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СОТ 161 
ИСТИНСКИЯТ 

ЛИДЕР В ОХРАНАТА 
И СИГУРНОСТТА

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

„Импулс“ АД - Габрово 
търси да назначи на работа 

мАшИННИ ОпЕРАТОРИ на машини 
с ЦпУ, НАСТРОйчИК на стругове 

с ЦпУ и шЛОСЕРИ, пОРТИЕР
Ние предлагаме:
1. Отлично заплащане, допълнителни финан-

сови бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. Работа в екип от млади амбициозни хора, 

доказани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалифи-

кация и професионално израстване.

Справка на тел. 066/899-542 или
 0879/406-796 - Величка Раева - личен състав.
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Алåкñанäър 
Макåäонñки: “Мноãо 
по-важно å äа имаш 
яñна и ñилна иäåя, 
отколкото ñрåäñтва”

Синият кит на Вяра Пåнчåва ñ наãраäа от националния конкурñ “Воäата - извор на живот”

РУЖА ЛЮБЕНОВА

 Разкриваемостта на 
престъпленията в Област-
ната дирекция на МВР - 
Габрово е в рамките на 
63-64%, съобщи на прес-
конференция в Габрово 
старши комисар Тодор 
Гребенаров, заместник-ди-
ректор на Главна дирекция 
„Национална полиция“. Той 
и главен комисар Нико-
лай Николов, директор на 
Главна дирекция „Пожар-
на безопасност и защита 
на населението“, присъст-
ваха на отчет-анализа на 
ОДМВР - Габрово за 2018 
година, който се прове-
де на 20 март т. г. Гости 
на работното съвещание 
бяха заместник-окръжни-
ят прокурор на Габрово 
Александър Александров и 
областният управител Не-
вена Петкова.

 Добрата разкривае-
мост на престъпленията в 
Габровска област е много 
висок резултат в сравне-
ние с други дирекции, при 
спад на регистрираната 
престъпност – отбеляза 
ст. комисар Гребенаров. 
В контекста на добрата 
оценка за работата на 
служителите той отчете 
и големия брой срещи, 
проведени от мобилни-
те екипи на дирекцията. 
Заместник-директорът на 
ГДНП акцентира и върху 
приоритетите в работата 
на МВР през настоящата 
година.   Висока 
оценка за съвместна дей-
ност със структурите на 
пожарната даде и главен 
комисар Николай Николов, 
директор на ГДПБЗН. 
 Директорът на габров-
ската дирекция старши ко-
мисар Борислав Бончев 

обяви пред медиите, че 
регистрираните през изми-
налата година криминал-

ни престъпления са 1253, 
което е с 11,41% по-малко 
спрямо 2017 г. Тогава тех-

ният брой е бил 1396. По 
традиция, основна част от 
тях заемат престъпления-

та против собствеността -  
кражбите, които са 48,44%. 
След тях се нареждат об-
щоопасните престъпления 
– в транспорта, свързани 
с наркотици, палежи и др. 
Те са 44,37%.
 Относно тежките прес-
тъпления – против личност-
та, ст. комисар Бончев за-
яви, че през отчетния пе-
риод е регистрирано едно 
убийство и един опит за 
убийство. Регистрирани са 
и четири грабежа (при 8 
за 2017 г.) и 438 кражби 
(при 561 за 2017 г.).
 По отношение на изма-
мите от ОДМВР - Габрово 
обясниха, че има увели-
чение с 23,19%, като зна-
чителен дял от тях заемат 
телефонните измами. А при 
престъпните посегателства 
спрямо моторни превоз-
ни средства се наблюдава 
устойчивост на престъ-

пленията. Регистрирани-
те палежи са намалели с 
33,33%.
 При проведени опера-
ции по линия на противо-
действие на производство-
то и разпространението на 
наркотични вещества са 
иззети 269,57 г амфетамин, 
7780,38 г метамфетамин, 
21 006,76 г марихуана, 166 
растения, 15,83 г екстази 
и 0,6 г кокаин. Задържани 
са 127 души, свързани с 
извършване на подобни 
престъпления, и е работе-
но по 182 досъдебни про-
изводства.
 „Анализът сочи, че и 
през този отчетен период 
най-голям е броят на прес-
тъпленията против стопан-
ството, финансовата, да-
нъчната и осигурителната 
система – 73,22% от всич-
ки регистрирани престъ-
пления.       стр. 2

64% разкриваåмоñт отчåтå Гаáровñката полиция  
На отчета присъстваха директорът на ГД ПБЗН гл. комисар Николай Николов и зам.-директорът на ГД НП ст. комисар Тодор Гребенаров

	 Главен	комисар	Николай	Николов,	директор	на	Главна	дирекция	„Пожарна	безопасност	и	защи-
та	на	населението“,	старши	комисар	Борислав	Бончев,	директор	на	ОД	на	МВР-Габрово	и	старши	
комисар	Тодор	Гребенаров,	заместник-директор	на	Главна	дирекция	„Национална	полиция“

СВЕтОзАР ГАтЕВ

 „Янтра Габрово“ запи-
са победа с 3:1 над госту-
ващия „Партизан“ (Червен 
бряг) в среща от 20-ия 
кръг на първенството в 
Северозападната Трета 
лига, играна на стадион 
„Христо Ботев“. 
 Капитанът на габров-
ския тим Пламен Кожу-
харов откри резултата в 
5-та минута след прецизно 
изпълнен пряк свободен 
удар. Гостите обаче въз-
становиха равенството в 

10-та чрез Альоша Илиев. 
След почивката „Янтра 
Габрово“ беше по-добрият 
отбор на терена и резон-
но стигна до още две по-
падения. В 68-та минута 
Илиян Илиев реализира с 
глава за 2:1, а в 79-та Ис-
крен Писаров прехвърли 
стража на „Партизан“ и 
фиксира крайното 3:1. До-
макините пропуснаха още 
няколко добри възможнос-
ти за гол, веднъж и греда-
та помогна на вратаря на 
гостите Веселин Ганчев. 

продължава на стр. 2

ЦВЕтОмиРА иВАНОВА

 На Благовещение беше 
направена първата копка 
на проект „Прилагане на 
децентрализиран модел за 
управление на био-отпа-
дъците в общините Севли-
ево, Дряново и Сухиндол, 
включително изграждане 
на необходимата техни-
ческа инфраструктура – 
система за разделно съ-
биране и съоръжение за 
рециклиране на събраните 
био-отпадъци“.
 На церемонията при-

съства областният упра-
вител Невена Петкова, 
народният представител 
Иглика Иванова-Събе-
ва, председателят на Об-
щински съвет – Севлиево 
Здравка Лалева, пред-
ставители на институции, 
партньори, изпълнители. 
Копката направиха трима-
та кметове - д-р Иван Ива-
нов, инж. Мирослав Семов 
и инж. Пламен Чернев, 
които си пожелаха успех и 
до нови срещи на готовите 
вече площадки. 

продължава на стр. 2

 Безплатно обучение на 
желаещите да усвоят този 
уникален занаят, пред-
ставен автентично един-
ствено в „Етър”-а, ще се 
проведе през месеците от 
май до август. 
 През този период учас-
тниците в инициативата ще 
усвоят практически умения 
за изработка и боядисва-
не на гайтан. След оценка 
на уменията от комисия 
най-добре представилият 
се ще стане част от екипа 
на музей„Етър”.

продължава на стр. 2

ЕМО „Етър” оáучава 
ãайтанäжии áåзплатно
от май äо авãуñт

Първа копка за ñъвмåñтåн проåкт 
за рåциклиранå на áио-отпаäъци 
в Сåвлиåво, Дряново и Сухинäол

„Янтра Гаáрово” наäиãра 
ãоñтуващия „Партизан” ñ 3:1
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angel estate
www.angel-estate.com

агенция 
за недвижими имоти

0877 735 356
*angel_estate@abv.bg

Вашият партньор в 
недвижимото имущество!

f

Електроразпределение 
север аД, разпределителен обслужващ 

център габрово и г. оряховица 

УВЕДОмЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, чЕ:

  В периода 01.04.2019 - 05.04.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на град Габрово, с. Борики.   
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение 
север аД, разпределителен обслужващ 

център габрово и г. оряховица 

УВЕДОмЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, чЕ:

  В периода 15.04.2019 - 19.04.2019 г. от 08:30  до 
16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на община Трявна: с. Маневци. 

 В периода 08.04.2019 - 12.04.2019 г. от 09:00  до 
16:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на Габрово, улици „Веселие“, „Доспат“ и „Мин-
зухар“.

 В периода 08.04.2019 - 12.04.2019 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на община Трявна: с. Маневци.

 В периода 01.04.2019 - 05.04.2019 г. от 09:00  до 
16:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на Габрово, улици „Веселие“, „Доспат“ и „Мин-
зухар“.    
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение 
север аД, разпределителен обслужващ 

център габрово и г. оряховица 

УВЕДОмЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, чЕ:

  На 05.04.2019 г. от 08:30 до 17:00 ч. поради из-
вършване на неотложни ремонтни дейности на съоръ-
женията за доставка на електроенергия са възможни 
смущения на електрозахранването в района на общи-
на Севлиево, с. Бериево и с. Градница.

 В периода 01.04.2019 - 05.04.2019 г. от 08:30  до 
17:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електрое-
нергия са възможни смущения на електрозахранва-
нето в района на община Севлиево, с. Горна Росица 
(част от абонатите, захранени от ТП Църквата), с. 
Енев рът, с. Тумбалово (част от абонатите, захранени 
от ТП 1), с. Душево (част от абонатите, захранени от 
МТП 6), гр. Севлиево - ул. „Вит“, ул. „Възраждане“, 
ул. „Иглика“, ул. „Лозарска“, ул. „Малина“, ул. „Мла-
дост“, ул. „Огоста“, ул. „Свежест“, ул. „Светлина“, ул. 
„Струма“, ул. „Топола“, местност Крушевски баир 
(абонатите, захранени от ТП 2 Балабанца), местност 
Крушевски баир – в посока „Разкопките“ (абонатите, 
захранени от ТП Вилна зона Север 1 - извод запад).

 На 04.04.2019 г. от 08:30 до 17:00 ч. поради из-
вършване на неотложни ремонтни дейности на съоръ-
женията за доставка на електроенергия са възможни 
смущения на електрозахранването в района на общи-
на Севлиево, с. Шумата.

 На 03.04.2019 г. от 08:30 до 17:00 ч. поради из-
вършване на неотложни ремонтни дейности на съоръ-
женията за доставка на електроенергия са възможни 
смущения на електрозахранването в района на общи-
на Севлиево, с. Ряховците.

 На 02.04.2019 г. от 08:30 до 17:00 ч. поради из-
вършване на неотложни ремонтни дейности на съоръ-
женията за доставка на електроенергия са възможни 
смущения на електрозахранването в района на общи-
на Севлиево, с. Стоките.

 На 01.04.2019 г. от 08:30 до 17:00 ч. поради из-
вършване на неотложни ремонтни дейности на съоръ-
женията за доставка на електроенергия са възможни 
смущения на електрозахранването в района на общи-
на Севлиево, с. Кръвеник.   
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

РЕНЕтА КОЛЕВА,
ОБЛАСтЕН КООРди-

НАтОР НА СБУ - ГАБРОВО

  На 22 март в залата 
на Библиотеката на ТУ – 
Габрово се проведе реги-
онална кръгла маса, пос-
ветена на големия 100-го-
дишен юбилей от рожде-
нието на Николай Хайтов 
- съвременния радетел за 
съхраняване на българско-
то съзнание, на страст-
ния почитател на краси-
вата родопска природа, 
краезнанието, фолклора, 
на умелия проницател в 
историческата памет за 
великите ни предци и не 
на последно място съвре-
менен властелин на худо-
жественото слово. 
 Настоящият форум 
обедини усилията на дет-
ската градина и училището 
като образователна инсти-
туция, на Община Габро-
во и на РУО – Габрово 
като организиращи и га-
рантиращи качеството на 
образователния процес в 
общинските и държавни 
образователни институции, 
както и СБУ – Габрово, 
Технически университет – 

Габрово, Регионален исто-
рически музей – Габрово, 
РБ „Априлов - Палаузов” 
и родителската общност в 
нашия град около идеята 
за съхраняване на изкон-
но присъщите традиции на 
габровци в областта на 
почитта към школото, бъл-
гарското слово и култура, 
отечеството и вътрешно 
присъщите на нашия на-
род нравствени доброде-
тели. Гости на събитието 
бяха: Георги Маринов - на-
чалник на РУО – Габрово, 
Савина Цонева - дирек-
тор на РБ „Априлов-Пала-
узов“ – Габрово, Габриела 
Умникова - гл. експерт в 
Дирекция „Образование и 
социални дейности“ - Об-
щина Габрово, директори и 
учители от детски и учеб-
ни заведения на област 
Габрово.
 С приветствени думи 
към форума се обърна г-н 
Маринов, началник на РУО 
– Габрово, който поздрави 
участниците в иновативна-
та инициатива за отбеляз-
ване на 100-годишнината 
на акад. Николай Хайтов и 
пожела успешно предста-
вяне на учениците, както 

и ползотворна работа на 
журито за оценяване на 
ученическото презенти-
ране на творчеството на 
писателя и общественика 
Хайтов.
 Синдикатът на българ-
ските учители в своята 
29-годишна история винаги 
е осъществявал градивна 
образователна и конструк-

тивна социална политика, 
а в съвременните сложни 
икономически условия на 
живот СБУ – Габрово за-
едно с образователните 
институции в областта и 
габровската общественост 
инициират това събитие, 
като по този начин про-
явяват своята морална 
отговорност за намиране 

на иновативни решения за 
изключително важния за 
съвременното общество 
проблем, какъвто е слож-
ното въздействие на учи-
лищната и извънучилищна-
та среда за формирането 
на личността, реализирано 
като непринуден, но прин-
ципно обоснован процес 
на възпитаване на нрав-

ствени добродетели, като 
се започне от детската 
градина, премине се през 
училището и се стигне до 
университета.
 В началото на събитие-
то с изразителното изпъл-
нение на подбрани момен-
ти от разказите „Мъжки 
времена“ и „Дервишово 
семе“ артистите Магдалена 
Славчева, Силвия Боева, 
Любен Попов от ДТ „Рачо 
Стоянов” - Габрово съз-
дадоха настроение и ни 
въведоха в първия модул 
на кръглата маса - Твор-
ческа работилница „четене 
на маса” на художествени 
текстове от „Диви разка-
зи“ на Николай Хайтов. В 
тази интерактивна форма 
участваха ученици от СУ 
„Райчо Каролев”, СУ „Отец 
Паисий”, ОУ „Неофит Рил-
ски”, ОУ „Иван Вазов”, ДГ 
„Светлина” – Трявна, ДГ 
„Радост” – Габрово. 
   Вторият модул на кръг-
лата маса - мултимедий-
но, музикално и графично 
презентиране на творчест-
вото на Николай Хайтов, 
бе представен от ученици 
от НУ „Васил Левски“, ОУ 
„Христо Ботев”, ОУ „Не-

афит Рилски”, СУ „Райчо 
Каролев”, ПТГ „Д-р Никола 
Василиади”, НАГ и СУ „Ва-
сил Левски” – Севлиево.
    На изключително слож-
ния процес на възпитание 
и своеобразно опитомява-
не на нашите съвремен-
ни граждани бе посветена 
проведената регионална 
кръгла маса, чието мото 
бе „Дивите разкази за 
опитомяване на днешни-
те българи“. Безсмъртните 
„Диви разкази“ на Нико-
лай Хайтов дивно откриват 
на читателя прозренията 
за смисъла на живота, за 
магията на любовта, за 
проявленията на силния 
характер в критична си-
туация, за смисленото и 
изключителното в индиви-
дуалната съдба. В цялата 
палитра от родопски пер-
сонажи оживява пред нас 
една причудлива с наиви-
тета си и омагьосваща с 
приказните си обрати ця-
лостна картина на „мъжки 
времена” в един „засукан 
свят”, в който всеки би 
се чувствал като „дърво 
без корен”, ако не открие 
вярната посока в своето 
„кръстопътче на живота”.

Рåãионалåн форум, поñвåтåн на Николай Õайтов, ñå провåäå в ТУ - Гаáрово

 продължава от стр. 1
 Желаещите да се за-
пишат да се свържат с 
уредник отдел „Занаяти” 
на телефони 066810587 и 
0884772156  до 15 април 
2019 г.
 След успешното при-
ключване на обучението в 
бакърджийство, хлопкар-
ство и мутафчийство еки-
път на музея продължава 
политиката си да съхраня-
ва българските занаятчий-
ски традиции с обучението 
в производството на гай-
тан. 
 * * *
 ГАйТАНъТ е плетен 
вълнен шнур, който служи 
за украса на българските 
народни носии. Производ-
ството му възниква в края 
на ХVІІ век. Първоначал-
но плетенето на гайтан е 
бавен и труден процес, 
извършван изцяло на 
ръка. Началото на меха-
ничното плетене се отнася 
към първите десетилетия 
на XIX век, когато се по-
явява чаркът – първата 
българска машина. Разви-
тието на гайтанджийството 
в Габрово започва през 
30-те години на XIX век. 
Чарковете се подреждат в 
гайтанджийска одая. Те са 
с 8, 10, 12 калема, толкова 
са и нишките, от които 
гайтанът се сплита. Цялата 
му по-нататъшна обработ-
ка – пърлене, боядисване, 
подготовка за търговия, се 
извършва извън одаите, 
наричани бояджийни. За-
наятът поставя основите 
на развитието на вълнено-
текстилната промишленост 
в Габрово.

ЕМО „Етър” оáучава 
ãайтанäжии áåзплатно
от май äо авãуñт

 продължава от стр. 1
Делът на документните 
престъпления е 14,21%, 
9,83% - против собстве-
ността, и други – 2,74 %.“ 
Старши комисар Бончев 
очерта и приоритетите, по 
които работи дирекцията 
- разкриване на престъ-
пления против паричната, 
кредитна, финансовата и 
данъчно-осигурителната 
система на страната, не-
правомерно изразходване 

на средства, предоставени 
от Европейския съюз. Във 
фокуса на разследващи-
те ще стои ефективното 
противодействие на кон-
венционалната престъп-
ност, както и превантивни 
действия срещу измам-
ните схеми. Намаляване-
то на пътнотранспортния 
травматизъм също е сред 
акцентите в работата на 
полицейските служители 
от областната дирекция.

64% разкриваåмоñт отчåтå 
Гаáровñката полиция  

 продължава от стр. 1
 Съгласно проекта ще 
бъдат изградени две ин-
сталации за компостиране 
на територията на общи-
ните Дряново и Севлиево 
със съответните капаците-
ти - 900 т и 3000 т годишно 
третирани биоразградими 
отпадъци. Съоръжението 
в община Севлиево ще 
представлява технология 
за компостиране на редо-
ве на открито с принуди-
телна аерация. Системата 
за разделно събиране за 
площадка Севлиево ще об-
хваща самия град и 10 на-
селени места с население 

над 500 души, а за пло-
щадка Дряново ще обхва-
ща град Дряново и едно 
населено място. За общи-
на Сухиндол се предвижда 
изграждане на площадка 
за компостиране на място. 
 Проектът се изпълня-
ва с финансовата подкре-
па на ОП „Околна среда” 
2014-2020 г., съфинанси-
ран от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд 
за регионално развитие. 
Общата му стойност е 2 
230 595,39 лв., от които 1 
557 812,45 лв. европейско 
и 274 908,08 лв. национал-
но съфинансиране.

Първа копка за ñъвмåñтåн проåкт 
за рåциклиранå на áио-отпаäъци 
в Сåвлиåво, Дряново и Сухинäол

 продължава от стр. 1
Във временното класира-
не „Янтра Габрово“ остава 
на втора позиция с 47 точ-
ки, с пет по-малко от ли-
дера „Спартак“ (Плевен), 
който в този кръг надигра 
като гост „Бдин 1923“ във 

Видин с 0:1. Трети, на де-
вет точки зад габровския 
тим, е съставът на „Се-
влиево“. 
 В 21-ия кръг, следваща-
та неделя, „Янтра Габрово“ 
ще гостува на „Ботев“ в 
Луковит.

„Янтра Гаáрово” наäиãра 
„Партизан” ñ 3:1

РЕзУЛтАти От 20-ти КРъГ:
"първа атомна" (козлодуй) - "ком" (Берковица) 3:0
"Вихър" (славяново) - "Янтра" (полски Тръмбеш) 3:0
"Бдин" (Видин) - "спартак" (плевен) 0:1
"локомотив" (Мездра) - "локомотив" (Дряново) 1:1
"Янтра" (габрово) - "партизан" (Червен бряг) 3:1
"академик" (свищов) -  "Ботев" (луковит) 0:2
"левски 2007" (левски) – "севлиево" 0:2
"Трявна" – "павликени" 0:2

 На 21 март във Ве-
лико Търново се проведе 
първият пролетен кръг в 
зона „Мизия“ за момчета 
до 14 г.. Младите хандбал-
ни таланти на Габрово се 
изправиха срещу горно-
оряховските „Раховец“ и 
„Локомотив". ХК „Раховец“, 
с треньор Пламен Панев, 
първи направи опит да се 
опълчи на габровци. Бла-
годарение на силната игра 
на Даниел Анков амбиции-
те им доведоха единстве-
но до загуба с 14:11.
 Втората среща габров-

ските хандбалисти изигра-
ха срещу ХК „Локомотив“. 
Подопечните на младия, 
но с достатъчно титли зад 
гърба си наставник йор-
дан Димитров започнаха 
мача с много хъс и един-
ствено добрите изяви на 
вратаря на 14-годишните 
от „Чардафон“ Денислав 
Станев ги разколебаха. 
Второто полувреме габро-
вци повеждаха с по три 
гола няколко пъти, но не 
успяваха да задържат раз-
ликата, за да се стигне до 
13:12 в полза на зелените.

Юношитå млаäша възраñт на ÕК 
„Чарäафон" ñ äвå труäни, но важни поáåäи
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РУмЯНА СтАНЧЕВА

 - Кои са най-едрите 
щрихи, с които можете да 
се обрисувате? Защо Ев-
ропеистика и защо маке-
донски? 
 - Македонски, защо-
то част от рода ми е от 
Македония, а родителите 
ми са ми осигурили въз-
можност да оставям силно 
първо впечатление при за-
познанство.  Колкото 
до Европеистиката – защо-
то, когато кандидатствах, 
се интересувах повече от 
хуманитарни науки и в 
контекста на предстоящо-
то членство на България 
в ЕС специалността ме 
спечели. А себе си не бих 
обрисувал. Не ми е рабо-
та, другите трябва да го 
направят.
 - Доволен ли е от съд-
бата си днес Александър 
македонски – един русе-
нец по рождение, дряно-
вец по душа и  софиянец 
по бизнес интереси?
 - Умерено доволен. 
Поставил съм си високи 
цели, които са придружени 
от сериозна самокритика. 
Но когато тегля чертата в 
края на деня, имам най-
важните неща – прекрас-
но семейство, най-добрите 
приятели и смислена ра-
бота, която върша с удо-
волствие. Колкото до гео-
графския миш-маш в живо-
та ми, най съм дряновец и 
с това много се гордея.
 - Какви неща от жи-
вота около Вас обичате и 
кои Ви натъжават? Какво 
Ви вдъхновява в профе-
сионално отношение и  
как гледате на социалния 
конформизъм?
 - Естествено, обичам 
си близките хора – се-
мейството, приятелите; 
обичам си и страната, с 
всичките й болки. Голямо 
удовлетворение ми носи 
работата, което често пре-
минава в нездравословен 
работохолизъм. Но имам 
шанса да работя с та-
лантливи и умни млади 
хора, които нямат страх 
да експериментират, борят 
се здраво и не мрънкат. 
Вдъхновяват ме точно те, 

хората около мен, които 
не се задоволяват с по-
средственост. 
 Иначе ме натъжават 
повечето несправедли-
вости, на които ставаме 
свидетели ежедневно. Ще 
си позволя да цитирам по-
койния доц. Кристиян Та-
ков: „...Времето е особено. 
Полуграмотните са на по-
чит, безчестните са богати, 
честните – нечути... Не се 
лъжете, времената винаги 
са били особени. Спомне-
те си Ботевото „погледът 
мрачен, умът не види, до-
бро ли, зло ли насреща 
иде“. Към 140 години отто-
гава...“.
 Общото усещане за не-
справедливост почива на 
ежедневните малки ком-
промиси, които правим 
със съвестта си – социал-
ният конформизъм. Гледам 
на това като на бич, но 
и същевременно не ми е 
трудно да си обясня защо 
той властва сред хората. 
Надеждата ми е, че колко-
то и да маскираме страха 
и апатията си като раз-
умност или практичност, 
сърцето ни знае истината.
 Казвайки това, изобщо 
не се опитвам да морали-
заторствам, защото в по-
следните години аз също 
се опитвам да възпитам 
у себе си „разумност“ с 
обяснението, че има вре-
мена, в които човек тряб-
ва да си пести силите, 
докато дойде моментът за 
действие. Това май най-
силно ме натъжава.
 - Разкажете ни за про-
фесионалната си „забеж-
ка“ – създаване на студио 
за бутикови велосипеди. 
 - Всички в Дряново 
знаят, че баща ми е соб-
ственик на единствената 
велоработилница, но мал-
цина знаят, че я създаде, 
когато в седми клас отво-
рих импровизиран вело-
сервиз в мазата ни и за 
една седмица я препълних 
с колелета на децата от 
квартала. В отчаянието си, 
че не може да ползва ма-
зата по предназначение и 
за да канализира енергия-
та ми, баща ми ми напра-
ви малък кът в магазина 

си, в който в свободното 
си време да се занимавам 
с велосипеди. 
 С този култивиран ин-
терес към колелетата пре-
ди шест години, встрани 
от основната си работа, 
реших да рискувам и да 
създам първата в Бълга-
рия работилница за бути-
кови велосипеди. Благода-
рение на 1bike и хората, 
с които ме срещна, на-
правих най-успешния си 
проект до момента – кам-
панията „Колело за смет, 
за дете велосипед“.
 - проведохте с голям 
успех благотворителна-
та кампания „Колело за 
смет, за дете велосипед“. 
Това един от начините за 
изграждане на духа ли е?
 - Факт, това е едно от 
нещата, с които се гордея 
най-много. Дарихме над 
500 велосипеда за четири 
години и имаме още за да-
ряване. Никога не съм гле-
дал философски на кампа-
нията и не съм мислил за 
духа. По-просто е - имахме 
възможност да помогнем 
и го направихме. Идеята 
е добра, лесно събрахме 
съмишленици, щеше да е 
престъпление спрямо де-
цата да не я реализираме.
 - плод на интелекту-
ално любопитство ли е 
създаването на фермата 
за биоземеделие?
 - Важно уточнение е, 
че фермата не е моя, аз 
бях ръководител на про-
екта в стартирането му, 
докато се утвърди на 
българския пазар. Беше 
предизвикателен проект, 
защото за пръв път в стра-
ната предложихме модел 
за купуване на зеленчуци 
и плодове, при който пла-
щаш преди още да са за-
садени (като абонамент), 
а после ги получаваш на 
равномерни доставки, без-
платно, до вратата. Сега 
вече стотици хора от сто-
лицата ползват услугите 
на фирмата, а аз поех 
следващия си ангажимент. 
Собственикът на този биз-
нес е човек, когото по-
знавам от много години и 
дълбоко уважавам – един 
от най-смелите, работещи 

и умни хора, които съм 
срещал. Включих се в про-
екта заради него. От такъв 
тип бизнес има много как-
во да научиш – това беше 
прокарване на път, там, 
където такъв няма.
 - Бяхте част от екипа 
на младежкото сдруже-
ние мОГА. Кои са най-яр-
ките му следи в матери-
алното и духовно прос-
транство на Дряново? 
 - В началото веруюто 
ни беше, че трябва физи-
чески да променяме сре-
дата около себе си, за да 
променим мисленето на 
хората. Ако някой е чел 
за теорията за счупени-
те прозорци, ще разбере 
защо. Вследствие на това 
останаха следи, които са 
видими за окото – районът 
около моста на Колю Фи-
чето започна своето въз-
раждане с проекта ни за 
графита. Пейката на любо-
вта на Дряновския мана-
стир е изградена отдавна, 
но се превърна в забеле-
жителност, след като ние 
облагородихме мястото. 
Релефната карта с години 
тънеше в мизерия и смея 
да твърдя, че свършихме 
брилянтна работа с рес-
таврацията й през 2013 
година. 
 Иска ми се обаче да 
вярвам, че макар и за 
кратко, сме успели да по-
кажем на дряновци, че да 
живеят в хубава среда на 
първо и основно място 
зависи от тях. Че е много 
по-важно да имаш ясна 
и силна идея, отколкото 
средства. 
 - Вие сте един от ба-
щите на проекта „Дести-
нация Дряново“ и бяхте 
администратор на най-
силната фейсбук група за 
Дряново. Какво ново на-
учихте от тях за света, за 
България, за Дряново и 
за себе си? 
 - Бащата на „Дести-
нация Дряново“ е един и 
се казва Николай Кара-
гьозов, а аз имам щасти-
ето, че ме прие в екипа 
няколко години след съз-
даването на проекта и до 
ден днешен споделя с мен 
част от отговорностите. 

Проектът на Ники само за-
твърди това, което казвам 
по-горе, че ако имаш една 
добра идея и я правиш с 
чисти помисли, няма как-
во да те спре. А мащабът 
на града няма значение. 
Дряново е малко, но „Дес-
тинация Дряново“ достига 
до хора в целия свят.
 Колкото до групата 
за Дряново, тя не е по-
различна от всички други 
регионални групи. В нея 
има всичко – винаги не-
доволни, винаги доволни. 
Дава обаче изкривен по-
глед върху живота в града, 
защото поради специфи-
ката на Фейсбук, най-го-
лям ефект произвеждат 
крайностите в мненията. А 
крайностите почти винаги 
са грешни. Аз се уморих 
да опитвам да баланси-
рам тези крайности, като 
в същото време спестявам 
моето мнение по важни 
въпроси, за да не излезе, 
че групата е пристрастна. 
Нищо продуктивно не виж-
дам в това, затова предпо-
четох да си канализирам 
усилията в друга посока.
 - На последните пар-
ламентарни избори бяхте 
водач на една от партий-
ните листи в областта. От-
къде Ви дойде куражът да 
се потопите във водите на 
политиката?
 - Не беше кураж, а 
решение, което взех с ог-
ромна неохота и няма да 
повторя повече. Ентусиа-
змът ми и включването в 
„Да, България“ бе искрен 
– видях много можещи и 
доказали се хора, които 
най-после излизат от ком-
форта на професионалния 
си успех и се впускат в 
партийния живот, защото 
това е един от основните 
начини да променяш сре-
дата. Направиха го с ясно 
и силно послание – Бъл-
гария може много повече. 
Дълбоко вярвам в това, 
все още.
 Оглавяването на листа-
та за Габрово обаче беше 
компромис от моя страна 
и поемане на нежелана 
отговорност. Не защото не 
вярвах в каузата, а защо-
то правенето на политика 

е нещо, в което не съм 
добър. Но в онази ситуа-
ция, след като бях казал А 
и предвид, че нямаше кой 
друг, беше редно да кажа 
Б. Човек трябва да може 
да си признава грешките. 
За себе си установих, че 
далеч по-успешно проме-
ням средата през профе-
сията си и проектите си, 
затова няма повече да им 
изневерявам.  
 - Как се виждат от Со-
фия потомците на Рачо 
Ковача?
 - Както всички други 
хора в страната. Нямам 
право да давам оценки, 
защото София не е по-ви-
сока трибуна. Единствено 
мога да кажа, че ми липс-
ва много животът там и 
няма друго място, на кое-
то да се чувствам толкова 
у дома. 
 - В крайна смет-
ка къде вижда и с как-

во свързва бъдещето си 
един 31-годишен бълга-
рин?
 - Смятам, че нашият 
регион има в пъти по-го-
лям потенциал в сферата 
на туризма от този, който 
е реализиран към момен-
та. Работата ми за „Дести-
нация Дряново„ само зат-
върждава убеждението ми. 
Затова една от мeчтите 
ми е да създам място за 
почивка и отдих без ана-
лог, но за това все още е 
рано.
 В личен план искам 
децата ми да имат моето 
вълшебно, селско детство, 
така че посоката отново е 
районът на Дряново.
 - Вашето любимо из-
речение в трудните Ви 
дни?
 - Последното пожела-
ние на класната ни в гим-
назията: „Бъдете винаги 
най-добри“.

Александър Македонски е роден през 1987 г. в град Русе, но 
от  двегодишен живее в Дряново. Възпитаник  на СУ "Максим 
Райкович", след което завършва Европеистика в СУ "Св. Кли-
мент Охридски". Няколко години се занимава с журналистика 
и редакторска работа, впоследствие се прехвърля в IT сек-
тора. Собственик е на фирма за създаване и управление на 
проекти предимно за Интернет - от рекламно съдържание, 
проекти за виртуална реалност, през комуникация с клиен-
ти до вътрешнофирмени решения. С екипа на 1bike създава 
благотворителната кампания "Колело за смет, за дете вело-
сипед". Част e oт екипите на Младежкото сдружение МОГА - 
Дряново и "Дестинация Дряново", доскоро и  администратор 
на най-силната фейсбук група за Дряново. В момента живее 
в София, но всичките му дългосрочни планове са свързани с 
Габровски регион.

 На 22 март 2019 г. в 
Бургас бяха връчени на-
градите от Националния 
конкурс за детска рисун-
ка „Водата – извор на 
живот“. Конкурсът се 
провежда ежегодно и е 
включен в календара на 
МОН. Рисунката на Вяра 
„Син кит“ (снимка на стр. 
1) спечели трето място в 
първа възрастова група 
(I – IV клас).
 На 23 март 2019 г. в 
град Мотру, Румъния, бяха 
връчени наградите от X 
Международен конкурс 
за детска рисунка – Са-
лон на изкуствата „ARTE 
MICI” (Малки изкуства). 
Конкурсът се организира 
ежегодно от Florin Preda-
Dochinoiu – кмет на Общи-
на Мотру, Дом на култура-
та на град Мотру, ACSRPP 
и други. През 2019 година 
в него участваха 567 деца, 
разпределени в три въз-
растови групи. Вяра участ-
ва в конкурса с две свои 
рисунки, които впечатлиха 
журито и тя спечели втора 
награда във възрастовата 
група 7-10 години.
 На 22 март 2019 г. в 
град Русе бяха връчени 
наградите от Международ-
ния конкурс за рисунка и 
фотография, посветен на 
Световния ден на водата - 
22 март. В конкурса участ-
ваха повече от 680 творби 
(в двете направления) от 

12 държави от три раз-
лични континента. През 
2019 г. темата на конкурса 
бе „Вода за всички“. Ри-
сунката на Вяра „Глътка 
вода“ спечели трето място 
в първа възрастова група 
(I – IV клас).
 Вяра е възпитаничка 
на габровската художнич-
ка Елиза Ковачева – Цо-
кова. Тя започва да рисува 
и да участва в конкур-
си по изобразително из-
куство още на 4-годишна 
възраст. До настоящия мо-
мент (за период от 5 годи-
ни) е спечелила повече от 
100 награди от национални 
и международни конкур-
си от цял свят – САЩ, 
Великобритания, Япония, 
Франция, Индия, Беларус, 
Унгария, Русия, Чехия, Ма-
лайзия и други. Рисунките 
й са изпълнени с ярки 
цветове и се отличават с 
оригинален стил. 
 За Вяра изкуството е 
вълшебство, което й дава 
възможност да изразява 
своите мисли, желания и 
мечти. Тя смело продължа-
ва да рисува и да краси 
света. Вяра е лауреат на 
Голямата награда на Фон-
дация „Димитър Бербатов“ 
за постижения в област 
Изкуства през 2016 г. и фи-
налист на Голямата награ-
да през 2017 г. (за ученици 
от I до IV клас).
 На 22 март 2019 г. бяха 

обявени победителите от 
V Международен конкурс 
за детска рисунка „Чрез 
изкуство към живота“. Кон-
курсът се организира еже-
годно от Центъра за ху-
дожествено образование 
(училище „Б. Неменский“) 
на Държавното автоном-
но учебно заведение за 
висше професионално об-
разование в Москва „Мос-
ковски институт за отворе-
но образование“, във връз-
ка с „Международния съюз 
на учителите художници“. 
Конкурсът се провежда в 
два етапа. Първоначално 
се журират всички рисун-
ки на участниците, качени 
в онлайн галерия, от които 
се избират финалистите 
(лауреатите). Вторият етап 
включва журиране на ори-
гиналните рисунки на ла-
уреатите и определяне на 
победителите в различни-
те възрастови групи. През 
2019 г. в конкурса участва-
ха 5236 рисунки от 12 раз-
лични държави. Темата бе 
„Радост от труда“. Рисунки-
те бяха оценени от компе-
тентно жури с председател 
проф. Борис Михайлович 
Неменский - директор на 
Централния художествен 
музей, народен художник 
на Русия, академик на Ру-
ската академия на изку-
ствата и Руската академия 
на образованието, кава-
лер на ордена „За заслуги 

към Отечеството“, лауреат 
на Държавната награда. 
През 2019 г. Вяра участва 
в конкурса с две свои 
рисунки, като и двете бяха 
допуснати до финала. Ней-
ната оригинална рисунка 
„Архитект“ бе избрана за 
победител. Вяра за втора 
поредна година участва в 
този конкурс и отново се 
нареди сред победителите 
в него.
 На 14 февруари 2019 
г. Вяра спечели първа на-
града от Националната 
изложба-конкурс за дет-
ска рисунка „Св. Трифон 
Зарезан”, посветена на 
традиционния празник на 
лозаря и винаря и на Деня 
на град Сунгурларе. Кон-
курсът се провежда еже-
годно и е включен в На-
ционалния календар за из-
яви по интереси на децата 
и учениците за учебната 
2018/2019 година, както и 
в Културния календар на 
Министерството на култу-
рата за 2019 година. 
 През 2019 г. в конкур-
са участваха около 1500 
деца на възраст от 7 до 18 
години от цялата страна. 
Компетентно жури оцени 
творбите на малките тво-
рци и определи победите-
лите. Пъстрата рисунка на 
Вяра, изобразяваща тра-
диционното зарязване на 
лозите, впечатли журито и 
спечели най-високото от-

личие в конкурса – статуе-
тка за първо място в раз-
дела „Живопис и графика“. 
Вяра получи своята награ-
да на церемонията  лично 
от кмета на Сунгурларе 
инж. Васил Панделиев.
 На 22 февруари 2019 г. 
в град Казанлък се прове-
де церемонията по награж-
даване на победителите в 
ХII Национален конкурс за 
детска рисунка „Наслед-
ници на Дечко Узунов”. 
Конкурсът се организира 
ежегодно от Национално-
то училище по пластични 
изкуства и дизайн „Акад. 
Дечко Узунов” - Казанлък 
и е включен в Културния 
календар на Министер-
ството на културата. През 
2019 г. се навършват 120 
години от рождението на 
Дечко Узунов и 50 години 
от създаването на учили-
щето. Темата на конкурса 
бе „Моят празник“. Деца 
от цялата страна на въз-
раст до VII клас се включи-
ха в него със свои творби. 
Вяра за шеста поредна го-
дина бе сред наградените 
участници в този конкурс. 
Нейната оригинална ри-
сунка, изобразяваща рож-
ден ден, впечатли журито 
и спечели Специалната на-
града на директора на НУ-
ПИД „Акад. Дечко Узунов“.  
Вяра за трети път печели 
това високо отличие (през 
2015, 2016 и 2019 г.).

Алåкñанäър Макåäонñки: "Мноãо по-важно å äа 
имаш яñна и ñилна иäåя, отколкото ñрåäñтва"

за нåя риñуванåто å вълшåáñтво, ñ коåто тя изразява ñвоитå миñли, жåлания и мåчти 
Синият кит на Вяра Пåнчåва ñ наãраäа от националния конкурñ “Воäата - извор на живот”

СтЕФКА БУРмОВА

 С постановката „Приказки, приказки... как ви 
обичаме ние“ на Драматично-кукления театър и клуб 
„Приказен свят“ стартират събитията, посветени на 85 
години от „Идеал Стандарт-Видима“ АД в Севлиево, 
съобщи Моника Костадинова от пресцентъра на ком-
панията. Първата постановка от общо четирите, които 
ще се проведат тази седмица, се състоя в Детския 
отдел на севлиевската Градска библиотека. Според 
Моника Костадинова това са представления от децата 
за децата.
 „Това е приказка за 85-годишната история на „Иде-
ал Стандарт-Видима“, която създаваме заедно за де-
цата на Севлиево – заяви тя. - Това са години, в които 
компанията се е развивала, подобрявала и модерни-
зирала. Години, в които се е превърнала във важен 
икономически фактор в региона и в които е давала и 
на обществото. Компания с богата социална програма 
и обществена подкрепа в каузи, които задават посока-
та за бъдещето. А бъдещето е в нашите деца. Ето защо 
първото събитие, посветено на годишнината, е от деца-
та за децата. Една приказка, която разказва историята 
на „Идеал Стандарт – Видима“ и приказните истории на 
български автори“.
 Всички събития, свързани с юбилейната годиш-
нина ще преминат под мотото „Създаваме заедно“, 
чиято кулминация ще бъде през септември. Тогава ще 
се състои откриването на модернизирания завод за 
санитарна арматура. А следващото събитие, посветено 
на юбилея, ще бъде на 20 април 2019 г., когато“Идеал 
Стандарт-Видима“ организира лекоатлетически крос за 
деца в парк „Казармите“ в Севлиево.

С „Приказки, приказки... как 
ви оáичамå ниå" започнаха 
ñъáитията, поñвåтåни на 85 ãоäини 
„Иäåал Станäарт-Виäима

“
 АД
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ИГРА С ВЯТЪРА
 В малкото курортно градче Черноморец, 
20 километра на юг от Бургас, брегът обра-
зува залив, подобен на подкова. Околовръст 
са разположени къщите, насечени с една 
главна и двайсетина по-малки улици…
 Богатството си е казало думата – старите 
типично морски къщи се губят като стари 
смокини сред грамадните 4-5-етажни „двор-
ци” – една част рожба на социализма, а по-
голямата  - на „демокрацията”…
 Ако човек съпостави неголемия подково-
образен плаж – причина за този строителен 
бум – с огромните, бели, с претенция за мо-
дерна архитектура блокове от тухли и желе-
зобетон, лесно ще направи извода, че про-
порциите са нарушени. И само като отправи 
взор към отварящото се море, скалистия 
бряг и малкия пристан, с двайсетината лод-
ки, ще различи истинското от привнесеното 
– нашествието на „чужденците”.
 На третия ден след пристигането ни оти-
дохме по-рано на плажа. Още от вечерта бе 
излязъл вятър и морето отдалече развяваше 
белите байраци на вълните, които в своя 
финал образуваха бели нагънати ивици… На 
десетина метра навътре към брега пясъчната 
ивица бе облизана от прииждащите вълни 
и изтласкала в една тясна дълга редица от-
падъците на цивилизацията: фасове, кутии, 
найлони...
 На спасителните пунктове бяха издигнати 
червени знамена – знак, че къпането е опас-
но. Плажът беше пуст като през ноември. 

Само неколцина подранили курортисти се 
разхождаха по брега. Откъм морето подух-
ваше хладен вятър, сякаш донасян от самите 
вълни. Над пясъчната ивица кръжаха глару-
си, скоро напуснали нощното си леговище 
– брега.
 Постлах хавлията върху все още хладния 
пясък, по който личаха птичи стъпки. Слънце-
то розовееше зад далечни облачета и топли-
ната му едва погалваше тялото ми, отдадено 
на хладкия бриз.
 Лежах отпуснат, загледан в близкия хре-
бет, обраснал със суха трева и повехнали 
храсти. Направи ми впечатление един гларус 
– разперил криле, стоеше неподвижен, обър-
нат към прииждащия вятър. Няколко други 
гларуса с бързи движения разсичаха въз-
духа, снишаваха се до самия бряг и бързо 
се издигаха, правеха завой в извивката на 
подковата и политаха напред към вълните…
 Но този, този особен гларус с бели като 
на платноходка криле се отличаваше от ос-
таналите. Стоеше във въздуха неподвижен, 
подемната сила на въздушното течение го 
издигаше нагоре и напред, после той се 
извърташе на 90 градуса, течението го зах-
върляше назад и надолу – аха да се блъсне 
в земята… Но той променяше посоката на 
тялото си и без да маха с криле, отново 
използваше подемната сила на вятъра и той 
отново го издигаше нагоре, издърпваше го 
напред, и пак, по собствена воля, гларусът 
се оставяше да бъде запокитен към твърдия 
бряг…
 Наблюдавах тази игра с вятъра близо 
час. Отначало други два гларуса дойдоха 

при него, повториха два-три пъти неговата 
„игра” и се отдалечиха разочаровани… Но 
моят гларус продължаваше играта. Идваха и 
други птици, премятаха се около него, някои 
му подражаваха, но бързо напускаха наблю-
даваното от мене място…
 Слънцето вече бе излязло от източните 
облаци и при всяко доближаване до земята 
под моя гларус пробягваше сянката му. Тя 
единствена не се отегчи да повтаря движе-
нията му: подемната сила на вятъра я отда-
лечаваше, придърпваше я напред, после я 
стрелваше в полукръг по земята…
 Зад бреговия хребет, към нас, изведнъж, 
по-високо в небето, заприижда ято диви 
патици. Вятърът ги отнасяше и те, за да не 
променят посоката на полета си, гребяха 
срещу него. После водачът направи кръг, оп-
ита се да продължи в избраната посока, но 
се отказа, защото там бяха белите „дворци” 
на цивилизацията. Направи още един кръг и 
поведе ятото натам, където властваше друга-
та природа – сушата…
 Отново потърсих моя гларус. Той продъл-
жаваше играта, но вече не се оставяше на 
вятърната стихия да бъде захвърлян смърто-
носно към твърдта…
 … Отправих се към прииждащите вълни, 
посрещах ги с голо тяло, те се опитваха да 
ме захвърлят към твърдта, но аз използвах 
подемната сила на водата и тя ме издигаше 
нагоре, тласкаше ме напред и навътре в 
дълбокото, защото на границата между вода 
и суша, на границата между въздух и твърд 
може да дойде смъртта…

2	септември	2003	г.,	Черноморец

Нови стихове от
Минчо Г. Минчев 

* * *
В дюлгерството има древна поговорка:
„Всеки камък си знае мястото”. 
Но в моята дълга практика на каменар,
доуточних старата поговорка:
„Всяко място си иска камъка!” 
В живота има друга важна поговорка
за мястото на човека в обществото: 
„Камъкът тежи на мястото си!” 

Ако потърсим мястото на човека 
в многообразието на живота,
отново ще преобърнем поговорката: 
„Всяко място си иска тежкия камък!”

11 март 2017 г., Кряковци

* * *
„Но съм все още задъхан.”
    Кр. Димитров

Задъхвам се. Дъх не ми остана… Но защо ли? 
Праведно живях. Ни алчност, нито завист 
са прекрачвали деня ми… Следвах 
пътя на Съдбата – неизвестна никому…
Преминах всичките етапи на живота: 
Детство – босоного и щастливо.
Младост – начало на мечтите непостигнати…
Мъжка зрялост – любов, 
   и бащинство, и отговорности…
И задъханите поетични нощи!... Дали Съдба?
Или калейдоскоп е от чувства, знания, 
     от можене?... 
Или е Тя щастливо погалване от Бога!... Не зная.

Съдбата е като мелодията на кавала, като 
песни на гъдулката по сватби, като
гърлото на гайдата в Родопите; като
легендите за Марко Кралевики, 
или е като кървавия гърч на Балканджи Йово: 
„Море войводо!... Яна не давам!...”

Ах, Съдбата! 
Все още Съдбата ме задъхва. 
Цял живот задъхано живях.
Декември 2017 г., Кряковци

 * * *
„Учени, откривайте закони!...”
   М. Г. М.

Някой някога беше казал, че трудът
е превърнал маймуната в човек.
Да, вероятно!... Трудът (и умът) измисли тоягата,
ножът, пушката, танка, компютъра,
атомната бомба, ракетата…
Умът изпрати Човека в Космоса!...
И Човекът (кой ли човек!?) осъзна, че
на майката земя вече му е тясно.
Вече търси нови планети до други звезди.
… Но се пази (все още) от Черните дупки…
Търси неизвестният Рай,
а мачка, потъпква своята майка -
планета Земя. Унищожава я!...

А когато тя откаже да го приема – къде ще отиде? 
 На горещия Меркурий, на Венера,
на студения Марс или на далечния леден Плутон?... 

За къде си тръгнал ти, Човеко?
Или искаш да повториш съдбата 
на предишни цивилизации -
започнали отново от маймуната?...
Кога ще станеш по-разумен, ти Човеко умен?
Нима забрави, че „В началото е Словото!”,
а не окото алчно – СЛОВОТО ЛЮБОВ Е...
Не постигна ли и Раят земен?... И без Бог?...
Учени, откривайте закони! 

28 януари 2018 г., с. Кряковци

ЖИВОТЪТ НА ПОЕТА

Писането е като
да изучаваш музикален инструмент.
Отначало стържеш по струните
на цигулката – търсиш мелодия.
После раздвижваш пръстите
по клавишите на пианото –
ритъма търсиш и силата.
На тромпета изпяваш
песента си към любимата.
На кларинета изплакваш раздялата.
На контрабаса правиш 
равносметка на живота си…
Изминеш ли тези състояния – 
Животът ти не е преминал напразно.

25 декември 2018 г. – Коледа, с. Кряковци

 Роден съм на 20 март 1938 г. в село Кряковци, Габровско, 
сега квартал на Габрово, където и живея. От рода на майка ми 
Иванка йосифова Евтимова, от с. Етър, са първите й братовче-
ди проф. Борис Петров Евтимов, живял в София, и брат му д-р 
Евтим Петров Евтимов, живял в Плевен, също и писателят д-р 
йосиф Начев йосифов и дъщеря му Даня Евтимова, поетеса и 
съпруга на Борис Евтимов. Баща ми Георги Минчев Петков беше 
дърводелец. Прабаба му Васила е леля на известния краевед в 
Габрово д-р Петър Цончев. Тя е била билкарка и „доктор“ на се-
лото. Беряла е билки, сушала ги и ги давала на д-р Цончев. Оттук 
може би идва краеведската и литературната ми мая...
 Завърших седми клас в Основно училище „Христо Ботев“ в 
село Бичкиня, сега квартал на Габрово (1952 г.), и Техникум по 
механоелектротехника „Д-р Никола Василиади“ - Габрово (1957 г.). 
Учителка по литература ми беше току-що завършилата литерату-
ра Мара Начева, по-късно съпруга на журналиста Ботьо Ботев. 
Тук в последния курс написах и първите си стихотворения.
 Още не бях получил дипломата си и бях призован в Горна 
Оряховица, където за три месеца завърших курс по моторно 
летене - първи пилотски с фигурен пилотаж. Имам и един скок 
с парашут. Това ми „помогна“ да отбия военната си служба във 
военновъздушните сили. Първо завърших едногодишна школа 
за запасни офицери към ВВС в Горна Оряховица и две години 
служба като старшина-школник по части - на летищата край село 
Узунджово, Хасковско, и с. Граф Игнатиево, Пловдивско. Авиаци-
ята, електротехниката и литературата няколко години ще се борят 
в душата ми.
 След уволнението започнах работа в РП „Промишлена елек-
троника“ - Габрово като ел. монтьор. Три пъти кандидатствах бъл-
гарска филология, но ме приеха на третия път, след като предста-
вих дипломата от Вечерната гимназия в Габрово. От техникума 
дипломата ми беше по петобалната система, където четворката е 
четири и половина... Станах студент в новооткрития Висш педаго-
гически институт във Велико Търново, сега ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“, през 1963 година. Завърших българска филология през 
1967 година, първи випуск, заедно с утвърдените по-късно поети: 
Калина Ковачева, Янислав Янков, Христо Бекриев, Николай Ко-
лев, Генчо Витанов, хумориста Тодор Бакърджиев, Недялко Чалъ-

ков, Димитър Военкин и др. След нас дойде талантливата вълна 
на Борис Христов, Марин Георгиев, Таньо Клисуров, Руси  Русев, 
Анчо Калоянов, Венета Мандева, Паруш Парушев, Иван Серафи-
мов. Още като студент се ожених за състудентката си Маргарита 
Недялкова. В трети курс се роди първият ни син - Георги (р. 1965 
г.), и след като се бяхме завърнали в Габрово - вторият - Николай 
(р. 1969 г.). От синовете си имам един внук - Манол (р. 1995 г.), и 
две внучки - Калинка (р. 1998 г.) и йоана (р. 1999 г.). Георги Мин-
чев е преподавател по скулптура, доцент във ВТУ „Св. Св. Кирил 
и Методий“, с много участия в пленери в Европа, Тайван и Китай. 
Николай Минчев - художник, а внучките учат: йоана - пиано, и 
Калина - цигулка.

 ...Работата ми като строител (майстор на каменната зидария 
- до 2017 г., точно 33 години) не попречи на литературните ми 
занимания. Напротив, даваше ми свобода на духа и приходи, с 
които издавах книгите си.

Из „Автоáиоãрафия” на Минчо Г. Минчåв 
Поåтът опазил корåна ñи

СлеД вСичкиТе ми хоДеНия 
По мъки и Неволи
след удивления ненужни по чуждите места,
след всички срещи, спорове, кавги, ненужни поучения,
след съгласия и несъгласия, след трупане на знания,
или отърсване от тях, след танците и пировете,
след влюбвания и раздели,
преоценил и осъзнал живота кратък
 в тънкости до сламката на троскота,
открил внезапно жертви до лъва
и търтеи дебели до пчели работни,
останал сам във бащиния дом, съзнах:
тук е моят дом рожден,
тук бе и на моите деди домът,
домът на моите наследници,
поели свои трудни и прекрасни пътища,
тук е моето завръщане щастливо,
тук, до ореха пред къщата,
до гората букова отсреща,
до езерцето на щастливата ми младост,
тук, до дървената порта, до каменните стъпала...
Тук е моята земя, народът ми, езикът ми.
Тук са моето спокойствие и сигурност,
тук е здравето ми, тук към аз стопанинът - все още, Боже!
Тук, додето Ти ме прибереш...

10 ноември 2015 г., Кряковци

гОДИНИТЕ ЖИВОТА ПРАВЯТ

На десет - за първи път се влюбих във момиче.
На двадесет - момиче ме целуна.
На тридесет - родилка стана моето момиче...
Тъй десетилетията пишеха съдбата ми:
приятели, любови, ежедневните задачи...
И стиховете! И странни хобита!
И камъкът в мозайки подреден...

На шейсет и шест - момиче ме задяваше:
„Ако притуриш още една шестица,
ще стигнеш на Дявола числото - 666.
На седемдесет - момиче изненадано попита:
„Наистина ли вече седемдесет изпълни!...“
Наистина, Елена! Баща си надживях.
И дядо си - на ботевата възраст в боя паднал...

Сега, когато съм на две седмици - 
момичетата не ме питат
дали ще стигна на господа числото - 777...
Не мога да им отговоря. Душата ще попитам...

В началото момиче ме роди.
Накрая жена ще ме оплаче...
Тъй Дяволът и господ в мен живяха.
А кой наистина съм АЗ?... 

13 май 2015 г., Кряковци



526 март 2019 г.

* * *
Като струни на стара цигулка
телефонните жици звънят,
топъл вятър в невидима люлка
залюлява отново светът.

Оживяват безлистни дървета,
кацат облаци бели по тях...
Ний познаваме тези дървета
и сме слушали техния смях.

Тука някога минахме с тебе,
този град беше нашият град.
В този град беше просто погребан
един истински приказен свят.

Тази малка пътека е наша,
твои стъпки по нея личат.
Ти се спираш, ти вече се плашиш,
аз за тебе съм днес непознат.

Сякаш времето зло е изтрило
и последния спомен от нас,
сякаш чувам след много години
на сърцето ти тихия глас:

Спри, пътеката свършва дотука,
не подавай за сбогом ръце!
Още чакам ти пак да почукаш
на вратата на мойто сърце!

еПилоГ

гаснеше бавно студеният ден,
мрачен, замислен и снежен.
Плачеше залезът заедно с мен
с истинска майчина нежност.
Ти не запита защо е така -
свикнала бе да очакваш.
Другиго твоята малка ръка 
мислено галеше в мрака.
Другиго гледат и тези очи,
дето мене са гледали само.
Не плачи, не плачи, не плачи -
пак ще кацне на твоето рамо
тази чудна вълшебница птица,
дето носи на хората вяра.
Пак ще грейне във твойте зеници
друга обич – нетленна и стара.

гаснеше бавно студеният ден,
в тихия облачен наниз -
плачеше вятърът заедно с мен,
плачеше земният залез.

иЗ „АвТоБиоГрАфия“

С живота водих бой суров
с безброй сърдечни рани.
Загубих не една любов,
но мойте груби длани
държаха здраво тежък чук
и пушка, и мотика.
Ковах на времето напук
съдбата многолика.
Една нестихваща тревога
в сърцето ми тежа -
във този ден дали ще мога
без пози и лъжа
да служа искрено и честно
до сетния си миг.
Да бъда просто неизвестен,
ала безкористен войник.
И някога над моя прах,
забравен и неважен,
достойно ли живях и пях
то – времето – ще каже.

рАЗГовори С ПТициТе

1. Завист

Ти летиш, моя мъничка птичко,
ще се спреш ли? Аз зная, ще спреш,
че сърцето не може самичко
да поддържа тоз пламък горещ,
да раздухва нетленна жарава
и да бъде то вечно на пост. 
Зная аз, зная аз, но остава
на света и сърцето ти гост.
Някой ден ти ще паднеш отгоре,
все едно в пролетта ли, или есента,
ще престанеш да шариш простора,
дето с радост безгрижно летя,
дето мислеше, че си голямо
с най-красивото птиче перо.
Ти не виждаш, че туй е измама,
и си пееш във свойто гнездо.
Трепна клончето малко и литна
една весела птичка-стрела.
Аз я гледах отдолу притихнал
и завиждах, че нямам крила.

2. Човекът, пролетта 
и птиците

Пак пролет над земята
разстила слънчев злак.
И слушам от гнездата
възторжен птичи грак.
Немирен вятър бяга,
пилей околовръст
упойващ дъх на влага,
на разорана пръст.
На пролет и на младост,
на слънце и цветя -
една спокойна радост
в полето е дошла.
Дошла е да събуди
затихналия кър,
където бавно крачи,
нехаен и добър,
разгърден и захласнат
от тая ведрина,
човекът, който расна
сред житните зърна.
Човекът, който може 
да чувства пролетта,
да слуша и разбира 
на птиците речта.
На тези чудни птици,
дошли от онзи Юг,
когото те довеждат
веднъж годишно тук.
Ах, тези волни птици
не помнят есента
и те човека мамят
към вечните лета.
Но той остава тука - 
тук има зима зла,
тя може да напука
най-здравите крила.
Но само на човека
крилата не строши,
остана той навеки
все тук и не сгреши.
О, той разбра и вярва,
че идва пролетта
не с прелетните птици -
с кълнящите зърна.
голяма и богата,
земята ще дари
човека не със злато,
не с перли и пари,
а с друго чудно зърно,
което лете зрей -
човекът ще го вземе
и пак ще го засей.
И с него ще засее

една добра мечта
и вярата със нея,
скръбта и радостта.
Щом мине зима люта,
ще дойдат птици пак -
в една безснежна утрин
невидимо, без знак,
пак пролет над земята 
ще дойде и тогаз
посятата надежда
ще бъде вече клас.
Човекът на земята,
зърното от пръстта
и този весел вятър,
подгонил пролетта,
са туй, което може
най-дълго да живей -
в мечти да се мечтае,
във песен да се пей.

СреДНощеН ДъжД

Светлините напускат града,
пак заспиват и къщи, и хора.
Само вънка единствен дъжда
със дърветата тихо говори.
Аз не мога да спя в този звън
и залепям чело до стъклата -
зад прозореца влажен навън
едри капки се удрят в листата.
И си мисля – на село сега
този дъжд е дошъл като празник
и до късно пред всяка врата
все за него така ще приказват:
- Преди месец да бе завалял... 
- Пуста суша - как зле ни наказа,
цяло лято, кажи го, комай
все стоя язовирчето празно.
Пада някаква тежка ръжда
от душите и ниските стрехи.
Колко хора стоят под дъжда,
без да пазят обуща и дрехи.
Шушнат тихо из влажния мрак
и доволни накрая си лягат -
ще засеят навреме и пак
ще да падне зърното на влага.

В тротоарите чисти шуми
и градът отегчено заспива,
а в душата ми селска звъни
чудна песен. И аз съм щастливец.

ТреТА въЗрАСТ

Много дни, много вечери тихи ще минат
и ще слагат по нас отпечатък и знак.
Ние минахме вече свойте луди години
и такива не ще бъдем никога пак.
Ще сивеят от времето нашите буйни перчеми
и ще капе в гърдите ни пепел от гаснеща жар,
но невидими пръсти от нас ще поемат
един само въглен за нов пожар.
Ще личат край нас като камъни километрични
всички радости и всички безутешни сълзи -
ние малко мразихме и много обичахме,
но не свикнахме да пълзим.
И какво, че летят безвъзвратно годините
и че често съдбата ни подлагаше крак -
планини от несгоди зад нас са преминати
и ето ни сега на желания бряг.
Но ще спрем ли, забравили воя на вятъра,
забравили младите песни под черен покров?
Не! Със жадни очи ще кръстосваме вечно земята
и сърцата ни ще са пълни с любов.
До онзи миг, станал вечност безшумна,
ний ще бъдем лък на звънтяща стрела.
И ще оставим след нас не празни думи,
а много добри и светли, човешки дела.

Иван Петров – Върхаров е роден 
на 29 ноември 1937 г. в с. Хирево, 
Севлиевско. Завършил е специал-
ност „Агрономство“ във Висшия 
селскостопански институт в Со-
фия (сега Аграрен университет), 
по-късно и икономика в Москва. 
Кмет на Габрово от 1 ноември 
1988 до 1 октомври 1990 г. 
 представяме поета Иван 
петров - Върхаров с част от ин-
тервюто, публикувано във вестник 
„100 вести“ на 5 септември 2015 г.
 - Вие сте поет, помогна ли Ва-
шата поетична дарба?

 - Е, имам петдесетина стихо-
творения и разкази, публикувани 
в различни вестници и списания. 
Започнах да пиша още като уче-
ник във великотърновския вестник 
„Борба“, след това в „Студентска 
трибуна“, в габровския вестник. 
Затова смятаха, че мога да бъда 
журналист. 
 Участвал съм дори в литератур-
ни четения като известен селски 
поет с Добри Жотев, Давид Ова-
дия, Марко Ганчев и Емил Розин. 
Но по-късно не съм афиширал ли-
тературните си дейности, тъй като 

задълженията, които имах, бяха 
твърде сериозни. 
 Но главният редактор на вест-
ник „Борба“ Христо Консулов през 
1955 г., когато пишех разказчета и 
стихове във вестника, ме кръсти 
Върхаров. Иван Петров звучало 
много тривиално. И оттам Върха-
ров - с този псевдоним пишех и в 
„Студентска трибуна“, и в „Габрово 
днес“.
 - Сега пишете ли?
 - Сега съм един добър читател. 
Много чета – книги, вестници, в 
Интернет търся интересните нови-

ни. Наскоро обаче написах едно 
автобиографично стихче: 
 „Бях винаги във 
 първата редица
 Или в недостижима 
 за народа кула, 
 Бях много важна 
 щатна единица,
 но във поезията 
 си останах кръгла нула“.
 - Винаги ли сте бил сред летя-
щите хора?
 - Чак да съм летял – не знам, 
но не съм пълзял, а пеша съм вър-
вял. 

Нå å поåзия вñяка краñиво напиñана миñъл

Иван Петров - Върхаров

оТГовор

Не е поезия всяка красиво написана мисъл,
не е поезия тя,
ако дълбоко във сърцето не проникне,
ако няма дъх на цветя,
ако не накара да поникне
дори замръзналото зърно.
Не е поезия, щом не идва,
когато я чакат.
Щом не е гост, за когото
отдавна поглеждат.
Щом не е лъч, пробил като копие мрака
и изказал една надежда.
Не е поезия сладкият стих
на някой разнежен хлапак,
дето знае добре да римува
и да слага думи и мисли във такт,
дето хвърка безумно в простора
и събаря звезди и царства,
дето търси не за хората,
а за свойта любов лекарства.
Не е поезия, ако хората през зноя жадни
не търсят нейния хлад,
ако с нея един живот пропада,
ако някой от нея става богат.
Има поезия – в жаркия ден или нощ,
има поезия в глъбините на мрака,
във човешката мощ,
в лудия бяг на влака.
Има поезия - тя става сутрин с човека,
тръгнал с раница, с кирка в ръка,
тръгнал плод от нивите да събира
или да прегражда река.
Тръгнал с пушка да пази хора от хората
или да засажда цветя.
Тази поезия ражда ракетната мощ на моторите,
прелетели над вселената

Из „Упадъчна литература“

СреДНощеН ГрАД

По безлюдните улици бяга черният вятър,
подгонил във ужас пречупени вейки.
Нейде прозорец отворен бясно се мята,
долу на стълба окачват жалейка.
Самотна сред облаци луната се скита,
невярна спътница на нещастна земя,
сбъркала от вятъра свойта орбита,
ръси сребърна, зла светлина.
На площада до сами кабинета на кмета
глутница кучета спретват своя парад.
Комини без фабрики вият снага към небето
и пълзи подир Янтра най-дългият град.
Мургави братя на тумби превземат пазара,
преживяват без труд и покрадват без страх.
И се чудя сега как така ще я караме
и как интегрирано да заживеем със тях.
Съседка старица до късно прегръща лаптопа,
търси ласка и обич и своята млада отмяна.
Да бяха децата наблизо, поне в братска Европа,
а те по-далече – зад два океана.
Приятел наперен с нов бизнес се хвана,
след година обаче нагълта солена вода
и се чуди сега дали да хваща балкана
или по „Зелена ливада“ към „стария град“.
Сред санирани сгради и пустеещи молове
пристъпва към нищото моят призрачен град.
Обедняла и тъжна, танцува душата ми гола,
две крачки напред – три назад. Все назад!

„... Една нестихваща тревога
в сърцето ми лежи - във този век дали ще мога
да служа искрено и честно до сетния си миг,
да бъда просто неизвестен, ала безкористен войник...“

арт
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иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център, по се-
бестойност и договаря-
не се продават на тел. 
0888/447-096. [20, 15]
къща В село Костен-
ковци се продава на тел. 
0878/863-875. [10, 10]
парцЕл В квартал Кука-
та- Поповци - 1240 кв. 
м, цена: 10 лв./кв. м, се 
продава на тел. 0896/65-
19-20. [11, 8]
рЕгулиран парцЕл без 
посредник се продава на 
тел. 0887/57-90-36. Стро-
ителство около 420 кв. м 
РЗП с три надземни ета-
жи, отлични комуникации. 
[33, 5]
МансарДа-аТЕлиЕ - 57 
кв. м, тухла, в отлично 
състояние, широк център, 
за 38 000 лева се прода-
ва на тел. 0888/217-053. 
[8, 5]
къща с голям двор в 
село Стоевци се прода-
ва на тел. 0899/563-006. 
[12, 5]
иМоТ оТ 2 къщи, два 
декара, на 5 км от цен-
търа се продава на тел. 
0897/569-027 [11, 2]
къща В село Ангелово, 
до Донино, се продава на 
тел. 0897/569-027 [11, 2]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТара къща, може и 
полусъборена, в Габров-
ско се купува на тел. 
0877/34-34-26. [24, 9]

ДаВа поД наЕМ
апарТаМЕнТ, оБзаВЕ-
ДЕн, на ул. „Свищовска“ 
се дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 11]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [11, 8]
заВЕДЕниЕ поД наем 
в кв. Палаузово - тел. 
0898/43-10-16. [22, 6]
апарТаМЕнТи В Трявна, 
Габрово се отдават под 
наем на тел. 0897/556-
676. [11, 2]
кВарТири - 160 лв., дава 
под наем тел. 0889/363-
365. [4, 2]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
обзаведен, до Хлебозаво-
да, в близост до Ректора-
та, се дава под наем на 
тел. 0887/358-472. [4, 1]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [24, 21]
саМосТоЯТЕлни но-
щуВки в топ цен-
тър - справки на тел. 
0876/731-419. [22, 6]

БЕз наЕМ
граДина за обработка 
дава бай Кольо Чешитя, 
Ябълка 59, тел. 0877/76-
80-09. [5, 1]

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, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
кърТи, зиДа, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895
зиДанЕ на каменни дува-
ри - 0876/790-953.
напраВа и ремонт на 
покриви, хидроизолация, 
саниране, дренажи - тел. 
0888/020-187. [25, 24]

услуги с багер и самос-
вал - 0888/564-431.
поДпорни сТЕни, дре-
наж и други СМР - тел. 
0897/390-194. [25, 24]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, те-
некеджийски и бояджий-
ски услуги и др. - тел. 
0895/295-654. [18, 14]
поДпорни сТЕни, дрена-
жи, покриви - 0886:76-24-
34. [10, 8]
рЕМонТ на покриви, из-
мазване на капаци - тел. 
0895/82-44-54. [11, 6]

груБ сТроЕж, рЕ-
МонТ на покриВи - 
0889/129-755 [33, 1]

поД наЕМ
ноВо ФасаДно скеле 
се дава под наем на тел. 
0888/982-294. [22, 21]

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, 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 
20]
шпаклоВанЕ, БоЯДис-
ВанЕ, фаянс, теракота, 
изолация, камък - тел. 
0899/970-757. [6, 6]
Вик, ФаЯнс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 5]
Мазилки, шпаклоВки, 
изолации - тел. 0879/367-
739. [5, 3]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
1]

БоЯДисВанЕ, шпак-
лоВка, фаянс, теракота, 
камък, изолации - тел. 
0899/97-07-57. [5, 1]

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

израБоТВа
израБоТка на метал-
ни конструкции - тел. 
0885/72-46-71. [11, 11]

коМини
проФЕсионално по-
ЧисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиноЧисТаЧ - 30 лв. 
- справки на тел. 0894/52-
52-58.

коМиноЧисТаЧ - тел. 
0889/177-737.

Ел. рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 14]

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
попраВка и монтаж на 
ВиК - тел. 0894/220-509. 

ТЕнЕкЕДжийсТВо
ВоДосТоЧни ТръБи, об-
шивки - 0899/321-190

ДограМа
AL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 14]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
16]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 9]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални - 
тел. 0888/294-214. [23, 3]
попраВЯМ Ел. уреди - 
тел. 0894/220-509. [33, 3]

поЧисТВанЕ
поЧисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
поЧисТВанЕ на имоти - 
тел. 0893/390-253. [11, 4]
поЧисТВанЕ на апарта-
менти, тавани и мазета, 
гаражи, магазини, скла-
дове със собствен пре-
воз, на добра цена. Тел. 
0877/77-19-03. [12, 1]

косЕнЕ
косЕнЕ и почистване 
на трева и храсти - тел. 
0886/308-017. [22, 4]
граДинарсТВо - тел. 
0897/242-516. [7, 3]

услуги
рЯзанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
рЕМонТ на стругове, 
фрези и други се извърш-
ва на тел. 0898/359-222. 
[22, 19]
цЕпЯ ДърВа, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [6, 4]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДоЧници

раБоТа прЕДлага
ДоБри гоТВаЧи/ки, сер-
витьори/ки срещу отлично 
заплащане се търсят на 
тел. 0899/957-006. [22, 9]
пицариЯ „ТЕМпо“ търси 
сервитьор/ка. Справки на 
тел. 0879/988-010. [11, 11]
сЕрВиТьор сЕ търси на 
тел. 0878/966-222. [11, 
10]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [17, 10]

пЕрсонал за механа в 
Слънчев бряг - може и 
целогодишно, се търси на 
тел. 0899/957-006. [22, 9]
поМощник-гоТВаЧ/
ка за битово заведение 
- стартова заплата 800-
1000 лв., се търси на тел. 
0887/002-030. [11, 7]
МЕхана „ФЕнЕриТЕ“ 
търси сервитьор/ка - тел. 
0896/606-870. [13, 7]
рЕсТоранТ „киТайски 
кът“ търси хигиенистка за 
кухня. Три дни в седмица-
та от 16.00 часа - 20 лв./
ден. Справки на място: 
Габрово, ул. „Осми март“ 
19. [12, 7]
пицариЯ „МаниЯ“ търси 
сервитьори, готвачи - тел. 
0899/133-262. [11, 6]
шоФьор сЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 6]

пицар сЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 6]
жЕна за гледане на стари 
хора срещу унаследяване 
се търси на тел. 066/99-
22-44. [6, 6]
шоФьор с категория 
„С+Е“ за работа с гондола 
в България се търси на 
тел. 0889/501-631. [11, 6]
Малка краВЕФЕрМа тър-
си работник. Справки на 
тел. 0876/415-480. [24, 6]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка - 
тел. 0895/521-858. [29, 6]
заВЕДЕниЕ за хране-
не търси ПРОДАВАЧКИ 
на топли закуски, кафе и 
безалкохолно. Справки на 
тел. 0897/889-001. [22, 6]
гоТВаЧ и помощник-кухня 
в град Дряново търси тел. 
0887/247-895. [24, 5]

„БоДилукс“ спЕшно 
търси мебелист - тел. 
0898/574-848. [5, 4]
хоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
персонал: мъж с техниче-
ски умения (поддръжка) 
и жена за  камериерка, 
може и семейство. Осигу-
рен е пълен пансион - тел. 
0897/863-027. [11, 4]
хоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
сервитьори, може и без 
опит. Осигурен е пълен 
пансион. Справки на тел. 
0897/863-027. [11, 4]
ТърсЯ жЕна за нощ-
на смяна за гледане на 
възрастни хора в близ-
ко село. Осигурен транс-
порт и храна. Справки 
на тел. 0888/863-111 и 
0888/883-324. [7, 4]

„поДЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 4]
каФЕнЕ Търси работнич-
ка - 0898/903-144. [7, 4]
ФирМа за строителни 
материали търси да на-
значи общ работник - тел. 
0886/777-990. [5, 4]
рЕсТоранТ В центъра тър-
си миячка. Справки на тел. 
0898/477-996. [5, 4]
пицариЯ „глаДници“ 
търси пицари, готвачи, 
сервитьори. Справки на 
тел. 0899/319-114. [11, 3]
„БулЧикън“ аД - Се-
влиево търси да назначи 
механик промишлено обо-
рудване за поддръжка на 
наличните производствени 
машини със средно техни-
ческо образование - тел. 
0899/876-595. [14, 3]

ФирМа „алФриДа Пеев“ 
търси двама строителни 
работника за правене на 
кофраж. Заплащане по 
споразумение. Справки на 
тел. 0887/654-320. [11, 3]
жЕна за направа на за-
куски се търси на тел. 
0888/202-343. [5, 2]
шоФьор - пенсионер, се 
търси на тел. 0887/722-
937. [5, 2]
ФирМа Търси продавач/
ка за магазинче за плодо-
ве и зеленчуци. Справки 
на тел. 0899/89-17-16. [6, 
2]
ТаксиМЕТроВ шоФьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [11, 1]
Магазин „Билла“ в чер-
вения мол търси служите-
ли в отдел „Сървис“ - тел. 
0887/95-00-88. [6, 1]

ФирМа Търси машин-
ни оператори - жени, за 
производство на опаковки. 
Справки на тел. 0888/31-
45-63. [11, 1]
ноВооТкриВащо за-
ВЕДЕниЕ набира серви-
тьори/ки, чистачки, ми-
ячки. Телефон за връзка: 
0895/62-90-36. [7, 1]

раБоТа Търси
поЧасоВа или надом-
на работа търси тел. 
0894/277-849. [11, 9]
пазаЧ (нЕВъоръжЕна 
охрана) с опит - 0888/33-
81-85. [12, 9]

грижа за  ВъзрасТни
грижи за възрастни по-
часово - тел. 0879/689-
667. [6, 6]

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се про-
дават 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 за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.

ДърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатна 
доставка, се продават на 
тел. 0876/583-472.
сухи ДърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
ДърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
сухи ДърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Без-
платна доставка. Тел. 
0876/839-779.
„Мг-лЕс“  проДа-
Ва  дърва за огрев - 
0887/547-499, 0878/513-
655.

сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
ДърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
ДърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
проДаВаМ ДърВа - 
0878/943-895.
МЕТроВи - 75 лв./
куб., нарязани - 85 лв./
куб., се продават на тел. 
0988/816-628.
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв., незабавна доставка. 
Тел. 0886/652-152.
сухи ДърВа в чували - 5 
лв. - тел. 0894/644-560. 
гоТоВи ДърВа и метро-
ви - тел. 0893/390-253. 
[11, 4]

проДаВа Машини
плЕТаЧна Машина 
„Textima“, домашна, се 
продава на тел. 0887/57-
90-36. [20, 5]

проДаВа оБзаВЕжДанЕ
БиВш заВоД „Буря“ раз-
продава столове, бюра, 
шкафове, гарнитури до 1 
лв./кг. Тел. 0988/905-000. 
[3, 1]

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

проДаВа разни
проДаВаМ оБоруДВа-
нЕ за магазин. Телефон 
за връзка: 0888/422-668. 
[22, 22]

коТЕл „голДън файър“ 
- котел 35 кВт, бункер, 
горелка „Голдън файър“ 
VIP858, шнек, стаен тер-
мостат, В ГАРАНЦИЯ, цена 
по договаряне, продава по 
спешност тел. 0878/884-
241 [33, 7]
пЕлЕТна горЕлка „Гол-
дън файър“ 858 VIP, само-
почистваща, в гаранция, 
много изгодно продава 
тел. 0888/922-878 [10, 7]
пЕлЕТна каМина „Гол-
дън файър“, гаранционна, 
24 кВт, спешно продава 
за 1500 лева: 0894/424-
366 [15, 12]
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, продава тел. 
0888/942-095. [11, 11]
каМина с водна риза + 
оригинална датска помпа 
продава тел. 0887/57-90-
36. [20, 5]

пЕлЕТЕн коТЕл - 18 kW, 
хасковски, се продава на 
тел. 0884/957-573. [5, 2]

жиВоТни проДаВа
кози сЕ продават на тел. 
0898/267-194. [11, 11]

проДаВа Тор
оБорски Тор в чували - 
3 лв./брой, с транспорт. 
Тел. 0878/650-456. [24, 
7]

проДаВа разсаД
разсаД касис - 2 лв. 
продава 0898787018/Бо-
рики [33, 5]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
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сЧЕТоВоДсТВо

рЕгисТрациЯ на ФирМи и сЧЕТоВоДно оБ-
служВанЕ - 0898/480-821

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 6]

аВТоМоБили проДаВа
пЕжо 807 - АГУ, се про-
дава на тел. 0897/647-
711. [5, 3]

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.

скрап, сТари коли
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 2]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 куб. м  - 0899/377-924
ТранспорТ с бус - тел. 0878/625-469. [24, 19]
ТранспорТ с бус - 0879/080-862 [11, 9]

купуВа разни
сТари ЧЕрВЕни броеници и гердани, саби, ятагани, 
царски кортици, щитове, старинни пушки и револвери 
купува тел. 0888/147-085. [24, 8]
книги - художествена литература (криминални, лю-
бовни, класика, исторически и др.), купува тел. 
0889/885-944. [24, 8]

ЕроТика
ЕроТиЧни Ма-
сажи - тел. 
0894/277-849. 

„ДиМас“ аД Търси Да назнаЧи хора за 
слЕДниТЕ позиции: 1. МашинисТи на псМ; 
2. шоФьори на ТоВарЕн аВТоМоБил; 3. аВТо-
МонТьори, МЕханик - заВарЧик; 4. ЧисТаЧ/
ка-хигиЕнисТ/ка. Трудово възнаграждение от 
600 лв. до 1200 лв. Фирмата предлага отлични 
условия и постоянна трудова заетост. Приема ра-
ботници и от Дряново. За повече информация: тел. 
0885/803-330. [11, 3]
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Г-жо Русинова, процесът по деин-
ституционализацията на децата за-
почна през 2009 г. Какви резултати 
отчитате досега и има ли все още деца 
в институции?

Извеждането на децата от инсти-
туциите е най-успешната реформа в 
социалната ни система. Процесът за-
почна с пилотни проекти в 8 общини, 
сред които и Габрово с Центъра за 
настаняване от семеен тип за деца с 
увреждания с потребност от постоянна 

медицинска грижа. За тези 10 години 
над 7000 деца от цялата страна са 
изведени от институциите. До 2021 г. 
предстои поетапно да бъдат закрити 
всички социални домове, в които към 
момента има около 660 деца.

по какви дейности работи минис-
терството в подкрепа на тези деца?

След извеждането от институциите 
децата имат нужда да бъдат приети от 
обществото. Чрез кампанията „Мисията 
е възможна“ се стремим да покажем, 
че в България няма различни деца и 
трябва да проявяваме толерантност 
към уязвимите групи в обществото. 
Подкрепата трябва да бъде не само 
институционална. Тези деца имат нуж-
да да усещат разбиране от своите 
връстници, техните родители и цялото 
общество. 

Как могат да се променят общест-
вените нагласи?

Преди стартирането на инициатива-
та проведохме социологическо проуч-
ване и резултатите доказаха, че хората 
все още се страхуват от децата, които 
са различни. Само 5% от българите 
биха искали да работят като приемни 
родители, а едва 20% от семействата 
са склонни да поканят на вечеря в 

дома си дете с увреждане. Усилията ни 
в „Мисията е възможна“ са насочени 
към децата, защото реалната промяна 
с дългосрочни резултати е възможна, 
когато се променят нагласите още в 
ранна детска възраст. 

Последната ни инициатива бе от-
крит урок в Габрово под надслов „Влез 
в света на другия“. Учениците от Ос-
новно училище „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“ „влязоха в обувките“ на децата 

с увреждания. С различен вид игри 
децата разбраха как общуват помежду 
си и как четат книги хората с увредено 
зрение, как пресичат пътното платно 
хората с двигателни увреждания и 
защо кучето-водач е толкова важно за 
хората с нарушено зрение. Партньори 
бяха Националната асоциация на пре-
водачите по жестов език в България, 
Фондация „Очи на четири лапи“ и Съ-
юза на слепите в България.

„Мисията е възможна“ 
е национална кампания на 
Министерство на труда и социалната политика 
чрез Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, 
целяща промяна на обществените нагласи 
към децата от социалните услуги. 

Повече за „Мисията е възможна“ 
като кампания и дейности 

можете да прочетете на 
http://esf.bg/misiata.

До 2021 гоДина ще бъДат закрити всички Домове за Деца в страната

Габрово е сред общините 
първенци по предлаГани
социални услуГи за деца
	 Центърът	за	настаняване	от	семеен	тип	за	деца/младежи	с	увреж-
дания	с	потребност	от	постоянна	медицинска	грижа	в	Габрово	е	сред	
добрите	примери	за	извеждането	на	децата	от	институциите.	В	него	
се	 полагат	 24-часови	 грижи	 за	 8	 деца	 с	тежки	 увреждания.	 В	 същата	
сграда	се	помещават	два	Дневни	центъра	за	деца	и	младежи	с	уврежда-
ния,	в	които	се	предоставят	почасови	и	седмични	грижи.	
	 Плановете	на	общината	предвиждат	с	подкрепата	на	ОП	„Региони	в	
растеж“	и	ОП	„Развитие	на	човешките	ресурси“	да	бъдат	открити	два	
нови	центъра	за	социални	услуги	–	за	възрастни	с	деменция	и	за	хора,	
които	не	могат	да	се	обслужват	сами.

Г-жо Христова, какви социални ус-
луги за деца са осигурени в града? 

Благодарение на общите ни еже-
дневни усилия, в Габрово няма нито 
едно дете в институция и се гордеем, 
че успяваме да покажем добър ра-
ботещ модел на социална система. 
Поставяме акцент върху услугите в 
общността – в дневни центрове и таки-
ва, които предоставят почасови услуги, 
без да се налага хората да бъдат на-
станявани.  

Освен това общината координира 
работата на отделните институции за 
постигане на интегрирани социални 
услуги – пример, който виждаме в 
Дневния център за деца с увреждания. 
Децата от предучилищните групи, кои-
то го посещават, могат да получават 

тук предучилищната си подготовка. По 
този модел вече работим успешно с 
детска градина „Първи юни“.

Кои са най-големите предизвика-
телства?

Човешкият фактор има съществено 
значение за функционирането на сис-
темата. 

За да се осигуряват качествени 
социални услуги, са необходими моти-
вирани и квалифицирани служители. 
Защото с колкото и средства да раз-
полагаме, колкото и добра да е мате-
риалната база, без професионална и 
отдадена грижа, не можем да осигурим 
необходимата подкрепа. Работещите в 
сектора имат нужда от допълнителна 
подкрепа и признателност от обще-

ството, така ще се промени и имиджът 
на професията на социалния работник 
в нагласите на хората. 

Как може да се промени това?

Трябва да покажем на обществото 
значимостта на социалните работници 
– детегледачи, болногледачи, медицин-
ски специалисти и да променим нагла-
сите към тези професии. Заради тежка-
та работа и специфичните условия на 
труд, намирането на мотивирани кадри 
се оказва най-голямото предизвикател-
ство. 

А повечето хора, заети в сектора, 
са в предпенсионна възраст. Нашата 
задача като общество е да ценим ви-
соко работата им и усилията, които 
полагат ежедневно.  

зорница русинова, 
зам.-министър на труда
и социалната политика:

Рåалната промяна ñ äълãоñрочни рåзултати å възможна, 
коãато ñå промåнят наãлаñитå ощå в ранна äåтñка възраñт

таня Христова, 
кмет на
община габрово:

Да покажåм на оáщåñтвото значимоñтта на ñоциалнитå 
раáотници и äа промåним отношåниåто към профåñията им

 Ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ „влязоха в обувките“ на децата с увреждания.

 В Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания се полагат 24-часови гри-
жи за 8 деца с тежки увреждания.


