол в поñлеäната ñекунäа „Чарäафон” измъкна равен в Горна 
Оряховица и излезе на второ мяñто във временното клаñиране


