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	 Заключителният	 етап	
на	 ХХІІ	 национален	 кон-
курс	 „Учител	 на	 година-
та“	 2019,	 организиран	 и	
проведен	от	Синдиката	на	
българските	учители	на	10	
май	 2019	 г.	 в	 хотел	 „Бал-
кан“	–	София,	е	още	едно	
доказателство	 за	 изклю-
чителната	 грижа	 на	 съ-
словната	 организация	 за	
издигане	 на	 авторитета	
на	 професионално	 дока-
залия	 се	 български	 учи-
тел.	 Гости	 на	 тържеството	
бяха:	 вицепрезидентът	 на	
РБългария	 Илияна	 Йото-
ва,	 министърът	 на	 МОН	
Красимир	 Вълчев,	 прези-
дентът	 на	 КНСБ	 Пламен	

Димитров,	 кметът	 на	 Со-
фия		Йорданка	Фандъкова,	
председателите	 на	 сдру-
жението	 на	 директорите	
в	 средното	 образование	
Д.	Стаматов	и	А.	Алексан-
дров,	директори	на	дирек-
ции	в	МОН,	началници	на	
регионални	 управления	 в	
страната.	Приветствие	към	
номинираните	 учители	 на-
прави	министърът	на	МОН	
Красимир	 Вълчев,	 който	
акцентува	върху	тезата,	че	
учителите	са	„най-важният	
актьор	в	 класната	 стая“	 и	
че	 „най-важната	 инвести-
ция	на	държавата	са	УЧИ-
ТЕЛИТЕ“,	 както	 и	 д.ик.н.	
Янка	Такева,	която	поздра-
ви	участниците	в	конкурса	
за	 смелостта	 да	 приемат	
предизвикателството	 да	
бъдат	иновативни	и	успеш-

ни	преподаватели	в	съвре-
менното	 българско	 учили-
ще.
	 За	 чест	 на	 габровска-
та	 педагогическа	 колегия	
двама	 от	 номинираните	
четирима	 учители	 стана-
ха	 носители	 на	 голямата	
награда	 на	 СБУ	 „Учител	
на	 годината“	 2019:	 Влади-
лена	Катевска	-	ст.	учител	
от	 Национална	 Априло-
вска	 гимназия	 -	 Габрово	
в	 „Хуманитарно	 направ-
ление“,	 и	 Георги	 Христов	
-	 учител	в	ПТГ	 „Д-р	Нико-
ла	 Василиади“	 в	 направ-
ление	 „Млади	 учители“.	 
	 Със	 специалната	 на-
града	 на	 председателя	 на	
СБУ	 Янка	Такева	 са	 удос-
тоени:	 Илза	 Атанасова	 –	
ст.	 учител	 в	 ОУ	 „Неофит	
Рилски“,	 и	 Радка	 Петрова	

–	 ст.	 учител	 в	 ПМГ	 „Акад.	
Иван	Гюзелев“.	
	 Номинираните	 учители	
от	 страната	 са	 най-изя-
вените	 представители	 на	
родната	педагогическа	ко-
легия,	 те	 получиха	 награ-
ди	 от	 издателствата	 „Бул-
вест“,	 „Анубис“,	 „Тангра“	 и	
др.	 На	 финала	 водещият	
Др.	Драганов	поздрави	от-
личените	колеги	с	няколко	
обичани	 български	 песни:		
„Хубава	си,	моя	горо“,	„На	
теб,	 Българийо“,	 и	 допри-
несе	 за	 приповдигане	 на	
атмосферата	 в	 навечери-
ето	 на	 24	 май	 -	 големия	
празник	 на	 българската	
писменост	и		култура.

Отляво надясно: Радка 
Петрова, Илза Атанасова, 
Георги Христов и Владилена 
Катевска

пристига	 асоциацията	
„Едно	 карнавално	 сърце	
за	Габрово“	от	побратиме-
ния	град	Аалст	в	Белгия.
	 Тази	 година	 асоциаци-
ята	участва	за	16-ти	път	в	
карнавалния	 парад	 с	 де-
легация	 в	 Габрово.	 Всяка	
година	 делегацията	 пред-
хожда	 шествието,	 а	 по-
следните	 години	 се	 пред-
вижват	с	кола	и	макетната	
фигура	 на	 Слави	 Бонев	
-	 бащата	 на	 карнавала.	
Делегацията	 раздава	 бон-
бони	на	публиката.
	 Тази	 година	 те	 ще	

участват	 с	 нови	 костюми.	
Логото	 на	 асоциацията	
също	е	променено.	В	него	
са	включени	символите	на		
Аалст	 и	 Габрово.	 500	 маг-
нитчета	с	това	лого	ще	бъ-
дат	раздадени	на	парада.
	 Асоциацията	 се	 анга-
жира	 и	 с	 насърчаването	
на	 малки	 социални	 про-
екти	 за	 сираци,	 хора	 с	
увреждания,	деца	с	трудно	
социално	положение	и	др.	
През	 2018	 г.	 на	 „Д-р	Тота	
Венкова“	са	дарени	35	ме-
дицински	матрака,	 а	 през	
2019	г.	-	още	50	броя.

се	 проведе	 в	 залата	 по	
джудо	 в	 СК	 „Христо	 Бо-
тев“.	Водещи	на	обучение-
то	 бяха	 сенсеите	 Борис	
Грамчев	 (4	 дан)	 и	 Кирил	
Хинков	 (4	 дан).	 Участие	
взеха	 и	 други	 сенсеи	 и	
ученици	 от	 различни	 кра-
ища	 на	 страната.	 Целта	
на	 семинара	 бе	 запозна-
ване	с	това	малко	извест-
но	 бойно	 изкуство.	 На	
участниците	 бяха	 разда-
дени	 дипломи,	 а	 на	 клуба	
домакин	 -	 благодарствен	
плакет.
	 Рюкю	 Буджуцу	 (бойна-

та	 техника	 на	 островите	
Рюкю)	 е	 една	 комплексна	
система	 за	 самозащита,	
която	включва	работа	без	
оръжие	 -	 Рюкю	 Кенпо,	 и	
практика	 с	 оръжия	 -	 Ко-
буджуцу.	
	 Рюкю	 Буджуцу	 е	 ог-
ромна	 и	 изключително	
сложна	 материя,	 включ-
ваща	 удари	 с	 ръце	 и	
крака,	 ключове,	 захвати,	
задържания,	освобождава-
ния,	 атаки	 на	 точките	 за	
обездвижване	 на	 против-
ника,	 извеждането	 му	 от	
баланс,	 трошене	 на	 кости	

и	 изкълчвания	 (известни	
като	коппо	джуцу),	знания,	
свързани	 с	 анатомични	 и	
физиологични	 характерис-
тики	 на	 човешкото	 тяло,	
аналитични	 подходи	 към	
боя,	 изучаването	 на	 раз-
лични	 Кати,	 оръжия	 (от	
всякакъв	вид),	практикува-
не	 на	 контактен	 спаринг,	
развитие	 на	 характера,	
техники	 за	 умствено	 усъ-
вършенстване.	

Влаäилåна Катåвñка и Гåорãи Õриñтов 
отличåни ñ приза „Учитåл на ãоäината”
Илза Атанасова и Радка Петрова - със специалната награда на Съюза на българските учители

Женина денЧева

	 Четирима	 директори	
на	 училища,	 между	 кои-
то	 и	 директорът	 на	 ПТГ	
„Д-р	 Никола	 Василиади“	
в	 Габрово	 Васил	 Христов,		
бяха	 отличени	 от	 замест-
ник-министъра	 на	 обра-
зованието	 и	 науката	 Таня	
Михайлова	 с	 ежегодната	
награда	на	МОН	„Св.	Иван	
Рилски”.	По	традиция	тя	се	
връчва	 на	 11	 май	 -	 Деня	
на	Св.	 Св.	 равноапостоли	
Кирил	 и	 Методий,	 в	 Рил-
ския	манастир.	На	четири-
мата	бяха	връчени	грамоти	

от	 МОН,	 придружени	 от	
икона	 на	 светеца	 и	 1000	
лева.
	 	 	 „Вие	 сте	 новаторите,	
стъпили	 на	 здравите	 тра-
диции,	 и	 в	 това	 се	 крие	
причината	 за	 успеха	 на	
вашите	училища.	Който	не	
познава	 историята	 и	 тра-
дициите,	 няма	 как	 да	има	
визия	за	бъдещето“,	каза	в	
приветствието	си	Таня	Ми-
хайлова.	Тя	апелира	да	се	
работи	 така,	 че	образова-
нието	и	словото	в	училище	
да	 се	 използват	 не	 като	
меч,	а	като	щит.	

продължава на стр. 2

стефКа бУРмова

		 „Идеал	Стандарт	–	Ви-
дима“	АД	 започна	 възста-
новяването	на	парк	„Боро-
ва	 гора“	в	Севлиево,	като	
инициативата	 е	 част	 от	
поредицата	 събития,	 пос-
ветени	 на	 85-годишнината	
на	компанията.	
	 Със	 съдействието	 на	
Община	 Севлиево	 паркът	
беше	 залесен	 с	 85	 нови	
дръвчета.	 200	 служители	
на	 компанията	 и	 техни-
те	 семейства,	 граждани	 и	

гости	на	града	се	включи-
ха	в	засаждането	на	дръв-
четата.	
	 Социалната	 кауза	 е	
част	 от	 поредицата	 меро-
приятия,	 които	 предпри-
ятието	 започна	 по	 повод	
своя	85-годишен	юбилей.	
	 Изпълнителният	 дирек-
тор	 на	 „Идеал	 Стандарт	
–	 Видима“	 АД	 Ярослав	
Дончев	отправи	специални	
благодарности	 към	 Общи-
на	 Севлиево	 и	 към	 кмета	
д-р	Иван	Иванов:	

продължава на стр. 2

85 äръвчåта за 85 ãоäини на 
„Иäåал Станäарт-Виäима” АД

Отляво надясно: Иван Иванов, Емил Гатев, Ярослав Дончев

Сåминар по Рюкю áуäжуцуЗа 16-ти път на Карнавала

Дирåкторът на ПТГ „Д-р Никола Ваñилиаäи” 
получи наãраäата “Св. Иван Рилñки”

РУЖа любенова
	 „Исканията	 на	 про-
тестиращите	 за	 законо-
дателни	 промени	 вече	 са	
в	 ресорните	 комисии	 на	
44-то	 Народно	 събрание	
-	 съобщиха	 вчера	 от	 Об-
щина	 Габрово.	 -	Дирекция	
„Парламентарна	 канцела-
рия“	 информира	 кмета	 на	
Габрово	Таня	Христова,	че	
подписката	 на	 протести-
ращите	 граждани,	 с	 ис-
кания	 за	 законодателни	
промени,	 адресирана	 до	
Народното	 събрание,	 е	
предоставена	 на	 Комиси-
ята	 по	 правни	 въпроси,	

Комисията	 по	 образова-
ние	и	наука,	Комисията	по	
здравеопазване,	 както	 и	
на	 комисиите	 по	 вътреш-
на	 сигурност	 и	обществен	
ред,	 труда,	 социалната	 и	
демографската	политика.
	 На	 22	 април	 2019	 г.	
исканията,	 подкрепени	 с	
подписите	 на	 2	 532	 граж-
дани,	бяха	официално	пре-
дадени	на	кмета	на	Габро-
во	 и	 своевременно	 адре-
сирани	 по	 компетентност	
до	 органите	 на	 държавна-
та	 власт,	 включително	 до	
Националното	 сдружение	
на	общините	в	България.“

Оáщина Гаáрово: Иñканията на 
протåñтиращитå вåчå ñа в НС

В ñåäåм ñåла в 
Гаáровñка оáлаñт щå има 
машинно ãлаñуванå   2 
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РУЖа любенова

	 Вицепрезидентът	 на	
България	 Илияна	 Йотова	
уважи	 дряновското	 село	
Керека	 по	 повод	 400-ната	
годишнина	от	 основаване-
то	му.	В	събота	тя	и	зам.-
председателят	 на	 Народ-
ното	 събрание	 Емил	 Хри-
стов	бяха	специални	гости	
на	 тържествата	 в	 селото,	
организирани	 от	 Народно	
читалище	 „Напредък	 1884“	
и	 Община	 Дряново.	 Тук	
бяха	 народните	 предста-
вители	 Николай	 Сираков,	
Иглика	 Събева,	 кметът	 на	
Дряново	Мирослав	 Семов	
и	др.	
	 Кратка	 история	 на	 се-
лото,	 като	 родно	 място	
на	 „будни,	 ученолюбиви	
и	 амбициозни,	 с	 изявени	
обществени,	 прогресивни	
и	 революционни	 наклон-
ности“,	 представи	 Стефан	

Варнев,	 а	 зам.-председа-
телят	на	Народното	събра-
ние	Емил	Христов	награди	
с	грамоти	най-възрастните	
жители	 на	 селото.	 Вице-
президентът	 Йотова	 бла-
годари	 на	 местните	 хора	
за	поддържания	буден	дух	
и	 на	 29-годишната	 Неве-
на	Николова,	 секретар	 на	
читалището,	 отдадена	 на	
възраждането	на	село	Ке-
река.
	 Вицепрезидентът	 Или-
яна	 Йотова	 и	 Емил	 Хри-

стов	откриха	паметна	пло-
ча	 в	 чест	 на	 годишнината	
на	 селото,	 а	 след	 това	
официалните	 гости	 подне-
соха	 цветя	 пред	 първия	
паметник	 в	 България	 на	
Светите	 братя	 Кирил	 и	
Методий	 и	 паметника	 на	
четниците	 от	 село	 Кере-
ка,	 участвали	 в	 четата	 на	
Бачо	Киро	 и	 поп	Харитон	
в	Дряновската	епопея.	
	 Неслучайно	 кулмина-
цията	на	тридневните	тър-
жества	бе	на	11	май	-	ден,	

утвърден	 през	 Възражда-
нето	като	Ден	за	почит	на	
Светите	 братя.	 Ще	 при-
помним,	 че	 паметникът	 в	
село	Керека	е	издигнат	на	
6	април	1885	г.,	когато	Бъл-
гария	 отбелязва	 1000-го-
дишнината	 от	 смъртта	 на	
Методий.	И	е	направен	не	
по	държавна	поръчка,	а	по	

идея	на	свещеници	и	чита-
лищни	дейци	в	село	Кере-
ка.	 Камъкът	 е	 обработен	
от	 местни	 майстори,	 като	
издълбаният	в	него	надпис	
гласи:	„В	памет	юбилея	на	
6	Април	 1885	 г.	 по	 случай	
тесящелетието	 от	 смъртта	
на	св.	Кирила	и	Методия“.
	 В	 словото	 си	 вице-

президентът	 заяви:	 „Днес	
почитаме	 Светите	 братя	
Кирил	 и	 Методий,	 които	
дадоха	 четмо	 и	 писмо	 на	
милиони	 хора,	 създадоха	
третата	 християнска	 циви-
лизация	–	славянската,	и	я	
разпространиха“.	
	 А	по	отношение	на	буд-
ния	местен	дух	тя	допълни:	

„Село	Керека	не	е	уникал-
но	само	заради	историята	
си.	Керека	се	възражда	за	
нов	 живот,	 благодарение	
на	 огромната	 любов	 към	
родното	 място,	 към	 Роди-
ната,	 с	 която	 успявате	 да	
заразите	и	 чужди	 гражда-
ни...	През	годините	невед-
нъж	българското	село	ни	е	
спасявало	 и	 съхранявало	
като	 народ.	 Отдавна	 бъл-
гарската	 държава	 трябва-
ше	 да	 разработи	 план	 за	
развитието	 му.	 Европей-
ските	 средства	 трябва	 да	
стигнат	до	всяко	село“,	из-
тъкна	вицепрезидентът.
	 А	с	изпълнението	си	на	
химна	 на	 Република	 Бъл-
гария	 на	 перфектен	 бъл-
гарски	 език	 8-годишната	
Милица	Мартин,	която	не-
отдавна	 дойде	 със	 семей-
ството	си	от	Великобрита-
ния	 в	 Керека,	 развълнува	
присъстващите.

Сåло Кåрåка празнува 400 ãоäини, Йотова ñрåä ãоñтитå
Вицепрезидентът Илияна Йотова и зам.-председателят на НС Емил Христов откриха паметна плоча в чест на достолепната годишнина

продължава от стр. 1
„Д-р	 Иванов,	 във	 ваше	
лице	срещнахме	съмишле-
ник	в	тази	кауза.	Благода-
ря	 ви,	 колеги	 и	 граждани	
на	 град	Севлиево.	Идеята	
за	 това	 залесяване	 е	 да	
отбележим	 85	 години	 от	
създаването	 на	 „Идеал	
Стандарт	 –	 Видима“,	 но	
още	 по-важната	 мисия	 е	
да	създадем	нещо	за	гра-
да,	 което	 ще	 остане	 във	
времето.	
	 Това	 беше	 и	 причина-
та	 да	 изберем	 да	 бъдат	
засадени	 85	 дръвчета,	 за	
да	 се	 покаже	 мащаба	 и	
значимостта	на	социална-
та	 ни	 кауза,	 организира-
на	 съвместно	 с	 Община	

Севлиево“,	 отбеляза	 още	
Ярослав	Дончев.
	 В	 своето	 изказване	
инж.	Емил	Гатев,	директор	
на	 завода	 за	 санитарна	
арматура	 в	 „Идеал	 Стан-
дарт	 –	 Видима“	АД,	 също	
благодари	на	Община	Се-
влиево	 за	 оказаната	 под-
крепа	 към	 тази	 социална	
кауза.
	 „Вярвам,	че	сега	пося-
ваме	семената	на	следва-
щите	85	години	на	нашата	
компания	 така,	 че	 тя	 да	
бъде	успешна.	Нека	и	на-
шият	 град	 да	 бъде	 успе-
шен,	 да	 бъде	 пълен	 с	 ус-
михнати	деца,	които	да	се	
разхождат	 в	 този	 бъдещ	
великолепен	парк“,	добави	

Гатев.
	 От	своя	страна	кметът	
на	 Община	 Севлиево	 д-р	
Иван	Иванов	заяви,	че	85	
години	 история	 не	 са	 ни-
как	малко	време.	„Заводът	
за	 арматура	 на	 „Идеал	
Стандарт	 –	 Видима“	 АД	
продължава	 да	 се	модер-
низира	и	развива.	Бих	ис-
кал	 да	 изкажа	 огромната	
си	благодарност	към	„Иде-
ал	Стандарт	-	Видима“	АД	
за	 това,	 че	 се	 включва	и	
подпомага	 всички	 сфери	
на	развитие	в	нашия	град.	
	 Заедно	 решихме	 да	
разширим	 и	 възстановим	
тази	 борова	 гора,	 която	
е	 емблематична	 за	 Се-
влиево.	 Наистина	 се	 рад-

вам,	 че	 тук	 има	 много	
деца,	които	да	се	включат	
в	 инициативата,	 а	 и	 най-
важното	 –	 да	 продължи	
да	 съществува	 боровата	
гора	 в	 по-голям	 и	 добър	
вид.	 Ще	 положим	 усилия	
да	превърнем	цялата	зона	
около	реката	в	прекрасно	
място	за	разходка	–	парк,	
в	 който	 да	 можем	 пълно-
ценно	 да	 отдъхваме	 сред	
природата“,	 завърши	 сло-
вото	си	кметът	на		Севли-
ево.
	 85-те	дървета	са	от	ви-
довете	 черен	 и	 бял	 бор,	
кедър,	 смърч,	 ела	 и	 туя,	
а	 всички	 присъстващи	 се	
включиха	 в	 засаждането	
им.

85 äръвчåта за 85 ãоäини...
продължава от стр. 1

Да	 опазим	 традициите	 и	
чистотата	на	нашите	отно-
шения,	пожела	заместник-
министърът.
	 Директорът	 на	 ПТГ	
„Д-р	 Никола	 Василиади“	
в	 Габрово	 Васил	 Христов	
получи	 награда	 за	 това,	
че	 отдава	 голяма	 част	 от	
професионалния	 си	живот	
като	 ръководи	 училище	 с	
дългогодишни	 традиции	 и	
успехи.	 Христов	 работи	
за	 ориентиране	 на	 обуче-
нието	 към	 практическото	
прилагане	на	теоретичните	
знания	 и	 за	 задълбочава-
не	 на	 контактите	 с	 пред-
приятия,	фирми,	акционер-
ни	дружества,	обществени	

и	 културни	 институции	 и	
обществени	организации.	
	 От	 учебната	 2014-2015	
година	 ПТГ	 „Д-р	 Никола	
Василиади”	работи	по	про-
ект	 за	 дуално	 обучение	 с	
подкрепата	 на	 МОН,	 Ав-
стрийската	 търговско-про-
мишлена	палата	 и	фирми-
партньори	 от	 Габрово	 по	
специалностите	 „Мехатро-
ника”	 и	 „Машини	 и	 сис-
теми	 с	 ЦПУ“.	 Това	 дава	
възможност	 на	 учениците	
да	 работят	 във	 фирмите	
с	трудов	договор	и	запла-
щане	90%	от	минималната	
работна	заплата.
	 	 „Приемам	 наградата	 с	
чувство	 на	 удовлетворе-
ност	 от	 свършеното	 през	

годините,	 тя	 е	 за	 цялото	
училище,	за	преподавател-
ския	 състав.	Аз	 работя	 от	
1993	 година	 като	 учител	 в	
гимназията,	а	от	2005	годи-
на	съм	директор	на	учили-
щето.	 Възпитаник	 съм	 на	
това	училище.
			Награждаването	бе	мно-
го	 тържествено	 в	 Рилския	
манастир.	Игуменът	на	ма-
настира	 Евлогий	 отслужи	
молебен.	 Връчиха	 ни	 ико-
ни	 на	 Св.	 Иван	 Рилски,	
които	бяха	осветени.	След	
това	 разговаряхме	 с	 игу-
мена	 за	 образованието,	
за	 културата.	 В	 музея	 на	
манастира	 ни	 бяха	 връ-
чени	 наградите“,	 разказва	
Васил	Христов.

Дирåкторът на ПТГ „Д-р Никола Ваñилиаäи” 
получи наãраäата “Св. Иван Рилñки”

РУЖа любенова

	 Общо	 секциите	 с	 ма-
шини	 са	 53,	 в	 Габрово	
-	 27,	 в	 Севлиево	 –	 10,	 в	
Дряново	и	Трявна	–	по	4,	
и	в	Плачковци	–	1
	 В	 седем	 села	 в	 Га-
бровска	 област	 ще	 има	
секции,	 в	 които	 ще	 е	
възможно	 да	 се	 гласува	
машинно	 на	 предстоящи-
те	 на	 26	 май	 избори	 за	
Европейски	 парламент.		
Вчера	 от	 Районната	 из-
бирателна	 комисия	 на-
помниха,	 че	 общо	 обо-
рудваните	 с	 тази	 техника	
секции	 ще	 бъдат	 53.	 Ще	
припомним,	че	освен	кла-
сическият	начин	–	урната,	
законодателството	 в	 Бъл-
гария	 дава	 възможност	

и	 за	 машинно	 гласуване.	
То	 става	 в	 отделeно	 с	
параван	 място	 в	 избира-
телната	 секция,	 където	 е	
разположено	 устройство	
с	дисплей.	
	 Избирателят	 в	 този	
случай	 не	 получава	 хар-
тиена	 бюлетина,	 а	 отбе-
лязва	предпочитанията	си	
върху	 електронна	 бюле-
тина	 чрез	 докосване	 на	
сензорния	 екран	 върху	
квадратчето	 с	 предпочи-
тания	кандидат.
	 Селата,	 в	 които	 на	
предстоящите	 избори	 за	
Европарламент	 ще	 има	
и	 машинно	 гласуване,	 са	
Яворец,	 Батошево,	 Горна	
Росица,	 Дамяново,	 Кра-
молин,	Петко	Славейков	и	
Ряховците.

В 7 ñåла в Гаáровñка оáлаñт 
щå има машинно ãлаñуванå

ВъзпОмЕНАНИЕ
На 20 май 2019 г. се навършват 

три години без

гЕорги 
николаЕВ 

дочЕВ
 на 45 години

С обич 
и признателност, 

с нестихваща болка -
дълбок поклон

пред светлата ти 
памет! 

Възпоменанието ще се състои на 19 май 2019 г. 
от 11.00 часа на Гробищен парк в гр. Габрово.

От семейството

РУЖа любенова

	 Пленумът	 на	 Висшия	
съдебен	 съвет	 уважи	 ис-
кания	 на	 административ-
ните	 ръководители	 на	 съ-
дилищата	 в	 Севлиево	 и	 в	
Трявна	 за	 осигуряване	 на	
средства	за	належащи	ре-
монти.
	 На	Районния	съд	в	Се-
влиево	 ще	 бъдат	 подси-
гурени	 пари	 за	 ремонт	 и	
преустройство	 на	 санита-
рен	 възел,	 за	 доставка	 и	
монтаж	 на	 две	 стълбищни	
платформи	 за	 хора	 в	 не-
равностойно	 положение.	
Откакто	функционира	 –	от	
1996	 г.,	 сградата	 не	 е	 об-
новявана	 и	 архитектурна-
та	 среда	 около	 и	 вътре	
в	 нея	 не	 е	 пригодена	 за	
достъп	на	хора	с	уврежда-

ния.	 Севлиевският	 съд	 не	
отговаря	 на	 изискванията	
на	 Закона	 за	 интеграция	
на	 хората	 с	 увреждания,	
както	 и	 на	 Наредбата	 за	
проектиране,	 изпълнение	
и	 поддържане	 на	 стро-
ежите	 в	 съответствие	 с	
изискванията	 за	 достъп-
на	 среда	 за	 населението,	
включително	 за	 хората	 с	
увреждания.	Още	през	май	
2018	 г.	 ръководството	 му	
е	 отправило	 предложение	
към	 Пленума	 на	 ВСС	 и	
Комисия	„Бюджет	и	финан-
си“	 да	 бъдат	 предвидени	
средства	 за	 изготвяне	 на	
технически	проект	за	сани-
тарния	възел,	стълбищните	
платформи,	 както	 и	 да	 се	
финансира	 изпълнението	
на	проектите,	по	който	на-
чин	 съдебната	 палата	 да	

бъде	 приведена	 във	 вид,	
отговарящ	 на	 действащите	
изисквания	 за	 достъпност	
на	 хора	 с	 увреждания.	 С	
решение	 на	 Пленума	 на	
ВСС	 от	 21	 юни	 2018	 г.	 са	
били	 отпуснати	 средства	
и	 е	 изготвен	 технически	
проект.	Тече	 процедура	 по	
разглеждане	и	одобряване	
на	 проекта,	 а	 както	 из-
глежда,	 ще	 има	 пари	 и	
за	 изпълнението	 му.	 Ре-
монт	ще	има	и	в	Районния	
съд	в	Трявна	-	на	входното	
стълбище	и	площадка.	ВСС	
гласува	 пари	 за	 почиства-
не,	 импрегниране	 и	 боя-
дисване	на	челната	фасада	
на	съда.	Средствата	са	за	
сметка	 на	 резерва	 за	 не-
отложни	 и	 непредвидени	
разходи	 по	 бюджета	 на	
съдебната	власт	за	2019	г.

Виñшият ñъäåáåн ñъвåт ãлаñува пари 
за ñъäилищата в Сåвлиåво и Трявна

стефКа бУРмова

	 В	 деня	 на	 Европа	 –	 9	
май,	Ротари	клуб	 -	Севли-
ево	 събра	 на	 традицион-
ния	 си	 Великденски	 бал	
150	 приятели,	 сред	 които	
ротарианци	от	клубовете	в	
Севлиево,	 Габрово,	Троян,	
Плевен	и	В.	Търново.	Сред	
почетните	 гости	 на	 вечер-
та	 бяха	 дистрикт	 гувер-
ньор	 елект	 Митко	 Минев	
(следващият	 дистрикт	 гу-
верньор	на	Дистрикт	2482),	
Калоян	 Ганев	 –	 асистент	
дистрикт	 гуверньор,	 кме-
тът	на	Севлиево	д-р	Иван	
Иванов,	 заместниците	 му	
инж.	 Калина	 Георгиева	 и	
Невена	 Тодорова,	 област-
ният	управител	Невена	Пе-

ткова	 и	 зам.	 областният	
управител	Росен	Цветков.	

Вечерта	започна	с	бла-
годарности	 от	 страна	 на	
президента	 на	 клуба	Тома	
Томев	 към	 ръководство-
то	 на	 Община	 Севлиево	
и	 Историческия	 музей	 за	
съвместните	 дейности	 по	
обновяването	 на	 240-го-
дишната	Часовникова	кула	
в	 Севлиево,	 което	 беше	
проектът	 на	 Ротари	 -	 Се-
влиево	за	миналогодишния	
Великденски	 бал.	 Томев	
символично	дари	от	името	
на	 клуба	 новия	 часовник	
на	кмета	на	общината.

Каузата,	за	която	тази	
година	се	проведе	благот-
ворителното	 събитие,	 бе	
свързана	 с	 реконструира-

не	 и	 осъвременяване	 на	
детската	площадка	в	парк	
„Черничките“	 на	 Севли-
ево.	 Набраните	 средства	
от	 вечерта	 –	 13	 200	 лв.,	
ще	 бъдат	 вложени,	 за	 да	
се	 изгради,	 съвместно	 с	
Община	 Севлиево,	 една	
обезопасена,	 със	 съвре-
менни	 съоръжения	 пло-
щадка,	с	беседка	и	кът	за	
отдих.	 Част	 от	 дарителите	
обещаха	 да	 помогнат	 при	
закупуване	 на	 оборудване	
и	с	ремонтните	дейности.	

Идеята	 на	 ротариан-
ците	 е	 в	 парка	 на	 града	
да	се	обособи	атрактивно	
място,	 където	 децата	 да	
играят	и	се	забавляват	на	
воля.	 За	 Ротари	 -	 Севли-
ево	децата	са	пролетта	на	

града	и	неслучайно	мотото	
на	бала	тази	година	беше	
„Пролет“.

Към	 идеята	 на	 Севли-
евския	 клуб	 се	 присъеди-
ниха	и	младежите	от	Инте-
ракт	клуб	-	Севлиево,	кои-
то	 с	 набраните	 средства	
от	 SMF	 концерта	 (Sevlievo	
music	 fest),	 провел	 се	 на	
3	май,	ще	изградят	цветни	
площи	до	детската	площад-
ка	 в	 парк	 „Черничките“.	
„Мястото	на	отдавна	неиз-
ползвания	шадраван	бихме	
искали	 да	 се	 превърне	 в	
цветна	 и	 атрактивна	 алея“	
-	 обясни	 Веселин	 Конов,	
президент	 на	 Интеракт	
клуб	 -	 Севлиево.	 Ротари-
анците	от	Севлиево	невед-
нъж	са	провеждали	иници-

ативи	 в	 полза	 на	 децата.	
Всяка	 година	 организират	
провеждането	на	прегледи	
за	 подрастващи,	 свързани	
с	 ранно	 диагностициране	
на	 белодробни	 заболява-
ния.	Благодарение	на	без-
възмездната	 подкрепа	 на	
д-р	 Анелия	 Хаджицонева	
няколко	 години	 се	 правят	
и	 очни	 прегледи	 на	 всич-
ки	първокласници	в	града.
През	2016	г.	беше	изграде-
на	представителна	зала	за	
изписване	 на	 новородени	
в	АГ	 отделението,	 а	 мина-
лата	 година	 беше	 напра-
вен	 ремонт	 на	 манипула-
ционната	зала	и	лекарския	
кабинет	 в	 Педиатричното	
отделение	 на	 МБАЛ	 „Д-р	
Стойчо	Христов“.

Каузата на Ротари - Сåвлиåво за тази ãоäина ñа äåцата

	 Отличната	 подготовка	
и	 представяне	 на	 колек-
тивите	 при	 НЧ	 „Развитие	
-1869”	–	Дряново	през	май	
в	XXIII	Старопланински	съ-
бор	 „Балкан	 фолк”	 и	 в	
X	 Български	 национален	
шампионат	 по	 фолклор	
„Евро	фолк	2019”	им	осигу-
ри	престижни	награди.
	 Групата	за	стари	град-
ски	 песни,	 групата	 за	 на-
родни	 песни,	 индивидуал-
ният	 изпълнител	 Марийка	
Тумбалова,	 подготвителни-
те	 групи,	 ПДЮТС	 „Бал-
канджийче”,	 ПТА	 „Балкан”	
и	Смесен	камерен	хор	са	
носители	на	почетния	знак	
на	 събора.	 ПДЮТС	 „Бал-
канджийче”,	 ПТА	 „Балкан”	
са	носители	на	златни	ме-
дали	 и	 званията	 „Нацио-
нален	шампион”	и	„Лауре-

ат”,	 а	 Марийка	Тумбалова	
–	 на	 сребърен	 медал	 и	
званията	 „Национален	 ви-
цешампион”	 и	 „Лауреат”.	
За	 втори	 път	 колектив	 от	
читалището	 беше	 номини-
ран	за	званието	Grand	Prix	
–	златен	 „Орфей”	от	шам-
пионата	 „Евро	фолк	2019”,	
и	 това	 е	 ПТА	 „Балкан”.	
Смесеният	 камерен	 хор	
получи	 сребърен	 медал,	
почетния	 знак	 на	 събора,	
диплом	и	грамота.	
 И	 не	 на	 последно	
място	 за	 високото	 худо-
жествено	 ниво	 на	 тан-
цовите	 колективи	 говори	
фактът,	 че	 те	 бяха	 пока-
нени	 да	 се	 представят	
след	състезателната	част	
в	празничното	дефиле	по	
централните	улици	на	Ве-
лико	Търново.

Прåñтижни наãраäи за колåктивитå 
при НЧ „Развитиå - 1869” в „Балкан 
фолк” и „Евро фолк 2019”
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Мария Озтюрк: "Оáичам 
äа орãанизирам ñлаäки 
празници в Гаáрово"
  
	 	Инициаторът	и	органи-
затор	на	захарната	излож-
ба	„Моята	България	-	древ-
на	 и	 млада“,	 габровката	
Мария	Владимирова	 -	Оз-
тюрк,	която	живее	и	рабо-
ти	 в	 Инстанбул,	 разказва	
за	 майсторството	 да	 се	
прави	 захарна	 декорация,	
за	ентусиазма	и	творчест-
вото	на	участниците	в	из-
ложбата.
 - Вече няколко пъти 
организирате подобни 
изложби, нали?
	 -	 Това	 е	 третото	 из-
дание	 на	 колаборацията	
„Моята	България“,	17	авто-
ра,	живеещи	и	в	България	
и	в	чужбина,	обединени	с	
темата	 „Моята	 България	 -	
древна	 и	 млада“,	 твориха	
със	 средствата	 на	 захар-
ното	изкуство	и	сътвориха	
тези	сладки	шедьоври.
 - Вие присъствате на 
всички издания, идвате от 
Турция?
	 -	 Разбира	 се,	 аз	 съм	

организаторът	и	инициато-
рът	на	тази	изложба.	Каня	
по	 моя	 преценка	 участни-
ците	в	тази	колекция.	Ста-
рая	 се	 всяка	 година	 да	
включа	и	нови,	талантливи	
български	 захарни	 деко-
ратори.	 Имаме	 групи	 във	
Фейсбук,	 където	 те	 пуб-
ликуват	 снимки	 на	 своите	
творения.	Така	ги	избирам.	
Така	 че	 в	 тази	 трета	 по-
редна	 изложба	 зрителите	
могат	да	видят	произведе-
ния	на	предишни	 участни-
ци	и	на	нови.
 - Вие с какво участва-
те в изложбата?
	 -	 Аз	 участвам	 с	 ре-
продукция	на	една	творба	
на	ненадминатия	художник	
Владимир	Димитров	-	Май-
стора,	 наречена	 „Селска	
Мадона“.	Тя	се	намира	точ-
но	пред	„Желязната	църк-
ва“	 в	 Истанбул,	 която	 е	
част	 от	 постоянната	 екс-
позиция	в	Тера	мол.	Оста-
вила	съм	я	тук,	за	да	й	се	
радват	 нашите	 съгражда-
ни.	 Изработени	 са	 от	 за-
харен	 фондан,	 моделиращ	
шоколад,	сладкарски	бои.
 - Какво работите в Ис-
танбул?

	 -	Аз	съм	член	на	нацио-
налния	отбор	на	готвачите	
и	 сладкарите	 на	Турция	 и	
се	занимавам	предимно	с	
обучение	на	декорация	на	
торти	по	целия	свят.	Вклю-
чително	и	в	България	пра-
вя	 такива	 обучения.	 Уча	
на	 една	 много	 интересна	
техника,	 казва	 се	 декора-
ция	 на	 торти	 с	 въздушна	
четка.	Това	е	сравнително	
нова	 техника,	много	попу-
лярна	вече.	Става	дума	за	
малък	 въздушен	 пистолет,	
който	 впръсква	 боята	 и	
по	този	начин	се	създават	
красиви	 декорации.	 Тази	
техника	 улеснява	 оцветя-
ването,	става	доста	бързо	
и	 придава	 много	 интере-
сен	нюанс	на	тортите.	Има	
и	 други	 нови	 техники.	 В	
сладкарството	 постоянно	
възникват	 нови	 неща	 и	
тенденции,	 стараем	 се	 да	
ги	 прилагаме	 в	 нашите	
произведения.
 - Като хоби ли започ-
наха Вашите занимания с 
декораторство? 
	 -	98	процента	от	деко-
раторите	 започват	 да	 се	
занимават	 с	 тази	 дейност	
по	 начина,	 по	 който	 се	
получи	и	при	мен.	За	рож-
дения	ден	на	моя	син	на-
правих	 една	 торта.	 Стана	
много	 красива,	 започнах	
да	 правя	 торти	 за	 негови	
приятели,	 за	 наши	 позна-
ти.	И	постепенно	това	мое	
хоби	се	превърна	в	профе-
сия.
 - Вие сте габровка, 
как попаднахте в Турция? 
В Габрово с какво се за-
нимавахте?
				 -	Аз	съм	габровка.	Тук	
съм	 живяла,	 завършила	
съм	дърворезба	в	Тревнен-
ската	 гимназия	 и	 скулпту-
ра	 във	 Великотърновския	
университет.	 Преподавах	
в	 Трето	 основно	 училище	
изобразително	 изкуство.	
Някои	 от	моите	 курсистки	
по	 декорация	 са	 мои	 би-
вши	ученички.	За	Истанбул	
заминах	 преди	 19	 години,	
там	се	омъжих.	
	 Често	 си	 идвам	 в	
Габрово.	 Обичам	 да	 орга-
низирам	тези	сладки	праз-
ници.	

Женина денЧева  

	 С	изложбата	на	захар-
ни	 творения	 „Моята	 Бъл-
гария	 -	 древна	 и	 млада“,	
пресъздаваща	 българска-
та	история,	 култура	и	бит,	
бе	 открита	 карнавалната	

седмица	 в	 Габрово.	 В	 за-
харната	 експозиция	 се	
включиха	13	декоратори	от	
България	и	чужбина.	Сред	
тях	 е	 световноизвестният	
шеф-декоратор,	 габровка-
та	 Мария	 Владимирова	 -	
Озтюрк.

	 Със	 захарни	 материа-
ли	 и	 фондан	 те	 са	 сътво-
рили	 българка	 със	 сокай,	
розобер,	 хан	Крум,	нести-
нарка,	иконостас	с	икона,	
българска	 шевица,	 Храм-
паметника	в	Шипка,	 „Сел-
ската	 Мадона“	 на	 Влади-

мир	Димитров-Майстора.
	 Майсторките	на	захар-
ното	 изкуство	 бяха	 поз-
дравени	 от	 кмета	 Таня	
Христова:	 „Изключително	
съм	 развълнувана	 и	 от	
сърце	 благодаря	 за	 енер-
гията,	 красота	 и	 любовта,	

сътворени	 от	 душата	 и	 от	
сръчните	 ръце	 на	 декора-
торите.	 За	 втора	 година	
тази	изложба	се	случва	в	
Габрово	и	аз	съм	убедена,	
че	 следващата	 година	 съ-
битието	 ще	 бъде	 още	 по-
голямо.	 Тази	 невероятна,	
вълшебна	 изложба	 не	 е	
просто	 проява	 на	 твор-
чество	и	талант,	а	ни	дава	
преклонение	и	възпитание,	
които	са	наш	дълг	да	про-
дължим	 да	 отстояваме	 и	
да	 показваме	 пред	 целия	
свят.	Това	е	първото	съби-
тие,	което	бележи	начало-
то	на	седмицата,	свързана	
с	празниците	на	Габрово”.
	 По-голямата	 част	 от	
участниците	в	„Моята	Бъл-
гария”	 упражняват	 профе-
сии,	 които	 не	 са	 пряко	
свързани	 с	 кулинарното	
изкуство.	 Някои	 от	 тях	 от	
дълги	години	живеят	извън	
страната,	но	съхраняват	в	
себе	 си	 своите	 български	
корени	 и	 им	 дават	 изра-
жение	чрез		способността	
си	да	творят	захарни	про-
изведения.
	 Съдия	 Диана	 Петраки-
ева,	 която	 отдавна	 вече	
се	 занимава	 с	 декора-
торство,	 разказва,	 че	 да	
извае	 златните	 кубета	 на	

руската	църква	в	Шипка	й	
отнело	над	месец.	„Това	е	
най-дългият	 проект,	 върху	
който	 съм	 работила.	 Пра-
вих	го	вечер,	след	работа.	
Декорацията	е	захарна,	от	
фондан.	 Възстановката	 на	
захарния	макет	е	по	сним-
ки.	 Наложи	 се	 да	 правя	
много	сметки,	за	да	се	из-
числи	 мащаба.	 Оказа	 се,	
че	и	в	сладкарството	има	
математика.	 В	 Габрово	
сме	 създали	 неформална	
група,	 наречена	 Задруга	
на	габровските	сладкари.
	 „Моята	 България	 -	
древна	 и	 млада“	 се	 осъ-
ществява	 със	 съдействие-
то	на	Община	Габрово	и	в	
нея	участват	Албена	Божи-
дарова	 -	 Габрово,	 Албена	
Начева	-	Горна	Оряховица,	
Анна	Петрова	-	София,	Да-
ниела	 Дюлгерова	 -	 Стара	
Загора,	Диана	Петракиева	
-	 Габрово,	 Елисавета	 Ни-
кова	 -	 Силистра,	 Зорница	
Никифорова	-	Варна,	Ире-
на	Величкова	-	Кюстендил,	
Лидия	Петрова	-	Карлсруе,	
Германия,	 Мина	Аврамова	
-	Пловдив,	Марина	Данов-
ска	-	София,	Нели	и	Петър	
Христови	 -	 Севлиево,	 Ма-
рия	 Владимирова-Озтюрк	
-	Истанбул,	Турция.

С изложáата от захар "Моята Бълãария - äрåвна и млаäа" ñå откри карнавалната ñåäмица

тодоРКа миРЧева

	 Доброволен	екип,	 пос-
ветил	 се	 на	 дела	 за	 съх-
раняване	 на	 народната	
памет,	 продължава	 своите	
довършителни	 дейности	 в	
местността	 Могилата	 на	
село	 Тодорчета,	 където	
е	 паметникът	 на	 лобно-

то	 място	 на	 четника	Тотю	
Иванов	 Хаджидосев.	 Той	
е	 бил,	 както	 казва	 док-
тор	Петър	Цончев,	дясната	
ръка	 на	 войводата	 Цанко	
Дюстабанов.	 След	 като	 е	
разбита	 четата	 при	 Рани	
бунар,	 Тотю	 Иванов	 се	
укрива	 в	 село	 Тодорчета,	
в	 някогашната	 Топлешка	

община.	Тук	той	бива	пре-
даден.	 Води	 битка	 срещу		
турците,	 но	 силите	 са	 не-
равностойни,	 убиват	 го	 и		
обезглавяват	през	ранното	
утро	на	28	май	1876	 годи-
на.
	 Екипът	 в	 състав:	 Хрис-
то	Лалев	Митев,	Владимир	
и	 Катя	 Ангелови,	 Преси-

ян	 и	 Цветелина	 Василеви,	
Тихомир	 Ненков,	Анатолий	
Дошков	Цаков,	изнесе	тех-
ника	 за	работа	и	мемори-
алната	плоча	по	стръмната	
пътека.	Пресиян	и	Тихомир	
направиха	 неусетно	 из-
качването	 към	 паметника,	
благодарение	 на	 ефирното	
си	 чувство	 за	 хумор,	 на-
следено	 от	 техния	 дядо.	
Мраморната	 плоча	 беше	
приготвена	 и	 надписана	
приживе	от	художника	Сте-
фан	Драголов,	изселник	от	
този	район.	За	съжаление,	
той	 не	 е	 сред	 нас,	 за	 да	
види	реализирано	неговото	
желание	от	 хората,	 посве-
тили	се	като	него	на	ползу	

роду.	
	 Надписът	се	наложи	да	
бъде	възстановен,	тъй	като	
и	 тук	 зла	 ръка	 беше	 му	
посегнала	и	унищожила.	
	 До	момента	е	почисте-
на	и	безпогрешно	трасира-
на	пътеката	до	паметника,	
изграден	от	речни	камъни.	
Там	сред	днешната	букова	
и	 иглолистна	 гора,	 където	
някога	 не	 я	 е	 имало,	 а	
са	 били	 нивите,	 овощни-
те	 градини,	 плевните,	 да-
ямите	на	тодоренци,	след-
вайки	 цветовете	 в	 бяло	
и	 синьо	 по	 дърветата,ще	
се	 озовете	 до	 Могилата,	
където	 може	 да	 почетете	
паметта	на	героя	от	Април-

ското	въстание.
	 Предстои	 групата	 да	
изгради	 мост	 от	 кладен-
чето	през	река	Борущица.	
Той	 ще	 направи	 връзката	
от	 пътя	 към	 пътеката,	 во-
деща	 до	 паметника.	 Ще	
поставят	и	снимка	на	вой-
водата	на	монумента.
	 Усещането	 за	 добре	
свършена	работа	дава	ле-
кота.	 Както	 сподели	 на	
слизане	 от	 гората	 Христо	
Митев,	 сякаш	 някакъв	 то-
вар	 е	 паднал	 от	 плещите	
му.	 А	 той,	 товарът,	 всъщ-
ност	 е	 отговорността	 към	
делото	 на	 предците	 ни.	
Христо,	 със	 силната	 му	
гражданска	и	синовна	по-

зиция,	 си	 е	поставил	още	
задачи,	 заедно	 с	 хората,	
които	са	солидарни	в	реа-
лизирането	на	идеите	му.	
	 Един	 екип	 от	 бивши	
служители	 от	 системата	
на	Министерството	 на	 въ-
трешните	работи,	предста-
вители	 на	 автомобилния	
бранш,	монтажници	и	Ана-
толий,	 който	 е	 някогашен	
майстор	на	спорта	по	вди-
гане	 на	 тежести	 към	Дру-
жество	 за	 физкултура	 и	
спорт	 „Левски	 Спартак“,	
за	 пореден	 път	 показаха	
желание,	 добра	 оганиза-
ция	и	отдаденост	на	кауза-
та	 да	 съхранят	 историята	
на	България.

Иñтория ñ проäължåниå: Доáроволният åкип 
ñпоäåля отãоворноñтта към äåлото на прåäцитå ни

	 Природоматематическа	
гимназия	 „Акад.	 Иван	 Гюзе-
лев“	организира	на	светия	ден	
11	 май	 Национално	 онлайн	
състезание	 по	 информати-
ка	 „Д-р	 Младен	 Манев“.	 За	
участие	в	него	бяха	поканени	
всички	 ученици	 от	 страната,	
класирани	 на	 областния	 кръг	
на	 Националната	 олимпиада	
по	 информатика	 през	 тази	
година,	съобщи	директорът	на	
училището	 Цветана	 Кюмюр-
джиева.	Онлайн	състезанието	
носи	името	на	д-р	Младен	Ма-
нев	-	преподавател	с	дългого-
дишен	принос	в	подготовката	
на	състезатели	по	информати-
ка.	През	годините	той	е	автор	
на	 задачи	 за	 националните	
състезания,	 както	 и	 един	 от	
ръководителите	 на	 национал-

ните	отбори,	които	представят	
България	 на	 Международна-
та	 и	 Балканската	 олимпиада	
по	 информатика.	Той	 започва	
преподавателската	си	дейност	
в	 ПМГ	 „Акад.	 Иван	 Гюзелев“	
като	 учител	 по	 математика	
и	 информатика,	 след	 което	
продължава	 като	 преподава-
тел	 в	Технически	 университет	
-	 Габрово,	 където	 публикува	
множество	 научни	 статии	 и	
защитава	 докторантура.	 През	
годините	 не	 прекъсна	 връз-
ката	си	с	 гимназията	и	ръко-
води	 извънкласни	 школи	 по	
информатика	 и	 компютърна	
математика	 за	 талантливи	
ученици.	 Класираните	 учени-
ци	 на	 националния	 кръг	 на	
олимпиадата	 по	 информатика	
са	започнали	обучението	си	с	

него.	
	 „Затова	 решихме	 в	 знак	
на	 почит	 към	 неговата	 памет	
състезанието	 да	 носи	 името	
му.	 Онлайн	 състезанието	 е	
инициирано	 от	 възпитаниците	
на	 ПМГ	 Добрин	 Башев	 от	 10	
„а“	 клас	 и	 Пламен	 Динев	 от	
11	„а“	клас.	Те	имат	поредица	
от	 отличия	 на	 национално	 и	
международно	 ниво.	 Двама-
та	 завоюваха	 правото	 си	 в	
конкуренция	с	над	 3000	 учас-
тници	от	целия	свят	да	бъдат	
поканени	за	финалния	кръг	на	
олимпиадата	 в	 Русия,	 където	
премериха	сили	с	над	400	ин-
форматици	от	седем	държави.	
Добрин	 Башев	 е	 носител	 на	
бронзови	медали	на	Междуна-
родния	 есенен	 турнир	 по	 ин-
форматика	 и	 Международния	

мастърс	турнир	в	Румъния.
	 С	голямо	удоволствие	До-
брин	Башев	 и	Пламен	Динев	
създават	 задачите	 за	 Нацио-
налното	 онлайн	 състезание	
и	 с	 помощта	 на	 техниката	 в	
гимназията	 осигуряват	 под-
дръжката	 на	 онлайн	 състеза-
нието,	 която	 е	 много	 сложна	
-	 изисква	 администриране	на	
мрежи	и	система	за	провеж-
дане.	 Пламен	 се	 занимава	
предимно	с	техническото	оси-
гуряване,	 а	 Добрин	 създава	
задачите.	 Инициативата	 за	
създаване	 на	 Националното	
онлайн	състезание	по	инфор-
матика	 е	 не	 само	 смислена,	
но	 и	 авангардна.	Тя	 ще	 обе-
дини	 интелектуалните	 усилия	
на	 деца	 от	 цялата	 страна“,	
допълва	Кюмюрджиева.

стефКа бУРмова

	 Спектакълът	на	габров-
ския	 куклен	 театър	 „Огни-
вото“	 по	 Ханс	 Кристиан	
Андерсен	ще	бъде	показан	
на	 сцената	 на	 20-то	 юби-
лейно	 издание	 на	 меж-
дународния	 фестивал	 на	
спектакли	 за	 деца	 „Въл-
шебната	завеса“,	което	за-
почна	на	13	май	в	Търгови-
ще.	
	 След	селекцията,	в	ос-
новната	 програма	 на	 теа-
тралното	събитие	са	вклю-
чени	12	трупи	от	България	
и	артисти	от	Индия,	Русия,	
Италия,	 Сърбия	 и	 Турция.	
Габровското	 участие	 е	 в	

афиша	 за	 третия	 ден	 от	
фестивала,	 утвърдил	 се	 в	
годините	 като	 място	 за	
среща	на	най-добрите	бъл-
гарски	 представления	 за	
деца.
	 Спектакълът	 по	 злат-
ната	 приказка	 „Огнивото“	
беше	 представен	 в	 Габро-
во	в	началото	на	годината	
от	драматурга	и	режисьор	
Валентин	 Владимиров,	
който	за	пръв	път	поставя	
пиеса	на	сцената	в	родния	
си	град.		Сюжетът	 следва	
класическата	 история	 на	
войника	 и	 царската	 дъ-
щеря,	 в	 центъра	 на	 която	
е	 темата	 за	 споделената	
любов.	

	 Актьорите	 в	 предста-
влението	са	Радостина	Ан-
дреева,	Жулиета	Колева	и	
Богдан	Богданов.		
	 Куклите	 и	 сценогра-
фията	 са	 дело	 на	 Юлия	
Лачева.	
	 Музиката	е	композира-
на	от	Георги	Гарчов.	
	 Само	 за	 месец	 кук-
леният	 театър	 за	 втори	
път	 стъпва	 на	фестивална	
сцена.	 Преди	 двайсетина	
дни	 трупата	 донесе	 на-
града	от	националния	кук-
лено-театрален	 фестивал	
„Михаил	Лъкатник“,	 където	
беше	 отличена	 за	 спекта-
къла	„Снежанка	и	седемте	
джуджета“.

Куклåният тåатър отново на фåñтивална ñцåна Национално онлайн ñъñтåзаниå по информатика в ПМГ



4 14 май 2019 г.арт

ниКи КомедвенсКа
идва в Габрово за първа пОЕТИЧНА СРЕЩА 

„наказвам те, човеко, с обич!”
Каним всички нейни читатели и почитатели 

в Регионална библиотека „Априлов-палаузов“ 
на 4 юни от 17.00 часа

НИКИ КОмЕДВЕНСКА	е	родена	през	1971	 г.	в	Сли-
вен.	 Завършила	 е	 българска	 филология	 във	 Велико-
търновския	 университет	 „Св.	 Св.	 Кирил	 и	 Методий”.	
Нейни	 издадени	 книги	 са	 „Свят	 за	 лудите”	 (стихове,	
2012),	„Педя	душа”	(стихове,	2014),	„Кабинети	за	ближ-
ни”	 (стихове,	 2016),	 „Целият	 скапан	 свят“	 (разкази,	
2018).	Носителка	е	и	на	няколко	национални	литера-
турни	награди,	сред	които	„Дамян	Дамянов”	 (2014)	и	
др.	Член	на	СБП.

стефКа бУРмова

	 Утре	 в	 галерия	 „Види-
ма“	в	Севлиево	се	открива	
изложба	 на	 Сдружение-
то	 на	 руските	 художници	
в	 България	 -	 „От	 цялото	
сърце“,	 съобщи	 за	 вест-
ника	 нейният	 директор	
Сава	 Христов.	 Ще	 бъдат	
показани	картини	на	Олга	
Рибакова,	 Татяна	 Пачгина	
и	Татяна	 О`Махони,	 свър-
зани	с	техния	поглед	върху	
впечатляващи	и	прекрасни	
места	 от	 руската	 и	 бъл-
гарската	 природа.	 „Чрез	
тях	 всеки	 от	 посетителите	
ще	 може	 да	 се	 потопи	
в	 дълбоката	 руска	 душев-
ност	 и	 да	 се	 запознае	
с	 трите	 прекрасни	 дами“	
–	 заяви	 той	 и	 допълни,	
че	Сдружението	на	руски-
те	 художници	 в	 България	
е	 създадено	 от	 Татяна	
Пачгина,	 Олга	 и	 Влади-
мир	 Рибакови	 през	 2017	
г.	 През	 изминалата	 годи-
на	 те	 успешно	 представят	
изложби	 в	 София,	 Велико	
Търново,	 Русе	 и	 Бургас. 
	 В	сдружението	има	ху-
дожници,	 които	 сега	 за-
почват	да	се	учат,	и	таки-
ва,	които	рисуват	от	годи-
ни.	Възрастовият	диапазон	
също	е	широк	-	от	младе-
жи	на	 18-годишна	възраст	
до	 70-годишни.	 Творят	 в	
различни	 стилове,	 но	 на-
мират	 едно	 общо	 вдъхно-
вение	-	България.	
	 Стартът	на	сдружение-
то	 започва	 от	 обща	 из-
ложба	 на	 основателките	
Татяна,	 Олга	 и	 Владимир.	
С	помощта	на	социалните	
мрежи	 то	 се	 разраства	
бързо	 и	 към	 него	 се	 при-
съединяват	 много	 други	
творци,	които	носят	Русия	
и	руската	култура	в	душа-
та	и	корена	си.	За	измина-
лата	година	с	голям	успех	
са	 показани	 изложби	 във	
Велико	 Търново,	 Бургас,	
Русе,	 Поморие,	 Ямбол.	
Тази	 година	 е	 започнала	
с	голяма	изложба	в	Руския	
културно-информационен	

център	 в	 София,	 послед-
ва	 изложба	 в	Орешака,	 а	
след	 изявата	 в	 Севлиево	
предстоят	 още	 изложби	
във	 Велико	 Търново,	 Бур-
гас,	Русе	и	други	градове.
	 „Дейността	на	сдруже-
нието	 не	 се	 ограничава	
само	 с	 провеждането	 на	
изложби	 -	 разказва	 Олга	
Рибакова.	 -	 Това	 е	 плат-
форма	 за	 културен	 обмен	
между	 България	 и	 Русия.	
Изложбите	 на	 руските	 ху-
дожници	 показват	 както	
вдъхновението,	 което	 по-
лучават	 от	 красотата	 на	
българската	природа,	така	
и	 носталгични	 спомени	
от	 Русия.	 Брезовите	 гори,	
необятните	 полета,	 руско-
то	 село	 и	 величествените	
православни	храмове.“
	 Художничката	 Оля Ри-
бакова	 е	 родом	 от	 Си-
бир	-	суров	край,	където	и	
през	 май	 може	 да	 падне	
сняг,	а	зимата	продължава	
повече	от	6	месеца.	
	 „Когато	 пристигнах	 в	
България	за	първи	път,	си	
помислих,	 че	 очите	ми	 са	
промити	 с	 изворна	 вода	
-	 толкова	 прекрасна,	 жи-
вописна	 и	 разнообразна	

ми	 се	 стори	 българската	
природа	 -	 сподели	 тя.	 -	
Колкото	повече	опознавах	
България:	 героичната	 й	
история,	 дълбоката	 и	 уни-
кална	 култура,	 добрите	 и	
отзивчиви	 хора,	 толкова	
по-силно	 укрепваше	 же-
ланието	 ми	 да	 се	 заселя	
именно	тук.	Ние	избрахме	
да	живеем	в	село	Мусина,	
близо	 до	 старата	 столица	
Велико	Търново.	
	 Сега	 нашият	 дом	 е	
тук,	 както	 са	 тук	 и	 наши-
те	приятели,	и	живота	ни.	
Тук	черпя	идеите	за	моето	
творчество,	 моето	 вдъх-
новение,	 оттук	 са	 изво-
рите	и	за	моите	картини.“	
Олга	 Рибакова	 е	 родена	
в	Екатеринбург.	Живяла	е,	
учила	 е	 и	 е	 работила	 в	
град	Томск.	Тя	 е	 психолог	
и	 журналист,	 започва	 да	
рисува	преди	10	години.	
	 „Оттогава	 аз	 се	 уча	
неуморно,	 овладявайки	
все	 нови	 и	 нови	 похва-
ти	 и	 умения.	 Последната	
ми	любов	е	живописта	на	
старите	 майстори	 –	 спо-
дели	 още	 тя.	 -	 Завладяха	
ме	 удивителните	 платна	
„Малките	 холандци“,	 оду-

хотвореността	 в	 простите	
неща,	 в	 обикновените	 ра-
дости	на	живота.	Аз	също	
виждам	одухотворено	про-
стичките	неща	и	обикнове-
ните	 радости	 на	 живота.	
Опитвам	 се	 да	 намирам	
универсалните	 ключове	
на	 творчеството,	 отключ-
ващи	 сърцата	 на	 хората.“ 
	 В	 Мусина	 Олга Риба-
кова	е	създала	постоянно	
действаща	 експозиция	 от	
картини,	които	е	подарила	
на	 местното	 кметство.	 Тя	
е	един	от	учредителите	на	
Сдружението	 на	 руските	
художници	 в	 България	 и	
нейните	 картини	 са	 оби-
колили	 много	 градове	 на	
страната,	 както	 и	 на	 Ру-
сия.	 Нейните	 картини	 са	
в	частни	колекции	в	САЩ,	
Холандия,	 Белгия,	 Бълга-
рия	и	Русия.
	 Животът	 на	 Татяна 
О’Махони	 е	 посветен	 на	
семейството	 и	 изкуство-
то.	 Родена	 е	 в	 Севасто-
пол	 и	 още	 на	 16	 години	
е	 направила	 стенопис	 в	
училището,	 в	 което	 учи.	
После	 завършва	 специал-
ността	 „Стенопис“	 в	 Уни-
верситета	 по	 изкуствата	

в	Москва.	 След	 като	 съз-
дава	 семейство	 с	 ирлан-
дец,	 съдбата	 я	 отвежда	
във	 Великобритания,	 къ-
дето	 завършва	 живопис.	
Участвала	 е	 в	 редица	 из-
ложби	с	други	художници. 
	 Темите,	които	вълнуват	
Татяна	О’Махони,	са	свър-
зани	 с	 историята,	 поради	
което	 в	 нейните	 произве-
дения	 са	 вплетени	 раз-
лични	мотиви,	 свързани	 с	
нея.	 Нейното	 присъствие	
в	 България	 се	 дължи	 на	
сина	 й,	 който	 е	 пожелал	
да	опознае	славянските	си	
корени.	Днес	тя	и	съпругът	
й	са	се	установили	да	жи-
веят	в	България,	в	Царева	
ливада.	 Били	 са	 още	 в	
Стара	 Загора,	 Казанлък,	
Елхово,	 Бургас,	 Варна,	
Добрич,	 Плевен	 и	 Русе.	
„Когато	 дойдохме	 във	 Ве-
лико	 Търново,	 се	 влюбих	
от	 пръв	 поглед	 в	 града	
–	разказва	тя.	 -	На	север	
от	 града	 релефът	 е	много	
равен,	 а	 съм	 свикнала	 с	
планините,	 затова	 избрах-
ме	полите	на	Балкана.	Там	
се	 чувствам	 като	 у	 дома	
си,	защото	около	Севасто-
пол	също	е	хълмисто.”

	 Татяна	 обича	 да	 ри-
сува	 и	 на	 социални	 теми.	
Миналата	 година	 е	 имала	
изложба	 против	 унищожа-
ването	на	зеленото	„злато“	
на	 България	 -	 изсичане-
то	 на	 горите.	 Но	 темата,	
която	 я	 вълнува	 дълбоко,	
е	свързана	с	Втората	све-
товна	война.		
 Татяна Пачгина	 също	
е	 влюбена	 в	 България	 и	
във	 Велико	Търново.	 Оби-
колила	 е	 цяла	Европа,	 но	
когато	вижда	старата	бъл-
гарска	столица	на	снимка,	
решава,	че	това	е	мястото,	
където	 иска	 да	 живее	 и	
да	 роди	 децата	 си.	 Така	
и	 става.	 Вече	 7	 години	 е	
жител	 на	Велико	Търново,	
а	 в	 града	 намира	 вдъхно-
вение	 и	 сбъдва	 мечтата	
си	 да	 стане	 художник.	Тя	
е	 родена	 в	 700-хилядния	
град	Ижевск,	в	близост	до	
планината	 Урал.	 Завърши-
ла	 е	 реклама	 и	 връзки	 с	
обществеността	 в	 родния	
си	 град	 и	 още	 в	 първи	
курс	 на	 университета	 за-
почва	 да	 работи	 в	 рекла-
мата.	 След	 завършването	
си	 се	 мести	 в	 Москва,	
където	 е	 директор	 на	 ре-

кламния	 отдел	 в	 голяма	
компания	 за	 производ-
ство	 на	 млечни	 продукти	
и	 сладоледи	 от	 Сибир. 
	 Но	това	не	й	било	дос-
татъчно.	 И	 в	 търсене	 на	
по-различен	 свят	 Татяна	
решава	да	тръгне	за	Евро-
па,	 за	 да	 осъществи	 дет-
ската	си	мечта	–	да	стане	
художник.	Обиколила	Ста-
рия	 континент	 –	 била	 е	 в	
Кипър,	в	Чехия,	в	Швеция	
и	 цяла	 Скандинавия.	 За	
Велико	 Търново	 тя	 казва,	
че	 „архитектурата,	 къщите	
накацали	 по	 склона,	 зе-
ленината	 ме	 привлякоха	
толкова	 много,	 че	 реших	
да	 ги	 видя.	Дойдохме	 със	
съпруга	 ми	 и	 като	 зърнах	
Царевец,	заявих,	че	искам	
да	 живея	 тук.	 Красивите	
пейзажи	 ме	 заслепяват	 и	
до	днес.	Усещам	неспирно	
вдъхновение	 да	 рисувам,	
а	 и	 българите	 са	 много	
гостоприемни	и	топли	като	
хора”.	 И	 допълва,	 че	 в	
Швеция	 и	 в	 Русия	 няма	
толкова	 цветове,	 колкото	
в	 България.	 Тук	 тя	 създа-
ва	 предимно	 пейзажи,	 но	
експериментира	 с	 портре-
ти	и	икони.

Галåрия „Виäима” ñ изложáа на Сäружåниå на руñкитå хуäожници в Бълãария

вела лазаРова

	 Един	хит	спектакъл	на	
Народния	театър	по	текст	
на	Стефан	Цанев	и	режи-
сьор	Маргарита	Младено-
ва	гостува	в	Габрово	на	9	
май.	
	 Определян	като	смеш-
на	 трагедия,	 „Духът	 на	
поета”	 връща	 във	 вре-
мето	 на	 Нова	 България	
към	1892	г.	с	един	сън	на	
Стефан	 Стамболов.	 Той	 -	
министър-председателят		
(Христо	 Мутафчиев),	 и	
Захари	 Стоянов	 (Вален-
тин	Танев)	 -		председател	
на	 Народното	 събрание,	
трябва	да	решат	какво	да	
правят	с	внезапно	появи-
лия	 се	 „поет	 от	 корица-
та	 на	 Читанката”	 -	 Хрис-
то	 Ботев.	 Между	 тях	 се	
разгаря	 болезнен	 спор,	
в	 който	 някогашните	 ре-
волюционери,	 борци	 за	
свобода,	 се	 превръщат	 в	

диктатори.	 Спектакъл,	
който	 не	 възхвалява	
героите,	 а	 „демитоло-
гизира”	 националната	
история	 с	 трагичните	
грешки,	обречени	да	се	
повторят.	 Третият	 пер-
сонаж	 в	 спектакъла	 е	
Гунчо	 от	 село	Медвен,	
селото	на	Захари	Сто-
янов,	 верният	 телохра-
нител	на	Стамболов.	
		 Валентин	 Танев	
бе	любезен	да	разгова-
ря	за	читателите.
  - Г-н Танев, с 
какво този известен 
спектакъл продължа-
ва да привлича публи-

ката?
	 -	 Поста-
новката	 не	 е	
само	 за	 рево-
люционерите	
отпреди	 143	
г.,	 времето	 на	
А п р и л с к о т о	
въстание,	 а	
за	 това	 какво	
става	 с	 хора-
та,	 след	 като	
влязат	 във	
властта.	 Как-
во	 се	 случва	
с	 идеалите,	 с	
чистите	 наме-
рения.	Така	 че	
постановката	
не	 е	 само	 за	
онова	 време.	
Тя	е	и	за	сега.	
 - Как-
во откривате 
в образа на 
захари Стоя-
нов?
	 -	 Един	
и з к л ю ч и т е -
лен	 българ-
ски	 писател	 и	

летописец.	 Мисля,	 че	 той	
малко	 се	 изучава	 в	 Бъл-
гария.	 По-малко	 знаем	 за	
творчеството	 му,	 защото	
голяма	 част	 от	 написано-
то	 от	 него	 е	 изчезнала.	
Не	 е	 достигнало	 до	 нас.	
Един	 човек	 с	 изключител-
но	 остър	 и	 образен	 език,	
изключителен	талант.
	 Това,	 което	 отличава	
тези	 хора,	 че	 те	 са	 били	
държавници.	Те	 са	 мисли-
ли	 за	 държавата	 си.	 Не	
знам	 дали	 е	 въпрос	 на	
опит	 или	 на	 отношение	
към	народа	си.	Те	са	пра-
вили	 всичко	 в	 името	 на	

България.
	 Малко	 известен	 факт	
е,	 че	 той	 е	 бил	 двигател	
на	 Съединението	 на	 Бъл-
гария.	 След	 този	 факт	 на	
6	 септември	 1885	 г.	 има		
отговорността	и	честта	да	
състави	 привременното	
правителство.	 И	 забеле-
жете	 -	 той	 записва	 себе	
си	на	девето	място!	Това	е	
човек,	който	не	се	е	борил	
за	 властта,	 а	 за	 едине-
нието	 на	 България.	 Който	
иска	да	си	помисли…
 - за тези шест-се-
дем години, откакто вър-
ви спектакълът, има ли 
нещо, което се променя в 
текста?
	 -	Не.	Стефан	Цанев	го	
е	 написал	 изключително	
добре.	По	време	на	репе-
тициите	 имаше	 промени,	
които	 авторът	 направи	 от	
първоначалния	 вариант.	
Но	оттогава	не	сме	мръд-
нали	 нито	 една	 дума.	 Пи-
есата	 е	 написана	 много	
добре	като	диалог.	
 - Когато думите от 
сцената са силни, словото 
отеква ли навътре в душа-
та? 
	 -	Публиката	сама	тряб-
ва	 да	 го	 направи.	 Всеки	
да	отнесе	със	себе	си	час-
тица	от	почтеността,	 чест-
ността,	 загрижеността	 на	
тези	 хора	 за	 съдбата	 на	
България.	 Цялата	 пиеса	 е	
пронизана	 от	 духа	 на	 Бо-
тев.
	 Наследници	 на	 Гунчо	
от	 село	 Медвен,	 телох-
ранителят	 на	 Стамболов,		
свидетел	 на	 посичането	
на	министър-председателя,	
бяха	 на	 едно	 от	 предста-

вленията.	
	 И	 тримата	 герои	 от	
пиесата	 са	 исторически	
личности.	На	тях	им	е	пу-
кало	 за	 България.	 Те	 са	
градили	 държава.	 Стефан	
Стамболов	 за	мен	 е	 един	
изключителен	 държавник.	
Може	 би	 пример	 за	 един	
от	най-силните	ни	държав-
ници	 -	 да	 се	 самоопре-
делим,	 да	 се	 отделим	 от	
чуждо	влияние.
	 Играем	 постановката	
вече	над	150	пъти	освен	в	
Народния	театър	и	в	мно-
го	 градове	 на	 страната.	
А	 в	 чужбина	 се	 посреща	
много	 емоционално.	 На	
представление	 там	 хората	
идват	със	знамена.	Изклю-
чително	усещане.	Важно	е	
такива	 спектакли	 емоцио-
нално	да	зареждат	хората.

Гоñтува Нароäният тåатър - „Духът на 
поåта” - пиåñа, пронизана от äуха на Ботåв  

Олга Рибакова Татяна О’МахониТатяна Пачгина

ОБЯВА

 УпРАВИТЕЛНИЯТ СъВЕТ НА 
ДРУжЕСТВО НА пИСАТЕЛИТЕ – ГР. ГАБРОВО

СВИКВА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИзБОРНО СъБРАНИЕ 
от	18	часа	на	28	май	2019	г.	в	хоровата	зала	на	НЧ	„Апри-
лов-Палаузов	1861”	при	следния	

ДНЕВЕН РЕД:
	 1.	Отчетен	доклад	за	дейността	на	Дружеството	за	2018	
г.;
	 2.	Финансов	отчет	за	2018	г.;
	 3.	Отчетен	доклад	на	Контролния	съвет	за	2018	г.;
	 4.	Избор	на	нов	Управителен	съвет	и	председател;
	 5.	Избор	на	нов	Контролен	съвет	и	Художествен	съвет;
	 6.	 Приемане	 план	 за	 дейността	 на	 Дружеството	 през	
2019	г.;
	 7.	Разни.
	 При	липса	на	кворум	събранието	ще	се	проведе	с	един	
час	по-късно	на	същото	място	при	същия	дневен	ред.
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д-Р венелин баРаКов, 
истоРиК, нГПи 

“тРевненсКа шКола”    
 
	 Три	 културни	 събития	
развълнуваха	 тревненска-
та	общественост	и	гражда-
ните	на	Трявна	в	периода	
4-6	май	2019	г.	Това	са	са-
мостоятелната	изложба	на	
Антон	 Георгиев	 в	 галерия	
„Казаков”,	 изложбата	 на	
секция	 „Дърворезба”	 към	
СБХ,	 в	 галерия	 „Гъбенски”	
и	 творбите	 на	 традицион-
ния	 облог	 на	 майсторите,	
който	 се	 провежда	 на	 от-
крито	в	центъра	на	града.	
	 Антон	 Георгиев	 пред-
стави	 няколко	 десетки	
свои	творби,	дървопласти-
ки,	 в	 барелефна	 техни-
ка,	 съчетана	 с	 метал,	 в	
галерия	 „Казаков”,	 към	
Специализирания	 музей	
в	 Трявна.	 Този	 талантлив		
млад	 автор	 има	 вече	 ут-
върден,	разпознаваем	по-
черк.	 Чувствителен,	 сети-
вен,	 с	 очи,	 отворени	 за	
красивото,	 духовното,	 из-
висеното,	 Антон	 Георгиев	
отправя	 към	 нас	 дълбоки	
екзистенциални	 въпроси	
и	 послания.	 Нима	 може	
красотата	 да	 е	 преход-
на,	 ефимерна?	 Дали	 оти-
ващият	 си	 живот	 замък-
ва	 след	 себе	 си	 и	 онази	

жива	форма,	 уникална	по	
своята	 неповторимост	 и	
единственост?	 Така	 ли	 е	
всъщност?	 Разпада	 ли	 се	
на	 части	 цялото,	 за	 да	
даде	живот	на	друга	фор-
ма,	 също	 тъй	 уникална?	
Или	 всичко	 е	 само	 едно	
движение,	 един	 мах	 на	
времето,	 което	 е	 тук	 и	
сега?	 Тези	 въпроси	 на-
пират	 у	 мен,	 когато	 раз-
глеждах	 творбите	 на	 Ан-
тон	 Георгиев.	 Спирах	 се	
пред	 Дървото	 на	 живота,	
дълго	съзерцавах	уголеме-
ните	 пропорции	 на	 птици	
и	 цветя.	 Чрез	 дървото	 те	
сякаш	оживяваха	 за	друг,	
нов	 живот.	 И	 други	 ще	
се	радват.	Хора,	животни,	
дървета	 и	 цветя	 –	 кол-
ко	 много	 разнообразие,	
колко	 много	 форми	 има	
животът.	 Накъде	 се	 дви-
жи,	 къде	 отива?	 Всичко	
ли	 свършва	 със	 смъртта	
или	 пак	 започва?	 Това	
са	само	част	от	 големите	
теми	 в	 творчеството	 на	
Антон	Георгиев.
	 На	 следващия	 ден	 бе	
открита	изложбата	на	вече	
утвърдени	 имена	 в	 наша-
та	пластична	художествена	
култура.	Традиционно		тво-
рците	 от	 СБХ	 и	 автори,	
преподаватели	в	Художест-
веното	 училище	 в	 Трявна,	

показват	 свои	 творби	 в	
галерията	 на	 фонд	 „1300	
години	 България”	 на	 гале-
рия	„Гъбенски”.	Видях	една	
силна	 изложба.	 От	 годи-
ни	не	съм	срещал	толкова	
енергия	и	креативност,	 съ-
четана	с	богатство	на	идеи	
и	форми.	
	 Дървопластиките	 на	
повечето	автори	разчупват	
конвенционалното.	 Плас-
тичният	 език	 е	 пуснат	 на	
свобода.	 Човек	 се	 спира,	
поразен	 от	 една	 духовна	
зрялост,	от	една	философ-
ска	 яснота	 и	 мисъл,	 от	
сила	и	прилив	на	дълбоки,	
чисти	 чувства.	 И	 пътува.	
През	 пространства	 и	 гра-
ници,	в	измерения	и	състо-
яния,	уловени	за	един	миг	
от	 материята.	Тази	 дълбо-
чина	 е	 мистична,	 ритуал-
на.	 Съприкосновение	 на	
енергия	 и	 материал.	 Сре-
ща	между	 хора	 от	 плът	 и	
кръв	и	 тяхното	отношение	
към	 богатството	 на	 живо-
та.	Нищо	не	е	пропуснато,	
всяка	нова	среща	създава	
мостове	и	бъдеще.	Светът	
се	открива	в	съзвездия	от	
форми,	линии,	обеми,	ста-
ва	 разбираем,	 по-малко	
чужд.	 Човешката	 емоция	
тръгва	 по	 пътища,	 които	
трябва	 да	 бъдат	 пребро-
дени,	 изживени.	 Във	 все-

ки	 град,	 зад	 всеки	 ъгъл,	
сред	полето,	планината	се	
крият	 възможности.	Те	 са	
там.	 „Хоризонталният	 ри-
тъм”	на	Орфей	Миндов	ни	
повежда,	 Роман	 Синапов	
ни	 позволява	 да	 надник-
нем	 с	 „Поглед	 от	 вътре”	
в	 същността	 на	 нещата,	
често	 скрита	 отвън	от	 за-
щитна	броня.	Понякога	се	
лутаме	 в	 пространството,	
продупчено	 от	 съдби	 и	
животи	 (Валентин	 Митев,	
„No	 Connection”),	 мразим	
и	 обичаме,	 докато	 създа-
дем	единство	(Явор	Танев,	
„Unity”),	 правим	 така	 же-
лания	 „Пробив”	 (Николай	
Мартинов),	 скитаме	 като	
„Нощни	 птици”	 (Илия	Вла-
димиров),	 жадуваме	 „Рав-
новесие”	(Ангел	Стефанов).	
„Слънце”(то)	 грее	 еднакво	
за	всички	(Иван	Бубев),	но	
понякога	 забравяме	 това.	
Скоро,	 много	 скоро	 идва	
„Есен”(та)	 на	 живота	 (Пе-
тко	 Недялков),	 изпитваме	
нужда	да	започнем	всичко	
отначало	или	да	поставим	
акцент	 върху	 натрупано-
то	 (Роберт	 Цанев;	 Геор-
ги	 Великов),	 докато	 най-
сетне	 намираме	 верния	
„Баланс”(Ивайло	 Милчев	
-	 Янко),	 или	 поне	 така	 си	
мислим.		В	 края	 на	 пътя	
утихваме,	 слушаме	 класи-

ческа	 музика	 (Александър	
Василев,	 „Бас”),	 донякъде	
все	още,	наддаваме	ухо	за	
„Мълвата”	 (Николай	 Зла-
танов),	с	отворени	очи	за	
света,	желаещи,	страдащи	
(Александрина	 Иванова,	
Боян	Александров,	 Влади-
мир	 Мичев,	 Георги	 Вели-
ков,	 Даниел	 Мирчев,	 Де-
ница	Дакова,	Диана	Васи-
лева,	 Димитър	 Димитров,	
Димитър	 Митев,	 Мариана	
Манева,	 Антон	 Георгиев,	
Иван	 Ушев,	 Иван	 Цекин,	
Илона	 Захариева,	 Йордан	
Йорданов,	 Камен	 Симов,	
Мартин	 Георгиев,	 Никола	
Божков,	 Николай	 Злата-
нов,	 Николай	 Маринов,	
Радко	Вълчев,	Ралица	Ана-
ниева,	Стелиян	Стелиянов,	
Христо	Кирилов).	Навън	 е	
топло,	 но	 идва	 големият	
студ.	 Когато	 с	 ръце	 на	
главата,	 всеки	 в	 свойта	
кутийка	 и	 жилище,	 се	 пи-
таме:	 „Кой,	 Кога,	 Къде,	
Защо”	(Антон	Дончев).	Фи-
налът	е	отворен.
	 Тази	 година	 победител	
в	 облога	 на	 майстори	 е	
Георги	 Великов.	 Общо	 пет	
участници	си	оспорваха	от-
личието:	 Николай	 Йотов,	
Георги	Великов,	Петко	Не-
дялков,	Кристиян	Димитров	
и	 Калоян	 Минчев.	 Темата	
за	любовта	е	безкрайна.	

Бодил  Нуждников

Празнично за почитта, 
äържавата и äържавноñтта
	 На	 11	 май	 почетохме	 паметта	 на	 Светите	 равноапостоли	
Кирил	 и	 Методий.	 Канонизирани	 за	 светци	 от	 православната	
църква.	Обявени	за	съпокровители	на	Европа	от	католическата	
църква.	Имащи	преклонението	и	признателността	на	обикнове-
ния	българин.		
	 И	почитта.	А	българинът	умее	да	отдава	почит.	И	в	робство,	
и	 в	 гнет.	 И	 дори	 когато	 не	 е	 имал	 държава	 и	 държавност.	 В	
„Христоматия	славянского	языка“	от	1852	година	Неофит	Рилски	
описва	честванията,	с	които	обикновените	българи	са	почитали	
делото	им.	През	1857	година	денят	на	светите	братя	е	почетен	в	
българската	църква	„Св.	Стефан“	в	Цариград,	
заедно	със	служба	и	за	св.	Иван	Рилски...
	 За	мен	11	май	беше	празник.
	 Празник	 е.	 Почивен,	 слънчев,	 пролетен	
ден.
	 Празник	е.	Празнично	ми	е.
	 Започвам	деня	с	празнично	настроение.
	 Пускам	телеви-
зора	 -	 огледалото	
на	 нашето	 съзна-
ние.	 Отражението	
на	 темите	 и	 въ-
просите,	 които	 ни	
вълнуват.	 Отраже-
нието	на	 темите	и	
въпросите,	 които	
приковават	 инте-
реса	 и	 вниманието	 ни.	 Отражение	 на	 емо-
циите	 ни.	 Емоциите,	 с	 които	 възпитаваме	 и	
децата	си.
	 Заглеждам	 се	 в	 току-що	 започващия	 су-
трешен	блок	на	една	от	националните	телеви-
зии.	Убита	млада	жена,	намерена	окървавена	
на	 улицата.	 По	 всяка	 вероятност	 от	 мъжа,	
с	 който	 живеела.	 Репортерите	 предават	 „на	

живо”	от	мястото	на	събитието.	Подробности	
за	 състоянието,	 в	 което	 е	 намерена	 жерт-
вата.	 Остава	 усещането,	 че	 държавността	 в	
държавата	липсва...
				Следва	разговор	в	студиото	за	касапни-
цата	по	пътищата	и	дискусия	дали	са	нужни	
допълнителни	 тестове	 и	 изпити.	 И	 има	 ли	
смисъл	 от	 допълнителни	 изпити	 и	 тестове,	
когато	 първоначалните	 са	 формални	 и	 ком-
прометирани?	Остава	усещането,	че	държав-
ността	в	държавата	липсва...
	 	 	 	Следва	репортажен	обзор	за	взломните	
домови	кражби.	Разплакани	възрастни	хора.	
Покъртителни	сцени	на	унижение,	страдание	
и	мъка.	Остава	усещането,	че	държавността	в	
държавата	липсва...
	 	 	 	 Дискусия	 в	 студиото	 дали	 обхватът	 на	
неизбежната	 отбрана	 трябва	 да	 се	 увеличи.	
За	да	се	изтрепваме	помежду	си,	в	стремежа	
си	да	се	предпазим	един	от	друг.	Защото	дър-
жавността	в	държавата	липсва.
	 	 	 	 Изключвам	 телевизора.	 Вече	 не	 ми	 е	
празнично.
	 	 	 ...	 Българинът	 умее	да	отдава	почит.	И	 в	
робство,	и	в	 гнет.	А	когато	е	свободен	и	де-
мократичен?
				Държавността	липсва.	Ясно.	Но	общество-
то	 къде	 е?	Съвременното,	 свободно	и	 демо-
кратично	българско	общество,	къде	е?
	 	 	 Защо	 в	 робство	 и	 гнет	 обществото	 ни	 е	
просветено	и	възрожденско,	а	при	свобода	и	
демокрация	е	злобно,	гневно	и	ожесточено?
	 	 Защо	 имаме	 държавност,	 когато	 нямаме	
държава,	 а	 когато	 имаме	 държава,	 нямаме	
държавност?
			Защо	позволихме	да	се	изхвърли	духа,	пос-
ланието	и	 символиката	 на	Кирил	и	Методий	
от	битието	и	съзнанието	ни?	Защо?
				За	това	си	мислих	в	празничния	ден.	И	до	
отговор	не	стигнах...	Но	ако	помислим	заед-
но,	дали	ще	го	намерим?

Празненство на солунските дружества по случай деня 
на Св. св. Кирил и Методий, 11 май 1906 г., Мъжката 
гимназия в Солун. Източник: Държавна агенция „Архиви“

За пръв път във възрожденската епоха празникът на 
Кирил и Методий е отбелязан официално в Пловдив на 11 
май 1851 г., пред епархийското училище, носещо тяхно-
то име. Инициативата е на Найден Геров. Пловдивското 
епархийско училище, известно като Първа мъжка гимна-
зия, е и първото в света, наречено на братята Кирил 
и Методий. На това място днес се намира основната 
сграда на Градската художествена галерия. Бронзов 
барелеф бележи мястото на събитието отпреди 166 г.

Фотография „Честване на 11 май (24 май) 1900 г. в гр. 
Тутракан”. Исторически музей - Тутракан

На 28 май от 17.30 часа 
в Регионална библиотека - Габрово

е първата от поредица срещи с

ПЕТКО ÕИНОВ
с беседата „Българският език 

– светлина и душа на нашия народ“

	 Част	първа.	Корени,	жив	извор,	житейска	свяст	и	
надежда	за	нашето	пребъдване	и	занапред.
	 Част	втора.	Българският	език	и	словесност	днес:	
духовната	 криза,	 езиковата	 диагноза;	 завръщане	 и	
изцеление.

ПеТкО ХинОВ е български писател, поет, преводач 
и китаист. Превежда от китайски и старокитайски, 
руски, румънски, английски, сръбски, старобългарски 
и църковнославянски език. Негово дело са преводите 
на „Сън в алени покои“ (Цао Сюецин), „Уморен да се 
раждам и да умирам“ (Мо Йен), „Тридесет и шестте 
стратегеми“, „Нощни разговори край огни щето“ (Уан 
Юнбин), „Бит и душевност на моя народ“ (Лин Ютан), 
„Чудните дела на съдията Бао“ (Ши Юкун) и други.

Няколко изложáи, чаñт от “Дни на äърворåзáата” в Трявна 2019

тихомиР ЦъРов

	 Шестте	 творби	 на	
дърворезбаря	 Цветомир	
Минчев,	 представени	 на	
голямото	 Международно	
изложение	 в	 китайския	
град	 Суджоу,	 предизвика-
ха	 огромен	 интерес.	 Ди-
ректорът	на	„Етър”-а	проф.	
д-р	 Светла	 Димитрова	
препоръчва	 при	 следва-
що	 издание	 не	 само	 да	
бъдат	 показани	 творби-
те	 на	 майстора	 от	 музея,	
но	 и	 той	 да	 демонстрира	
тяхната	 изработка.	 Проф.	
д-р	 Светла	 Димитрова	 и	
ръководителят	 на	 Турис-
тическия	 информационен	
център	Велимира	Христова	
представиха	 Габрово	 на	
осмото	 издание	 на	 Меж-
дународното	изложение	за	
занаяти	в	град	Суджоу.	
	 Това	 място	 с	 населе-
ние	 над	 8	 милиона	 души	
е	 член,	 както	 и	 Габрово,	
на	 Мрежата	 от	 творчески	
градове	на	ЮНЕСКО.
	 „Шанхай	 е	 външната	
врата	на	Китай,	а	Суджоу	
е	 портата	 към	 традици-

ите,	 които	 са	 запазени	
там.	 Градът	 е	 на	 повече	
от	 2500	 години	 и	 в	 него	
могат	да	се	видят	занаяти,	
дейности	–	изобщо	бит,	на	
много	 векове.	 Суджоу	 е	
център	 на	 производството	
на	 коприна,	 чай	 и	 броде-
рия.	 Осмото	 Международ-
но	 изложение	 на	 занаяти	
е	 с	 много	 силно	 местно	
участие.	Представени	са	и	
част	от	творческите	градо-
ве	в	мрежата	на	ЮНЕСКО,	
а	България	се	включва	за	
първи	път.	Това	става	само	
чрез	 Габрово.	 От	 покана-
та,	която	изпратиха,	стана	
ясно,	 че	 китайските	дома-

кини	 са	 запознати	 много	
добре	с	града	ни	и	желаят	
да	 покажем	 нашата	 дър-
ворезба”,	 разказа	 проф.	
Димитрова.
	 Шест	 творби	 на	 етър-
ския	 майстор	 по	 дърво-
резба	 Цветомир	 Минчев	
са	 представени	 на	 изло-
жението	 в	 Суджоу.	 Проф.	
Димитрова	 подчерта	 ва-
жната	роля	на	майстора	и	
създаденото	от	него,	чрез	
което	 е	 показано	 и	 как	
музей	 „Етър”	 е	 място	 за	
опазване	на	традициите.	
	 „Имахме	възможността	
да	 обясним	 на	 посетите-
лите	 на	 това	 изложение	

защо	 Габрово	 е	 град	 от	
Мрежата	 творчески	 гра-
дове	 на	 ЮНЕСКО.	 За	
следващи	участия	ще	пре-
поръчаме	 да	 се	 включи	
майстор,	който	да	направи	
демонстрации.	 Хората	 не	
се	нуждаят	от	много	думи,	
когато	могат	да	видят	как	
се	 случват	 нещата.	 Китай	
е	известен	с	дърворезбата	
си	 –	 предимно	 миниатюр-
на,	и	нашата,	която	е	мно-
го	 различна	 от	 тяхната,	
им	 направи	 впечатление.	
Самите	форми	на	предста-
вената	 от	 нас	 дърворез-
ба	 на	 майстор	 Цветомир	
Минчев,	по-едри	от	тези,	с	

които	са	свикнали,	караха	
китайските	 посетители	 да	
наблюдават	 с	 внимание,	
да	 се	 вглеждат	 в	 предме-
тите	му.”
	 Проф.	 д-р	 Светла	 Ди-
митрова	 отчита	 и	 друга	
разлика	 между	 ситуаци-
ята	 в	 Китай	 и	 България.	
У	 нас	 сътрудничеството	
между	 дизайнери	 и	 май-
стори	занаятчии	не	е	така	
застъпено.	По	думите	й,	в	
Китай	 прави	 впечатление,	
че	 предметът	 и	 фигурите,	
които	ще	бъдат	създадени,	
първо	 имат	 дизайнерски	
проект,	 към	който	майсто-
рите	се	придържат.	

	 В	 навечерието	 на	 11	
май	 Националният	 музей	
на	 образованието	 органи-
зира	две	събития	-	част	от	
инициативите	в	традицион-
ния	 Месец	 на	 словото	 и	
знанието	„И	ний	сме	дали	
нещо	на	светът...”.	От	веко-
ве	 на	 тази	 дата	 отдаваме	
заслужена	почит	на	Свети-
те	братя	Кирил	и	Методий,	
чието	 дело	 ни	 обединява	
по	пътя	на	възвишеното	и	
духовното.	
	 На	 10	 май	 официално	
бе	 открита	 нова	 външна	
експозиция	 „Алея	 на	 зна-
нието”	 под	 наслов	 „Бла-
годетелят”.	Тя	 е	 посветена	
на	 230	 години	 от	 рожде-
нието	 на	 Васил	 Априлов.	
12	 табла	 показват	 него-
вия	 принос	 за	 създаване	
на	Габровското	училище	и	
развитието	на	новобългар-
ската	просвета.
	 „Възрожденска	 учи-
лищна	книжнина”	е	темата	
на	 откритата	 втора	 	 из-
ложба	 в	 музея.	 Тя	 про-
следява	 възникването	 и	
разпространението	на	учи-
лищната	 книжнина	 през	

Възраждането.	 Показана	
е	 част	 от	 богатата	 колек-
ция	възрожденски	 учебни-
ци,	 помагала	 и	 пособия,	
притежание	 на	 НМО.	 Ос-
новен	 акцент	 в	 изложба-
та	 са	 „Буквар	 с	 различни	
поучения”	 („Рибният	 бук-
вар”)	на	д-р	Петър	Берон,	
„Царственикът”	на	Христа-
ки	 Павлович,	 „Български	
буквар”	на	Георги	Бусилин.	
Освен	 тези	 изключително	
ценни	 издания	 са	 показа-
ни	 граматики	 и	 читанки,	
учебници	по	история,	зем-
леописание,	 аритметика,	
естествени	 науки	 и	 чужди	
езици.	Изложбата	показва	
за	 пръв	 път	 и	 най-новото	
дарение	в	музея	-	портрет	
на	 Благодетеля,	 от	 тър-
новския	 художник	Кристи-
ан	 Лапчев.	 Сред	 гостите	
–	 колеги,	 представители	
на	 културни	 и	 образова-
телни	институции,	учители,	
ученици,	граждани,	беше	и	
историкът	 проф.	Жоржета	
Назърска,	 която	 проявява	
интерес	към	развитието	на	
образованието	и	по-специ-
ално	–	на	жените.

Нови изложáи в навåчåриåто 
на 11 май откриха в НМО
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светозаР Гатев

	 Големият	талант	на	АК	
„Орловец	93“	Ева	Петкова	
постигна	 личен	 рекорд	 в	
бягането	 на	 800	 метра	 в	
седмото	 издание	 на	меж-
дународния	 лекоатлети-
чески	 турнир	 „Младост“	
в	 Русе.	 В	 надпреварата	
взеха	 участие	 юноши	 и	
девойки	под	 18	 години	от	
Турция,	 Сърбия,	 Унгария,	
Молдова,	 Румъния	 и	 Бъл-
гария.	Състезанието	 беше	
открито	 от	 олимпийския	
шампион	 на	 троен	 скок	
Христо	 Марков,	 една	 от	
най-бързите	 жени	 в	 исто-

рията	 на	 леката	 атлетика	
-	Анелия	Нунева,	и	нацио-
налния	рекордьор	на	1500	
м,	2000	м,	3000	м,	5000	м	и	
10	000	м	Евгени	Игнатов.
	 Ева	 направи	 много	
силно	 бягане	 в	 старта	 на	
800	метра,	който	по	думи-
те	на	треньора	й	Веселин	
Георгиев	 спокойно	 може	
да	 бъде	 определен	 като	
едно	 неофициално	 Бал-
канско	 първенство	 в	 дис-
циплината,	 заради	 учас-
тието	на	най-добрите	със-
тезателки	 от	 Сърбия,	Тур-
ция,	 Румъния,	 Молдова	 и	
Унгария.	 Петкова	 пробяга	
двете	 обиколки	 за	 2:13:54	

минути	и	подобри	с	близо	
9	секунди	предходното	си	
върхово	постижение.	Този	
резултат	й	донесе	третото	
място.	Само	с	0.8	секунди	
по-бърза	 беше	 румънка-
та	 Мариела	 Боднариуц,	 а	
победата	 с	 време	 2:12:98	
спечели	 Ива	 Малетич	 от	
Сърбия.	 Ева	 беше	 един-
ствената	българска	състе-
зателка	в	топ	6.	След	нея	
останаха	 съпернички	 от	
Турция,	Румъния	и	Молдо-
ва.
	 „Мисля,	 че	 се	 дви-
жим	 в	 правилната	 посо-
ка	 -	 коментира	 Веселин	
Георгиев.	 -	 Ева	 свали	 9	

секунди	 от	 предишния	 си	
най-добър	резултат	на	800	
метра,	което	е	един	чуде-
сен	 напредък.	 Целите	 ни	
тази	 година	 са	 участие	 в	
Балканския	шампионат	за	
юноши	 и	 дeвойки	 под	 18	
години	 в	 Кралево	 (Сър-
бия)	 и	 евентуално	 място	
в	 лекоатлетическия	 отбор	
на	 България	 за	 Европей-
ския	 младежки	 олим-
пийски	 фестивал	 в	 Баку	
(Азербайджан),	 в	 който	
ще	 бъдат	 включени	 три	
момичета	 и	 три	 момчета.	
Аз	 мисля,	 че	 имаме	 сили	
да	 го	постигнем“,	допълни	
специалистът.

	 За	да	постигне	своите	
цели,	 на	 Ева	 са	 й	 необ-
ходими	 повече	 трениро-
въчни	 лагери	 и	 съответно	
финансиране.	Тя	 има	 въз-
можност	да	получи	такова	
от	 програмата	 на	 Евро-
футбол	 „Спортни	 таланти“	
2019.	 	 Състезателката	 на	
АК	 „Орловец	 93“	 е	 сред	
спортистите,	 които	 се	 бо-
рят	 за	 най-голям	 вот	 в	
анкетата	 „Спортен	 талант	
на	 публиката“.	 Тя	 е	 отво-
рена	 от	 3	 май	 и	ще	 при-
ключи	 на	 19	 май.	 Своя	
глас	 за	 Ева	 може	 да	 да-
дете	на	сайта	на	програма	
„Спортни	 таланти“	 на	 Ев-

рофутбол.	Тя	кандидатства	
за	финансиране	в	размер	
на	 3	 035	лева,	 като	сред-
ствата	ще	покрият	участи-
ето	й	в	два	тренировъчни	
лагера	в	Трявна	през	юни	
и	 юли,	 възстановителен	
лагер	 на	 Каваците	 през	
септември	 и	 за	 възстано-
вяване.
	 АК	 „Орловец	 93“	 има-
ше	 и	 още	 един	 предста-
вител	 в	 международния	
лекоатлетически	 турнир	
„Младост“	 в	 Русе.	 Йоана	
Йончева	 участва	 в	 състе-
занието	на	скок	височина	
и	 зае	 десето	място	 с	 ре-
зултат	от	145	сантиметра.

светозаР Гатев

	 Женският	отбор	на	ХК	
„Бъки“	е	само	на	една	по-
беда	разстояние	от	златен	
дубъл.	 Лидия	 Ковачева	 и	
съотборничките	 й	 взеха	
аванс	 в	 Суперфинала	 на	
първенството,	 след	 като	
надиграха	 в	 зала	 „Орло-
вец“	 състава	 на	 „Шумен	
98“	 с	 31:26.	 Така	 габров-
ският	тим	поведе	с	1:0	във	
финалната	 серия,	 в	 която	
се	играе	до	две	победи	от	
три	срещи.
	 Вторият	 мач	 е	 в	 чет-
въртък,	 16	 май,	 в	 Шумен.	
При	нов	успех	за	момиче-
тата	на	Веселина	Златева	
Суперфиналът	 приключва	
и	 „Бъки“	ще	 направи	 зла-
тен	 дубъл,	 след	 като	 по-
рано	през	годината	спече-
ли	 и	 Купа	 България.	 При	
победа	 на	 домакините	 от	
„Шумен	 98“	 ще	 се	 стигне	
до	 решаваща	 трета	 сре-
ща,	която	отново	ще	бъде	
в	 зала	 „Орловец“,	 заради	
по-предното	 класиране	 на	
габровския	 състав	 в	 ре-
довния	сезон.
	 Първият	мач	от	Супер-
финала	 се	 игра	 в	 една	
великолепна	 за	 родните	
хандбални	 стандарти	 ат-
мосфера.	 В	 зала	 „Орло-
вец“	 пристигнаха	 над	 100	
привърженици	 на	 „Шумен	
98“,	 който	 за	 пръв	 път	 в	
своята	 история	 участва	 в	
битката	за	златните	меда-
ли	 в	 шампионата.	 Тради-

ционно	 мощна	 подкрепа	
от	 по-малките	 състезател-
ки	 на	 клуба,	 родители	 и	
фенове	на	играта	получиха	
и	домакините	от	„Бъки“.
	 Началото	 на	 битката	
беше	дадено	лично	от	кме-
та	на	община	Габрово	Таня	
Христова,	която	се	обърна	
към	 двата	 отбора	 с	 думи-
те:	 „Пожелавам	 ви	 да	 бъ-
дете	 силни,	 смели,	 точни,	
да	 вярвате	 в	 победата	 и	
нека	по-добрият	спечели“.
	 „Бъки“	 поведе	 във	 фи-
нала	с	попадение	на	своя	
капитан	 Лидия	 Ковачева	
и	 до	 края	 не	 изпусна	 ли-
дерството.	 В	 10-та	 минута	
домакините	 вече	 имаха	
аванс	 от	 4:1	 и	 тази	 раз-
лика	от	2-3	гола	се	запази	
почти	 до	 края	 на	 полу-
времето.	 С	 добра	 серия	
в	 последните	 минути	 на	
частта	отборът	на	„Шумен	
98“	 успя	 да	 намали	 изо-
ставането	 си	 до	 гол,	 но	
важни	 две	 попадения	 на	
Мадлен	Тодорова	 осигури-
ха	аванс	от	14:12	на	„Бъки“	
на	почивката.
	 През	 втората	 част	
шампионките	заиграха	по-
активно	 в	 защита	 и	 това	
моментално	им	донесе	ре-
зултат.	 Събуди	 се	 и	 един	
от	 големите	 таланти	 в	
състава	 -	 Мари	 Томова.	
Домакините	принудиха	съ-
перничките	 си	 да	 грешат	
в	 нападение,	 откраднаха	
топки	 и	 на	 контраатака	
бързо	 успяха	 да	 увеличат	

разликата	 в	 своя	 полза.	
След	 серия	 от	 четири	 по-
редни	 попадения,	 три	 на	
Томова	и	едно	на	Коваче-
ва,	в	38-та	минута	резулта-
тът	вече	беше	21:15	и	пси-
хологическият	 удар	 беше	
нанесен.	 Оттам	 до	 края	
възпитаничките	на	Весели-
на	 Златева	 контролираха	
мача,	като	в	един	момент	
разликата	 достигна	 до	 8	
гола	при	29:21.	Финалната	
сирена	 прозвуча	 при	 ре-
зултат	31:26.
	 Лидия	 Ковачева	 нани-
за	 10	 гола	 за	 победата,	
Мари	Томова	 добави	 8,	 а	
Мадлен	Тодорова	 -	 5.	 Си-
лен	 мач	 направи	 и	 Ивон	
Дюлгерова	на	вратата.	За	
„Шумен	98“	с	12	попадения	
се	отличи	Глория	Павлова,	
4	 гола	 отбеляза	 румънка-
та	 Юлия	 Таче,	 3	 -	 Мария	
Маслева.
	 Коментарите	след	сре-
щата:
	 Веселина	 Златева	 -	
треньор	на	„Бъки“:	„Важно	
беше	 да	 спечелим	 този	
мач	 на	 наш	 терен.	 Това	
ни	 дава	 още	 два	 шанса	
да	 затворим	Суперфинала	
в	 наша	 полза.	 Видях	 оба-
че	 доста	 грешки	 в	 защи-
та,	 които	не	ми	 харесаха.	
През	 първото	 полувреме	
играхме	 доста	 пасивно	 и	
почти	 нямаме	 разширена	
контраатака,	 а	 те	 успяха	
да	 ни	 направят	 3-4	 таки-
ва.	 Отдавам	 го	 на	 при-
теснението	 от	 важността	

на	срещата.	На	почивката	
си	 поговорихме	 относно	
това,	 което	 трябва	 да	 ко-
ригираме,	 и	 през	 второто	
полувреме	 се	 видя	 раз-
лично	 лице	 на	 играта	 ни.	
Принудихме	 ги	 да	 грешат	
повече,	те	се	и	поизмори-
ха,	предвид	това,	че	нямат	
дълга	 скамейка.	 Открад-
нахме	 топки,	 направихме	
контраатаки	и	оттам	дойде	
разликата	 в	 наша	 полза.	
Всъщност	 това	 е	 и	 на-
шата	 игра,	 нашето	 сил-
но	 оръжие.	 Общо	 взето,	
като	махнем	някои	грешки,	
които	допуснахме	в	защи-
та,	 мисля,	 че	 се	 справи-
хме	добре.	Атмосферата	в	
Шумен	 вероятно	 ще	 бъде	
същата	 и	 домакините	 ще	
получат	 солидна	 подкре-
па.	Надявам	се	момичета-
та	вече	да	са	преодолели	
стреса	 от	 това,	 че	 играят	
Суперфинал,	 и	 да	 пока-
жат	 отново	 реалните	 си	
възможности.	 Ако	 го	 на-
правят,	 ще	 се	 поздравим	
с	успех.	Тук	е	момента	да	
благодаря	 на	 всички	 при-
съствали	 за	 прекрасната	
обстановка	 в	 залата	 на	
този	 първи	 мач.	 Надявам	
се	на	хората	да	им	е	харе-
сало	 и	 да	 започнат	 пове-
че	 да	 посещават	 срещите	
ни.	За	нас	е	огромно	удо-
волствие	 да	 играем	 пред	
такава	публика“.
	 Николай	 Начев	 -	 тре-
ньор	 на	 „Шумен	 98“:	
„Представихме	 се	 много	

зле.	Това	е	най-слабият	ни	
мач	 до	 момента.	 Отдавам	
го	на	това,	че	момичетата	
за	първи	път	играят	финал,	
даже	 някои	 за	 първи	 път	
играят	 в	 плейофи.	 Като	
цяло	 всички	 се	 предста-
виха	 слабо	 и	 нищо	 не	 се	
получаваше.	 Допуснахме	
много	 технически	 греш-
ки.	Маринела	 не	 беше	 на	
ниво,	 Мария	 -	 също,	 вра-
тарите	 и	 те…	 Половината	
да	бяха	играли	така,	както	
могат	и	както	 го	направи-
ха	 в	 предходните	 мачове,	
щеше	да	се	получи	съвсем	
друг	 двубой.	 В	 един	 мо-
мент	домакините	изнесоха	
много	 напред	 защитата	 и	
нашите	момичета	не	успя-
ха	да	се	ориентират.	Тръг-
наха	 да	 си	 играят	 ек	 на	
ек,	а	те	са	големи,	високи	
момичета	 и	 не	 трябваше	
да	 правят	 това.	 Опитах	
се	да	им	го	обясня,	но	не	
ме	 слушаха,	 а	 може	 би	
и	 шумът	 в	 залата	 беше	 в	
повече.	Казах	им,	че	този	
мач	 трябва	 да	 го	 забра-
вят	 моментално.	 Вярвам,	
че	 ще	 изравним	 серията	
в	 Шумен.	 Ако	 момичета-
та	 покажат	 дори	 само	 50	
процента	 от	 играта,	 която	
направиха	в	мача	с	„Етър	
64“,	 смятам,	 че	 няма	 да	
имаме	 проблеми	 да	 побе-
дим	у	дома.	Благодаря	на	
хората	 от	 Шумен,	 които	
дойдоха	 да	 ни	 подкрепят,	
и	на	цялата	публика	в	за-
лата.	 Сигурен	 съм,	 че	 ще	

има	 още	 повече	 зрители	
на	 реванша.	 Надявам	 се	
да	стане	един	празник,	за-
щото	за	нас	самото	 учас-
тие	 във	 финала	 е	 един	
успех	 и	 не	 се	 е	 случвало	
от	много	години“.
	 Мари	Томова:	 „Фактът,	
че	играхме	 като	 колектив,	
ни	донесе	успеха	днес.	От-
ново	 допуснахме	 грешки,	
но	успяхме	да	се	съберем	
като	едно	цяло.	На	почив-
ката	 си	 поговорихме	 за	
това,	 че	 трябва	 да	 си	 по-
магаме	повече	и	през	вто-
рата	част	нещата	се	полу-
чиха	 добре.	 Когато	 стоим	
добре	 в	 защита,	 контраа-
таката	ни	работи	и	това	ни	
носи	успех.	Честно	казано,	
бяхме	 доста	 притеснени	
в	 началото,	 аз	 лично	 бях	
доста	 спарена,	 защото	
знаехме	 каква	 е	 важност-
та	на	мача.	Със	сигурност	
в	 Шумен	 ще	 е	 още	 по-
трудно.	 Наясно	 сме,	 че	 в	
залата	ще	има	много	под-
дръжници	 на	 домакините	
и	ще	 бъде	шумно,	 но	 ако	
сме	 пак	 като	 едно	 цяло,	
нещата	ще	се	получат“.
	 Лидия	 Ковачева	 -	 ка-
питан:	 „Въпреки	 многото	
технически	 грешки,	 които	
допуснахме,	 успяхме	 да	
вземем	 победата.	 Трябва	
да	 е	 ясно,	 че	 един	 от-
бор,	 когато	 играе	 добре	
в	 защита,	 колкото	 и	 тех-
нически	 брак	 да	 допусне,	
щом	не	получава	голове	в	
своята	врата,	излиза	с	по-

ложителен	баланс	от	мача.	
Напрежението	 и	 еуфория-
та	преди	срещата	немину-
емо	повлияха.	Знаехме,	че	
ще	 има	 много	 зрители	 в	
залата,	че	трябва	да	пока-
жем	 най-доброто	 от	 себе	
си	и	че	носим	една	голяма	
отговорност.	Искрена	 бла-
годарност	 към	 публиката.	
Честно	казано,	не	вярвах,	
че	ще	дойдат	толкова	мно-
го	хора	в	залата.	Надявам	
се	 на	 всички	 да	 им	 е	 ха-
ресало.	 Когато	 публиката	
те	подкрепя,	 това	ти	дава	
криле	 да	 вървиш	 напред,	
въпреки	 грешките	 и	 труд-
ностите.	 Ще	 направим	
всичко	 възможно	 да	 взе-
мем	и	втората	среща.	Ис-
каме	 тази	 финална	 серия	
да	 приключи	 още	 на	 16	
май	 и	 да	 направим	 дубъл	
с	 титла	и	 купа.	Знаем,	 че	
там	 залата	 ще	 е	 пълна	 и	
шуменският	отбор	ще	бъде	
мощно	подкрепян,	но	тряб-
ва	да	се	абстрахираме	от	
това,	да	слушаме	указани-
ята	на	треньорките	ни	и	да	
покажем	 най-доброто,	 на	
което	сме	способни“.	
	 „Бъки“:	Лидия	Ковачева-10,	
Йоана	 Костова-1,	 Карина	 Съ-
менова-1,	 Габриела	 Цонева-4,	
Екатерина	 Стефанова,	 Силвия	
Якова-1,	 Маргарита	 Христова,	
Ивон	 Дюлгерова,	 Теодора	 Яко-
ва,	 Мадлен	 Тодорова-5,	 Рени	
Еремиева-1,	Емилия	Самуилова,	
Моника	 Христова,	 Мари	 Томо-
ва-8,	Преслава	Проданова,	Иве-
та	Христова.

	 Състезателите	 на	 РК	
„Янтра“	спечелиха	титла	и	
трето	 място	 през	 почив-
ните	 дни.	 Шампиони	 на	
България	станаха	юношите	
младша	възраст	на	 клуба,	
които	 спечелиха	 златни-
те	 медали	 от	 Държавно-
то	 първенство	 по	 Ръгби	
7.	 На	 финалния	 турнир	 в	
София	 възпитаниците	 на	
майстора	на	спорта	Георги	
Петков	постигнаха	три	до-
миниращи	победи.	Габров-
ските	 момчета	 надиграха	
състава	 на	 РК	 „Валяците“	
(Перник)	с	37:5,	столичния	
„Локомотив“	с	48:5	и	тима	
на	РК	„Сердика“	(София)	с	
60:0.		Второто	място	в	под-
реждането	зае	отборът	на	
„Валяците“,	 а	 бронзовите	
отличия	 взеха	 ръгбистите	
на	„Локомотив“.

	 Съставът,	 който	 доне-
се	шампионската	титла	на	
РК	„Янтра“,	беше	следният:	
Георги	 Василев,	 Ивайло	
Пешев,	 Константин	 Аспа-
рухов,	 Евгени	Шанов,	Ма-
риян	 Серафимов,	 Андрей	
Бачийски,	Андрей	Тодоров,	
Ивайло	Камбуров	и	Симе-
он	Христов.
	 Успех	 постигна	 и	 мъж-
кият	отбор	на	клуба	в	тра-
диционния	 международен	
турнир	 по	 Ръгби	 7	 „София	
7“,	за	Купата	на	ректора	на	
НСА.	В	проявата	участваха	
6	 тима.	 „Янтра“	 постигна	
2	 победи	 в	 предварител-
ната	 фаза	 -	 над	 втория	
отбор	 на	 РК	 „Балкански	
котки“	 (Берковица)	 с	 24:5	
и	 над	 домакините	 от	 НСА	
с	 31:12.	 На	 полуфиналите	
габровският	 тим	отстъпи	 в	

оспорван	 двубой	 на	 пър-
вия	 отбор	 на	 „Балкански	
котки“	със	7:12	и	след	това	
за	 третото	 място	 отново	
записа	 победа	 над	 втория	
състав	на	 клуба	от	Берко-
вица.	Победител	в	турнира	
стана	 румънският	 „Галац“,	
след	 успех	на	финала	над	
„Балкански	 котки-1“.	 След	
„Янтра“	 в	 класирането	 ос-
танаха	 отборите	 на	 „Бал-
кански	 котки-2“,	 НСА	 (Со-
фия)	и	„Варварите“	(Сф).
	 РК	 „Янтра“	 беше	 предста-
вен	 в	 турнира	 от	 Димитър	 Ге-
оргиев,	 Даниел	 Цвятков,	 Пла-
мен	Лалев,	Никола	Добрешков,	
Михаил	Михов,	 Филип	Минков,	
Георги	 Василев,	 Ивайло	 Ялъ-
мов,	 Пламен	 Трифонов,	 Христо	
Мариянов,	 Георги	 Михайлов,	
Момчил	Георгиев,	Красен	Боев.	
Треньор:	Трифон	Костадинов.

	 Мъжкият	отбор	на	„Чар-
дафон“	 триумфира	 с	 брон-
зовите	медали	от	Държав-
ното	 първенство	 по	 ханд-
бал	за	втори	път	в	своята	
клубна	 история.	 Макар	 и	
без	 куп	 важни	 фигури	 в	
състава	като	Марио	Янчев,	
Георги	 Николов,	 Евлоги	
Вълчанов,	 Пламен	 Дедев	
и	Слав	Колев,	габровският	
тим	се	наложи	с	24:25	при	
визитата	 си	 на	 „Спартак“	
във	Варна	и	затвори	с	2:0	
победи	плейофа	за	третото	
място	в	шампионата.
	 Домакините	 успяха	 да	
вземат	преднина	в	края	на	
първата	част	и	се	оттегли-

ха	на	почивката	с	аванс	от	
два	 гола	 -	 12:10.	 Второто	
полувреме	стартира	с	нови	
две	 поредни	 попадения	 в	
габровската	 врата	 и	 ре-
зултатът	 стана	 14:10.	 „Чар-
дафон“	 постепенно	 смъкна	
разликата	 до	 гол	 и	 със	
силна	 игра	 в	 заключител-
ните	 осем	 минути	 на	 дву-
боя	 си	 осигури	 крайния	
успех.	 Попадението,	 кое-
то	 донесе	 победата	 на	 га-
бровския	тим	в	срещата	с	
24:25	и	бронзовите	медали,	
заби	 талантът	 Петко	 Пе-
тков	 в	 последната	 минута	
на	 срещата.	 Петков	 отбе-
ляза	 общо	 5	 точни	 попа-

дения,	 с	 толкова	 завърши	
и	 Мирослав	 Денчев.	 Топ	
реализатор	 на	 тима	 отно-
во	 беше	 Димитър	 Петков,	
нанизал	11	гола	за	успеха.	
Отлични	 намеси	 на	 врата-
та	 във	 важни	 моменти	 от	
мача	 имаше	 17-годишни-
ят	 Мартин	 Тинчев,	 който	
изрази	 емоцията	 си	 след	
срещата	 с	 думите:	 „Щаст-
лив	съм,	че	ми	беше	даден	
шанса	да	 участвам	в	 този	
важен	мач.	Това	беше	един	
огромен	импулс	за	мен	да	
продължа	 да	 се	 развивам	
в	този	спорт“.
	 Задоволство	 от	 триум-
фа	 изрази	 и	 президентът	

на	 клуба	 Милена	 Ивано-
ва:	 „Радвам	се,	 че	взехме	
бронзовите	 медали.	 Това	
беше	един	своеобразен	ре-
ванш	за	загубата	от	същия	
съперник	във	Варна	на	1/4	
финалите	 в	 турнира	 Купа	
България.	 Сладък	 реванш	
и	 за	 загубата	 на	 плейофа	
за	третото	място	от	същия	
съперник	 през	 миналата	
година.	Беше	много	трудно	
и	въпреки	че	догонвахме	в	
резултата	през	цялото	вре-
ме	на	срещата,	аз	усещах	
увереността	 на	момчетата,	
че	 крайният	 резултат	 ще	
бъде	 в	 наша	 полза.	 Полу-
чи	се	и	всички	сме	много	

щастливи“.
	 „Победихме	 главно	
заради	 това,	 че	 имахме	
воля	 и	 вярвахме,	 че	 не-
щата	 могат	 да	 приключат	
в	 наша	 полза.	 Когато	 иг-
рах	 във	 Варна,	 имах	 един	
много	добър	треньор	и	той	
казваше,	 че	 в	 последните	
минути	 на	 мача	 се	 реша-
ва	 всичко.	 Ние	 изчакахме	
този	 момент,	 поведохме	
едва	 в	 54-та	 минута	 и	 до	
края	 показахме,	 че	 сме	
много	 по-свежи	 от	 гледна	
точка	 на	мисленето	 -	 ана-
лизира	Христо	Данаилов.	-	
Еуфорията	 е	 завладяваща.	
Щастливи	 сме,	 че	 успях-

ме	 да	 приключим	 серията	
още	във	Варна,	въпреки	че	
ни	 липсваха	 верните	 фе-
нове,	 които	 ни	 подкрепят	
във	всеки	домакински	мач.	
Радвам	 се,	 че	 имаше	 и	
такива,	 които	 бяха	 заедно	
с	нас	и	посвещаваме	този	
успех	 на	 тях“,	 допълни	 не-
остаряващият	 играещ	 тре-
ньор	на	„Чардафон“.
	 „За	 един	 доста	 млад	
клуб,	 какъвто	е	нашият,	на	
4-5	 години,	 ние	 вече	 за	
трети	пореден	път	участва-
ме	 в	 битка	 за	 бронзовите	
медали	 и	 за	 втори	 път	 ги	
печелим,	 което	 смятам,	 че	
е	 доста	 добър	 успех	 -	 ко-

ментира	и	един	от	опитните	
играчи	 в	 състава	 -	 Миро-
слав	Денчев.	-	Иска	ми	се	
и	вярвам,	че	това	ще	бъде	
едно	 страхотно	 вдъхнове-
ние	за	децата	и	по-младите	
състезатели	 в	 клуба	 и	 за	
хората,	които	ни	подкрепят	
в	залата,	на	нашата	публи-
ка“,	допълни	Миро.
	 Бронзовите	медалисти	 в	 „А“	 РХГ	 за	
сезон	 2018/2019	 са:	 Николай	 Цветков,	
Слав	Колев,	Христо	Данаилов,	 Георги	Ни-
колов,	Мирослав	Денчев,	Димитър	Петков,	
Марио	 Янчев,	 Евлоги	 Вълчанов,	 Пламен	
Дедев,	 Петко	 Петков,	 Цветелин	 Христов,	
Даниел	Грозданов,	Денислав	Трендафилов,	
Пенчо	 Пенчев,	 Мартин	 Тинчев.	 Водач:	
Милена	Иванова.

	 Отборът	 на	 „Янтра	
Габрово“	 надигра	 с	 кате-
горичното	 4:0	 гостуващия	
тим	 на	 „Първа	 атомна“	
(Козлодуй)	и	остава	твър-
до	 на	 втора	 позиция	 във	
временното	 класиране	 в	
Северозападната	 Трета	
лига,	 която,	 по	 всичко	
изглежда,	 ще	 даде	 още	
една	възможност	на	отбо-
ра	 да	 атакува	 качване	 в	
професионалния	футбол.
	 Петър	 Кръстев	 беше	
направил	 две	 промени	 в	
обичайния	 състав.	На	мяс-
тото	 на	 наказания	 Стефан	
Иванов	 в	 халфовата	 линия	
започна	Константин	Йорда-
нов,	а	Иво	Георгиев	замени	
в	защитата	Николай	Андре-
ев.	Тимът	от	Козлодуй	пър-
ви	имаше	шанс	да	поведе,	
но	 Александров	 стреля	 с	

глава	над	гредата	след	цен-
триране	 от	 корнер.	 Дома-
кините	 излязоха	 напред	 в	
17-та	 минута	 с	 автогол	 на	
Десислав	Атанасов,	който	в	
опит	 да	 спре	 подаване	 на	
Християн	 Василев	 засече	
топката	 в	 собствената	 си	
врата.	 Последваха	 две	 до-
бри	спасявания	на	вратаря	
на	 гостите	 Ивайло	 Върга-
нов	 и	 втори	 гол	 в	 21-та	
минута,	 дело	 на	 капитана	
Пламен	Кожухаров.	Минута	
по-късно	 голмайсторът	 на	
„Янтра“	 удари	 и	 греда,	 а	
след	 още	 няколко	 секунди	
попадение	 на	 Искрен	 Пи-
саров	 не	 беше	 зачетено	
заради	засада.	3:0	направи	
Християн	 Василев	 с	 удар	
от	 около	 20	 метра	 в	 27-та	
минута.	Това	беше	резулта-
тът	 на	 почивката,	 въпреки	

че	 домакините	 имаха	 още	
шансове	 за	 попадения.	 В	
37-та	 минута	 пък	 гостите	
имаха	претенции	за	дузпа,	
които	 не	 бяха	 уважени	 от	
рефера	Стилян	Колев.		
	 Габровският	 тим	 про-
дължи	да	доминира	и	през	
втората	 част.	 Зелено-бели-
те	 създадоха	 множество	
добри	голови	възможности,	
но	 успяха	 да	 реализират	
само	една	от	тях	в	90-та	м.	
Попадението	беше	израбо-
тено	 от	 братя	 Кожухарови	
-	 асистенция	 на	 Християн	
и	 гол	 на	 Пламен	 за	 4:0.
Във	временното	класиране	
„Янтра	Габрово“	вече	е	на	
7	 точки	 от	 лидера	 „Спар-
так“	 (Плевен),	 който	 отс-
тъпи	с	1:2	при	визитата	си	
на	„Ботев“	(Луковит)	и	на	4	
пред	третия	-	„Севлиево“.

останалите резултати 
от XXVII кръг:     											

„Академик“	 (Свищов)	 -	 ОФК	
„Локомотив“	 (Мездра)	 4:0;	
„Трявна“	-	„Бдин	1923“	(Видин)	
0:2;	 „Левски	 2007“	 (Левски)	
-	„Вихър“	(Славяново)	0:3;	„Се-
влиево“	 -	 „Ком“	 (Берковица)	
2:1;	 „Павликени“	 (Павликени)	
-	 „Янтра“	 (П.	 Тръмбеш)	 6:0;	
Партизан“	 (Червен	бряг)	 -	 „Ло-
комотив	1927“	(Дряново)	1:3
В	28-я	кръг	„Янтра	Габрово“	ще	
гостува	 на	 „Локомотив“	 в	 Ме-
здра.	Мачът	е	в	неделя,	19	май.
	 „Янтра	 Габрово“:	 Христо	
Лалев,	 Илиян	 Илиев,	 Ивайло	
Иванов	(Ивайло	Тодоров),	Мар-
тин	Ангелов,	Иво	Георгиев	(Ни-
колай	Андреев),	Тодор	Чирпанов	
(Захари	 Михайлов),	 Константин	
Йорданов,	 Християн	 Василев,	
Искрен	 Писаров,	 Християн	 Ко-
жухаров,	 Пламен	 Кожухаров	 -	
капитан.	

ÕК „Бъки” å на åäна поáåäа разñтояниå от златåн äуáъл

Ева Пåткова ñ трåто мяñто и ñилåн рåзултат в Руñå

„Чарäафон” ñпåчåли áронзовитå мåäали на äържавното по ханäáал

Ръãáи клуá „Янтра” ñ уñпåхи прåз уикåнäа „Янтра Гаáрово” уäари ñ 4:0 „Първа атомна”
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иМоТи продаВа
парцЕл - 3	дка,	до	Коня	
в	 гр.	 Габрово	се	продава	
на	тел.	0892/484-602.
къща - 100	кв.	м,	в	кв.	
Борово	за	42	000	лева	се	
продава	на	тел.	0896/22-
72-58.
оТличЕн парцЕл в	Ше-
нини,	парцел	срещу	„Тех-
номаркет“	се	продават	на	
тел.	 0888/032-320.	 [11,	
11]
ТрисТаЕн - 120	кв.	м,	в	
идеален	център	се	прода-
ва	на	тел.	0888/813-710.	
[11,	4]
къща В Лесичарка	 се	
продава	 или	 заме-
ня	 за	 апартамент	 -	 тел.	
0898/847-480.	[11,	6]
ЕТаж оТ къща	 на	 ул.	
„Свищовска“	 за	 25	 000	
лева	 се	 продава	 на	 тел.	
0894/21-66-30.	[11,	6]
гарсониЕра - тухлена,	
за	25	000	лева	се	прода-
ва	на	тел.	0894/21-66-30.	
[11,	6]
парцЕл В с.	 Куката	 за	
12	500	лв.	се	продава	на	
тел.	 0896/651-920.	 [11,	
5]
дВуЕТажна къща с	
дворно	 място	 1500	 кв.	
м	 в	 село	 Костенковци	
се	 продава	 на	 тел.	
0878/863-875.	[11,	5]
апарТаМЕнТи и други	
-	 ново	 строителство,	 в	
идеален	 център,	 по	 се-
бестойност	 и	 договаря-
не	 се	 продават	 на	 тел.	
0888/447-096.	[22,	2]

апарТаМЕнТ - 68	кв.	м,	
ново	 строителство,	 на	
Крушата	 се	 продава	 на	
тел.	0877/88-27-00.	[2,	1]
гараж сЕ продава	 на	
тел.	0885/428-066.	[1,	1]

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,	15]

даВа под наЕМ
кафЕ-апЕриТиВ на ул.	
„Христо	 Смирненски“	 42	
се	дава	под	наем	на	тел.	
0889/933-998.	[11,	10]
Магазин В центъра	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0878/929-080.	[18,	5]
аВТоМиВка сЕ дава	под	
наем	 на	 тел.	 0895/710-
934.	[11,	4]
пърВи ЕТаж от	 къща	 -	
немебелиран,	 дългосроч-
но,	 двор,	 тихо,	 евтино,	
се	дава	под	наем	на	тел.	
0879/37-26-24.	[3,	1]
апарТаМЕнТ - обзаве-
ден,	саниран,	в	кв.	Лъката	
се	 отдава	 под	 наем	 на	
тел.	0879/21-98-13.	[4,	1]
нЕобзаВЕдЕн на Еса	 -	
300	 лв.,	 под	 наем	 -	 тел.	
0888/916-870.	[4,	1]

гори купуВа
изкупуВаМ гори -	 тел.	
0897/474-626,	0894/368-
892.	[22,	21]

нощуВки
саМосТояТЕлни но-
щуВки в	 топ	 център	 -	
0876/731-419.	[22,	13]
нощуВки, цЕнТър -	
0878/515-080.	[18,	5]

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	 -	 тел.	 0896/183-
637.
кърТи, зида, ВиК,	 ел.,	
фаянс	 	 -	 справки	 на	 тел.	
0878/943-895.
услуги с багер	и	самос-
вал	-	0888/564-431.
фирМа изгражда, ре-
монтира	 или	 събаря	 -	
обезопасява	 всякакви	 по-
криви.	 Изгражда	 навеси,	
огради	 и	 други	 на	 най-
ниски	 цени	 и	 с	 високо	
качество.	 Тел.	 0895/752-
838.
изгражданЕ, рЕМонТ и	
направа	 на	 покриви,	 хи-
дро-	 и	 топлоизолации	 и	
др.	 Тел.	 0888/02-01-87.	
[26,	7]
изМазВанЕ на капаци,	
комини,	ремонт	на	покри-
ви	 -	 тел.	 0897/390-194.	
[26,	7]

дрЕнажи, подпорни 
стени,	 покриви	 -	 справ-
ки	 на	 тел.	 0886/762-434.	
[26,	7]
бригада изВършВа ре-
монт	 на	 покриви	 и	 нови	
конструкции,	 хидро-	 и	 то-
плоизолации,	 тенекеджий-
ски	и	бояджийски	услуги	-	
тел.	0899/638-875.	[16,	7]
рЕМонТ на покриви,	 хи-
дро-	 и	 топлоизолации,	
дренажи	 и	 други	 услуги	 -	
тел.	0895/295-654.	[22,	7]
рЕМонТ на стари	 покри-
ви	 и	 подмяна	 на	 улуци	
и	 варови	 мазилки.	 Тел.	
0876/416-716.	[11,	6]
подоВи заМазки, бетон	
и	други	довършителни	ра-
боти	-	тел.	0898/672-883.	
[5,	2]
събарянЕ, почисТВанЕ 
-	 тел.	 0892/339-132.	 [2,	
1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ -	реде-
не,	 БЕЗПРАХОВО	 циклене,	
фино	шлайфане,	лакиране	
-	 монтаж	 на	 ламиниран	
паркет	 -	 066/86-61-43,	
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ -	
0887/040-471.
шпаклоВка, боядисВа-
нЕ -	тел.	0895/386-650
лЕпЕнЕ на плочки	 и	
полагане	 на	 замазки	 -	
справки	на	тел.	0876/790-
953.	[33,	14]

изолации
алпинисТи - тел.	
0899/321-190
изолации, скЕлЕ -	
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ -	
0898/907-400.
Топлоизолация - ЛИ-
ЗИНГ	-	тел.	0887/131-311.	
[33,	24]
Хидро- и топлоизолации,	
покривни	 ремонти	 и	 др.	
Тел.	0888/863-001.	[17,	7]

израбоТВа
МайсТор каМЕнар -	ка-
менни	 облицовки	 -	 тел.	
0894/211-968.	[5,	5]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на	комини	-	от-
горе	 и	 отдолу.	 ПО	 ВСЯКО	
ВРЕМЕ.	 Тел.	 0897/704-
502.
коМиночисТач - 30	 лв.	
-	тел.	0894/52-52-58.
коМиночисТач - тел.	
0889/177-737.

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

дограМа
AL и PVC	 дограма	 и	
щори.	 Изгодни	 цени!	 Тел.	
0878/676-161,	 0878/709-
855.	[33,	13]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизо-
ри	 по	 домовете	 -	 тел.	
0888/279-846.	[22,	21]
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по	 домовете	 -	 тел.	
0899/145-802.	[33,	19]
рЕМонТ на хладилници	
и	 фризери	 по	 домовете	 -	
тел.	0897/425-313.	[24,	5]
рЕМонТ на всички	марки	
перални	 -	 тел.	 0888/294-
214.	[22,	4]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел.	
0889/177-737.
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване	 на	 апартаменти,	
къщи,	 мазета,	 гаражи	 -	
справки	на	тел.	0894/921-
663.	[24,	6]
почисТВанЕ на апарта-
менти,	мази,	къщи,	с	косе-
не	-	0897/68-73-75.	

фрЕзоВанЕ
фрЕзоВанЕ на градини	-	
справки	на	тел.	0899/140-
254.	[21,	9]

косЕнЕ

профЕсионално ко-
сЕнЕ и поддръжка	
-	0899/140-254.

косЕнЕ на	 трева	 и	 хра-
сти.	Почистване	на	тревни	
площи.	 Тел.	 0895/193-
066.	[22,	17]

косЕнЕ, почисТВанЕ 
на	 трева,	 храсти,	 къпини,	
дървета	 -	 тел.	 0886/30-
80-17.	[22,	14]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на	
опасни	 дървета	 (АЛПИ-
НИСТ)	 -	 www.arborist-bg.
com,	тел.	0884/942-942.
коВач - водно	 точило	 и	
сапове		-	справки	на	тел.	
0892/775-774.
МЕТални консТрукции 
-	тел.	0885/72-46-71.	[11,	9]
рабоТници за всичко,	
извършват	 събаряне,	 по-
чистване	 на	 мази	 и	 та-
вани,	 изкопни	 работи,	
строително-ремонтни	 ус-
луги.	 Хамалски	 работи,	
пренасяне	 на	 багаж.	 Тел.	
0892/326-344.	[33,	7]
обръщаМ гради-
ни и	 цепя	 дърва	 -	 тел.	
0896/926-407.	[5,	2]
жЕлЕзарски услуги, 
заварки,	 конструкции,	
навеси	 и	 огради	 -	 тел.	
0898/532-168.	[11,	1]

градини, басЕйни

ландшафТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта.	 Тел.	
0888/942-335.

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев	се	прода-
ват	 на	 тел.	 066/823-712,	
0887/620-535,	 0876/162-
172.
„пЕХлиВаноВ“ - преся-
ти	 въглища	 донбас,	 бри-
кети,	 дърва.	 Ниски	 цени,	
безплатен	 транспорт	 -	
066/805-642,	 0897/892-
903.

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 за печки	и	камини	
-	 80	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0876/583-472.
рЕжа дърВа. Тел.	
0894/220-509.	[22,	19]

букоВи дърВа -	наряза-
ни	 и	 нацепени.	 Безплатен	
транспорт.	Тел.	0877/191-
102.
дърВа за огрев	-	наряза-
ни	 и	 нацепени,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0876/437-140.
нарязани и нацепени	
дърва	 -	 бърза	 доставка.	
Тел.	0877/108-825.
нарязани и нацепени	
букови	 и	 дъбови	 дърва.	
Тел.	0876/839-779.
„Мг-лЕс“ продаВа дърва	
за	огрев	-	справки	на	тел.	
0887/547-499,	 0878/513-
655.

суХи и сурови	 нацепени	
дърва	 -	80	лв.,	 се	прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.
дърВа за печки,	 котли,	
камини	 се	 продават	 на	
тел.	0879/988-131.
нацЕпЕни дърВа -	 80	
лв.,	 незабавна	 доставка.	
Тел.	0886/652-152.
дъбоВи изрЕзки -	 45	
лв./куб.	м,	се	продават	на	
тел.	0899/137-896.
дърВа за огрев	-	метро-
ви,	 нарязани,	 нацепени	 -	
справки	на	тел.	0879/972-
114.

„рая 08“ продава	 дърва	
за	 огрев.	 Тел.	 0887/105-
729,	0898/450-946.	[33,	16]
дърВа за огрев	-	метро-
ви,	 нарязани	 и	 нацепени	
сухи	-	тел.	0896/807-688.	
дърВа за огрев	-	наряза-
ни	 и	 нацепени,	 незабавна	
доставка,	 се	 продават	 на	
тел.	0898/519-077.	[22,	11]
дърВа - метрови,	 75.00	
лева	-	тел.	0894/399-931.	
дърВа - нацепени,	 85.00	
лева	-	тел.	0894/399-931.	
дърВа за огрев	 -	 наце-
пени	 и	 метрови,	 продава	
тел.	0887/310-097.	[22,	2]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи -	 10	
лв./кв.,	 и	 дялан	 камък	 -	
35	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0895/752-838.

продаВа обзаВЕжданЕ
гоТВарска пЕчка с	 во-
дна	риза	-	0892/244-703.	
[3,	1]
продаВа разни
коТЕл на твърдо	 го-
риво	 -	 30	 KW,	 чешки,	
нов,	 се	 продава	 на	 тел.	
0889/439-509.	[11,	3]

сЕлскосТопански
дъбоВи коли за	 дома-
ти	 -	 1.80	 лв.	 за	 брой,	
се	 продават	 на	 тел.	
0899/137-896.

продаВа Тор
биоТор оТ калифор-
нийски	 червеи	 за	 гра-
дини,	 овошки	 и	 оранже-
рии	 се	 продава	 на	 тел.	

0898/630-249.	[22,	7]
Тор В чували	-	3.50	лв./
бр.,	 транспорт	 -	 тел.	
0878/650-456.	[23,	5]

жиВоТни продаВа
пилЕТа и прасета	 се	
продават	на	тел.	0889/88-
06-06.	[11,	4]
ярЕТа до 20	 кг,	 по	 6	
лв.	 живо	 тегло,	 от	 21	 кг	
нагоре	по	5	лв.,	се	прода-
ват	на	тел.	0892/989-718.	
[11,	2]
купуВа разни
сТара нафТа се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.
ВсякакъВ Вид желязо,	
печки,	хладилници,	перал-
ни	 и	 други	 се	 изкупуват	
на	 тел.	 0894/921-663.	
[24,	6]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	купу-
ва	всякакви	железа	-	тел.	
0896/183-637.
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даВа заЕМ
крЕдиТи оТ 100	до	5000	лв.	с	10%	отстъпка.	Обеди-
нение	на	задължения.	Тел.	0894/547-397.	[6,	4]

аВТоМобили продаВа
RENAULT SCENIC, в	 от-
лично	 състояние,	 цена	 по	
договаряне,	се	продава	на	
тел.	 0889/981-103.	 [20,	
19]

сЕаТ ТолЕдо, 1.8,	 бен-
зин,	 се	 продава	 на	 тел.	
0897/637-319.	[6,	6]
сиТроЕн с3 -	 дизел,	 С3	
-	 бензин,	 Пежо	 807,	 с	
АГУ,	 нов	 внос,	 регистри-
рани,	се	продават	на	тел.	
0897/647-711.	[11,	3]
BMW 316 i	се	продава	на	
тел.	0878/95-28-25.	[4,	2]
рЕно клио 1.2,	1992	 г.,	
за	750	лв.	се	продава	на	
тел.	0876/544-008.	[11,	2]

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
аВТоМобили
коли за скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[23,	5]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5	 тона,	
16	 куб.	 м	 	 -	 0899/377-
924
ТранспорТни услу-
ги с	 бус,	 изгодно	 -	 тел.	
0879/08-08-62.	[11,	7]
ТранспорТ с КАМАЗ	 -	
тел.	0887/250-499.	[11,	3]

ТранспорТ - 0.45	 лв.	 -	
0894/00-40-45.	[22,	1]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ	 се	 предла-
гат	на	тел.	066/80-49-48,	
0887/83-61-73.

почиВки, кВарТири
изгодно! обзаВЕдЕ-
ни бунгала	 в	 Китен	 на	
200	метра	от	плажа.	Тел.	
0888/813-925.	[11,	2]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж -	тел.	0894/277-849.	[11,	7]

лЕкари
псиХиаТър и НЕВРОЛОГ.	
Д-р	 Трифонов,	 Габрово,	
ул.	 „Емануил	 Манолов“	
№	 12-А,	 066/804-549,	
0885/251-655.	 ИЗДАВА	
ПСИХИАТРИЧНИ	 УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Маса-
жисТки -	 0876/735-596.	
[22,	13]
Масажи - тел.	0890/326-
498.	[5,	3]
Масажи - 0876/73-14-19	
-	Дениз.	[5,	1]

счЕТоВодсТВо

рЕгисТрация на фирМи и счЕТоВодно об-
служВанЕ	-	0898/480-821

рабоТа прЕдлага
шиВашка фирМа търси	
да	 назначи	 ОТК	 и	 опера-
тор	 шевно	 производство.	
Справки	на	тел.	0887/623-
490,	gabby_m@abv.bg.
заВЕдЕниЕ за хранене	
търси	ПРОДАВАЧКИ	на	топ-
ли	закуски,	кафе	и	безал-
кохолно.	 Справки	 на	 тел.	
0897/889-001.	[22,	16]
грил-паВилион прЕд 
„Кауфланд“	 търси	 да	 на-
значи	 продавач-консул-
тант.	 Справки	 на	 тел.	
0887/90-70-32.	[17,	16]
фирМа за ремонт	 на	
мотокари	 и	 строителна	
техника	 търси	 майстор	 -	
0877/34-34-26.	[22,	15]
МЕХана „габъра“ търси	
сервитьори.	 Справки	 на	
тел.	0897/974-704.	[22,	6]

сТроиТЕлна фирМа „Ха-
ле-хаус“	 ЕООД	 -	 Габрово	
търси	да	назначи	 техниче-
ски	 ръководител,	 зидаро-
кофражисти,	 арматуристи	
и	 монтажници.	 Телефон	
за	 контакт:	 0898/200-176.	
[11,	11]
фирМа Търси да	 назна-
чи	 фадромист	 и	 багерист.	
Справки	на	тел.	0883/777-
872.	[11,	10]
„подЕМ габроВо“ ЕООД	
търси	 стругар.	 Справки	 на	
тел.	0884/854-354.	[11,	10]
пицария „Мания“ тър-
си	 сервитьори,	 готвачи.	
Справки	на	тел.	0899/133-
262.	[11,	9]
пицария „гладници“ 
търси	 сервитьори,	 пицари,	
готвачи.	 Справки	 на	 тел.	
0899/319-114.	[11,	9]

МЕбЕлна фирМа търси	
работници.	 Може	 и	 без	
опит.	 Справки	 на	 тел.	
0878/571-455.	[11,	9]
бЕнзиносТанция и 
газстанция	 „Йоана“	 тър-
си	 да	 назначи	 служител,	
обслужващ	 бензиностан-
ция.	 Телефон	 за	 контакти:	
0886/010-003,0884/976-
952.	[20,	7]
фирМа Търси монта-
жник.	 Справки	 на	 тел.	
0888/255-318.	[12,	4]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се	 търсят	 на	 тел.	
0896/644-577.	[11,	5]
поМощник-куХня, по-
чисТВанЕ, подготовки,	
може	 и	 само	 до	 17.30	
часа,	 5	 дни	 седмично,	
500	 лв.,	 се	 търси	 на	 тел.	
0887/002-030.	[11,	5]

„рачо коВача“ търси	
готвач	 с	 опит	 за	 обед-
но	 меню.	 Справки	 на	 тел.	
0876/683-768.	[11,	7]
поМощник-гоТВач/ка 
за механа	-	5	дни	работи,	
2	почива,	старт	800	лв.,	се	
търси	 на	 тел.	 0887/002-
030.	[11,	5]
арМаТурисТи за Гер-
мания	 се	 търсят	 на	 тел.	
0888/996-993,	 0888/866-
209.	[5,	5]
сЕрВиТьор/ка за битово	
заведение	-	5	дни	работи,	
2	почива,	700	лв.,	се	тър-
си	 на	 тел.	 0887/002-030.	
[11,	5]
жЕна за гледане	на	стари	
хора	срещу	унаследяване	-	
тел.	0899/971-564.	[5,	5]
шофьор сЕ търси	на	тел.	
0878/966-222.	[11,	4]

рЕсТоранТ „ЕлЕниТЕ“ 
търси	 да	 назначи	 помощ-
ник-готвач	 и	 работник	
кухня.	 За	 контакт:	 тел.	
0897/896-176.	[11,	4]
Търся жЕна за	 гледане	
на	възрастна	жена.	да	иска	
да	 стои	 при	 нея.	 Справ-
ки	 на	 тел.	 066/88-60-04,	
0876/516-951.	[5,	3]
сТолъТ под Общи-
на	 Габрово	 търси	 гот-
вач.	 Телефон	 за	 връзка:	
0894/632-367.	[6,	3]
жЕна до 40	 години	
за	 обща	 работа	 -	 тел.	
0888/218-048.	[11,	3]
фирМа Търси общ	 ра-
ботник.	 Справки	 на	 тел.	
0893/69-79-00.	[6,	3]
шиВачки с опит	се	наби-
рат	на	тел.	0895/442-887,	
0899/540-972.	[22,	1]
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Продължава от бр. 81
	 Напускам	 храма	 и	
почти	 веднага	 попадам	 в	
зона,	която	е	рай	за	люби-
телите	 на	 старинни	 пред-
мети,	 исторически	 и	 кул-
турни	 ценности	 –	 това	 са	
магазините	по	Cat	Street	и	
Hollywood	Road.	
	 Не	 зная	 как	 е	 на	 не-
бето,	 но	 тук	раят	 е	 слабо	
посетен.	 Гледам	 витрини-
те,	зад	които	се	виждат	ог-
ромен	брой	красиви	вещи,	
но	аз	мога	само	да	им	се	
любувам	отдалеч,	влизане-
то	в	 такъв	магазин	би	от-
нело	много	време,	а	и	не	
съм	 подготвен	 за	 истин-
ска	 среща	 с	 тях	 –	 нямам	
нужната	 компетентност.	 А	
снимките,	които	правих	от-
вън,	не	са	с	добро	качест-
во	–	заедно	с	предметите	
се	 виждат	 и	 отражения-
та	върху	витрините,	 но	за	
обща	 представа	 показвам	
една	такава	снимка.	В	не-
посредствена	 близост	 до	
тези	магазини	за	ценители	
на	 изкуството	 съществу-
ват	 и	 откритите	 пазари	
за	ежедневни	нужди,	тези,	
които	приличат	на	нашите	
битаци.	 Те	 несъмнено	 са	
по-многолюдни.	
	 Не	 точно	 на	 такъв	 па-
зар	 се	 спирам	 пред	 една	
сергия	 за	 плодове,	 при-
мамен	 от	 хубавия	 вид	 на	
стоката,	 която	 се	 предла-
га.	Там	даже	са	обявени	и	
цени,	нещо,	което	се	сре-
ща	 рядко.	 Продавачката	
е	 седнала	 на	 едно	 ниско	
столче	зад	сергията	и	мно-
го	 сръчно	 бели	 корите	 на	
портокалите	 като	 хвърля	
вече	обелените	плодове	в	
една	 кофа.	Аз	 се	 прибли-
жавам	 с	 четири	 сливи	 в	
ръка	(толкова	беше	обяве-
ното	количество	за	10	хон-
конгски	 долара)	 и	 търся	
потвърждението	й,	 че	съм	
разбрал	правилно,	защото	
цените	бяха	обявени	само	
на	 китайски.	 Тя	 на	 свой	
ред	ми	предлага	(не	че	го-
вори	английски)	да	си	купя	
и	портокали	за	10	долара.	
Питам	колко	портокала,	но	
тя	не	може	да	ми	отгово-
ри,	а	взема	един	найлонов	
плик	и	започва	с	две	ръце	
да	 го	 пълни	 с	 обелени	
портокали.	По	едно	време	
спира	 за	момент,	 поглеж-
да	 ме	 и	 пак	 започва	 да	
пълни.	 Накрая	 спря,	 но	 в	
плика	май	вече	нямаше	и	
място.	 По	 моя	 преценка	
там	имаше	4-5	килограма!	
	 Изпаднах	в	ужас	какво	
ще	ги	правя,	но	все	пак	ги	
сложих	 в	 чантата,	 която	
нося	 винаги	 със	 себе	 си.	
Подадох	й	20	долара,	а	тя	
ми	 благодари	 с	 усмивка.	
Един	местен	жител,	случа-
ен	 свидетел	 на	 сделката,	
също	 изглеждаше	 разве-
селен.	
	 Аз	 си	 тръгнах	 под	 те-
жестта	 на	 чантата,	 която	
трябваше	да	разнасям	до	
среднощ,	а	още	нямаше	и	
обяд.	 Първата	 ми	 задача	
беше	 да	 намеря	 някакво	
по-прикрито	място,	където	
да	 хапна	 от	 тези	 порто-
кали.	Това	в	Хонконг	не	е	
лесна	 задача,	 защото	 не	
е	 прието	 по	 улиците	 да	
се	 яде	 или	 пие,	 а	 някъде	

има	 и	 табели,	 официално	
забраняващи	това.	Изядох	
набързо	точно	седем	пор-
токала	 (те	 не	 бяха	 много	
едри),	 но	 от	 това	 чантата	
ми	не	намали	нито	обема,	
нито	теглото	си.

Потъвам	 в	 най-близката	
метростанция,	за	да	отида	
в	 района	Wan	 Chai,	 къде-
то	 има	 голям	 компютърен	
търговски	 център.	 Слизам	
на	метростанцията	със	съ-
щото	име.	
	 Районът	 е	 много	 ожи-
вен.	Центъра,	който	се	на-
мира	 на	 първите	 етажи	
в	 много	 висока	 сграда,	
намирам	 лесно.	 Възнаме-
рявам	 да	 сменя	 лаптопа	
си	и	искам	да	хвърля	един	
поглед	 какво	 се	 предлага	
тук.	
	 Етажите	 са	 преграде-
ни	 с	 множество	 стъклени	
стени,	 зад	които	са	мага-
зините,	а	между	тях	кори-
дорите	 са	 толкова	 тесни,	
че	 двама	 души	 трудно	 се	
разминават.	 Цените	 (поне	
обявените)	не	са	по-ниски,	
отколкото	в	България,	а	и	
неудобствата	 да	 се	 купи	
компютър	 оттук	 са	много-
бройни.	 Все	 пак	 не	 липс-
ваха	 предложения	 и	 обе-
щания	за	по-ниски	цени.	
	 Напуснах	 центъра	 и	
отново	потънах	в	близката	
метростанция,	за	да	отида	
до	 Cause	 Bay,	 търговска	
зона	 с	 няколко	 големи	
мола.	
	 Сред	тях	може	би	най-
известен	 е	 Times	 Square.	
Той	 е	 огромен	 и	 бляскав.	
Продава	 се	 какво	 ли	 не,	
но	 аз	 съм	 впечатлен	 от	
месните	деликатеси	–	мно-
го	разнообразни	и	изклю-
чително	 апетитни	 на	 вид.	
Надявам	се,	 че	и	на	 вкус	

са	такива,	но	не	си	купих.	
	 А	на	едно	място	попа-
дам	 на	 голямо	 струпване	
на	тикви.	Наближава	Хело-
уин,	а	той	явно	и	тук	е	на	
почит.

       

Излизам	 от	 мола	 и	 отно-
во	 съм	 в	 метростанцията,	
този	 път	 за	 да	 се	 поне-
са	 в	 обратна	 посока,	 към	
Ocean	 Park.	 За	 точността	
на	 движението	 на	 влако-
вете	 не	 бива	 и	 дума	 да	
става,	 за	 чистотата	 във	
вагоните	–	също,	а	инфор-
мацията	(зрителна	и	гласо-
ва)	е	безупречна.	Мерките	
за	 безопасност	 също	 са	
изключителни	 –	 масивни	
стъклени	 стени	 преграж-
дат	достъпа	на	пътници	до	
линиите.	 Едва	 когато	 вла-
кът	пристигне,	пред	врати-
те	на	вагоните	се	отварят	
и	вратите	в	тези	стени,	за	
да	 пропуснат	 пътниците.	
Струва	ми	се,	че	подобни	
мерки	 за	 безопасност	 се	
предвиждат	 за	метростан-
циите	по	новите	линии	на	
софийското	метро.
	 Ocean	 Park	 е	 голям	

развлекателен	 парк,	 раз-
положен	 на	 87	 000	 ква-
дратни	 метра	 площ.	 За	
него	 се	 твърди,	 че	 е	 най-
големият	 рифов	 аквариум	
на	планетата,	а	там	могат	
да	се	видят	огромен	брой	
представители	 на	 морска-
та	 фауна	 –	 многоцветни	
риби,	 костенурки,	 акули,	
делфини	и	пр.	Но	посеще-
нието	 на	 парка	 би	ми	 от-
нело	много	време,	с	което	
не	 разполагам,	 а	 освен	
това	съм	бил	в	големи	ак-
вариуми,	 особено	 в	 скан-
динавските	страни.	Затова	
ще	 му	 хвърля	 само	 един	

бегъл	 поглед.	 Денят	 е	 не-
деля	и	хората	са	изключи-
телно	 много,	 но	 вероятно	
има	и	някакъв	техен	праз-
ник,	защото	автобусите	на	
големия	паркинг	непрекъс-

нато	 бълват	 големи	 групи	
хора,	 предимно	жени,	 об-
лечени	 с	 бели	 тениски	 и	
червени	панталони.
	 След	 Ocean	 Park	 ис-
кам	 да	 отида	 до	 Repulse	
Bay,	 най-известният	 и	
един	от	най-хубавите	пла-
жове	 в	 Хонконг.	 Имам	
необходимата	 подготовка	
–	взел	съм	си	бански,	ха-
влия	и	пр.	Според	картите	
и	 маршрутите	 на	 Big	 Bus	
той	 не	 е	 далеч	 –	 веро-
ятно	 на	 не	 повече	 от	 2	
километра	оттук,	 незначи-
телно	разстояние	за	ходе-
не	 пеша,	 стига	 да	 знаеш	
как	 и	 откъде	 да	 минеш.	
Но	 това	 отново	 е	 пълна	
загадка	 за	 мен.	 И	 тук,	
както	 навсякъде,	 стърчат	
небостъргачи,	 какво	 има	
зад	 тях,	 е	 неизвестно,	 а	
няма	 и	 никакви	 насочва-
щи	 табели.	Информацията	
по	спирките	на	автобусите	
не	 ми	 подсказва	 нищо	 и	
аз	правя	опити	за	контак-
ти	с	някои	от	хората	там.	
Единствен	 успех	 имах	 с	
една	млада	двойка.	Мъжът	
говореше	 английски,	 но	
нищо	определено	не	можа	
да	 ми	 каже.	 Не	 ми	 оста-
ваше	 нищо	 друго	 освен	
да	се	върна	с	метрото	до	
Central	и	оттам	да	се	опи-
там	 да	 стигна	 до	 Repulse	
Bay.
	 Така	и	правя.	Излизам	
от	 изход	 на	 метростанци-
ята,	 който	 ме	 извежда	 на	
главната	 улица	 на	 Central.	

Тук	вече	съм	бил,	но	не	ис-
кам	отново	да	импровизи-
рам.	 Затова	 търся	 някого,	
когото	 да	 попитам.	 Погле-
дът	 ми	 се	 спира	 на	 две	
момичета	 с	 полицейски	
униформи.	 Оказва	 се,	 че	
едната	говори	английски	и	
за	 моя	 голяма	 радост	 ми	
казва	номера	на	автобуса,	
който	може	 да	ме	 закара	
до	Repulse	Bay,	а	мястото,	
откъдето	 тръгва,	 е	 точно	
през	улицата	–	един	голям	
бетонен	автобусен	паркинг.	
Окуражен,	я	питам	дали	не	
знае	 и	 номера	 на	 автобу-
са,	който	ходи	до	Aberdeen	
-	 друго	 място	 от	 моята	
програма,	 но	 не	 може	 да	
ми	 отговори.	 Тръгвам	 към	
паркинга,	но	за	да	преми-
на	 „отсреща“,	 трябва	 да	
извървя	 около	 200	 метра	
по	 улицата,	 докато	 стигна	
до	 голям	 покрит	 надлез,	
прехвърлен	над	нея,	за	да	

премина	от	другата	й	стра-
на.	 Най-после	 съм	 там	 и	
намирам	автобуса.	По	пътя	
се	нижат	небостъргачи,	но	
и	много	природни	красоти.	
След	около	30	минути	сли-
зам	 на	 спирката	 до	 пла-
жа.	 Погледа	 ми	 веднага	
грабват	 огромни	 хотели	 с	
красива	 и	 авангардна	 ар-
хитектура.	 Любувам	 им	 се	
известно	 време,	 но	 моята	
цел	 са	 плажа	 и	 морето.	
Краят	на	деня	не	е	далеч	и	
аз	побързвам	да	се	потопя	
във	 водата.	 Слънце	 няма,	
но	тя	е	топла.	Къпещите	се	
са	 малко,	 повечето	 хора	
са	на	пясъка,	голяма	част	
от	тях	облечени.	Влизам	в	
морето	 още	 веднаж,	 плу-
вам,	но	не	надалеч,	защо-
то	 от	 висока	 кула	 наблю-
дава	 спасител	 и	 не	 зная	
как	 ще	 реагира.	 Оставам	
на	 плажа	 почти	 до	 пада-
нето	на	мрака.	
	 Признавам,	 че	 в	 този	
момент	 се	 чувствах	щаст-
лив,	 защото	 много	 исках	
да	дойда	тук	и	да	се	окъпя	
и	 в	 Южнокитайско	 море.	
Малко	 трудно	 се	 добрах	
дотук,	 но	 си	 заслужава-
ше.	Вече	по	тъмно	вземам	
обратния	 автобус,	 който	
ме	 връща	 до	 началната	
спирка.	 Но	 още	 докато	
пътувах,	ми	хрумна	идеята	
да	 обходя	 целия	 автобу-
сен	паркинг	и	да	проверя	
дестинациите	 (около	 три-
десетина),	 които	 тези	 ав-
тобуси	 обслужват.	 И	 ето	
ти	късмет!	
	 Още	 на	 шестата	 или	
седмата	 рампа	 попадам	
на	 автобус,	 който	 пътува	
до	 Aberdeen.	 Определено	
се	 зарадвах,	 защото	 това	
бе	 може	 би	 последното	
място	 тук,	 до	 което	 доп-
реди	 малко	 нямах	 ясна	
представа	как	да	достигна.	

Следва във вторник

една снимка, която дава бегла представа за магази-
ните за старинни предмети

А ето и една картинка от тамошните пазари

Аз се спрях 
тук, за да си купя 
от едрите сливи, 

а си тръгнах 
и с много портокали

В мола Times Square

Явно и тук 
празнуват Хелоуин

Поглед към Ocean Park...

... и към голяма част от неговите посетители

Хотелите на Repulse Bay

на плажа

При малкитå äалåкоизточни 
ãиãанти Õонконã и Макао


