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Стефка Бурмова

	 М а р к а т а 	 „ I d e a l	
Standard”	 е	 лидер	 в	 ка-
тегорията	 си	 в	 седмото	
издание	 на	 класацията		
на	 световната	 организа-
ция	 „Superbrands”.	 В	 топ	
20	 на	 престижната	 класа-
ция,	 влизат	 още	 „Google“,	
„Coca-Cola”,	 “Adidas”,	 со-
циалната	мрежа	„Facebuk”,	
“Девин“,	BOSH,	“Lavazza”	и	
др.	
	 Селектирането	 се	
осъществява	 на	 два	 ета-
па	 чрез	 конфиденциално	
гласуване	 на	 членове-
те	 на	 независимото	 екс-
пертно	 жури	 –	 Борда	 на	
„Superbrands	 Bulgaria“,	 и	
чрез	 национално	 гласува-
не	на	потребителите	в	ин-
тернет.	 Сред	 критериите	
за	 оценка	 са	 репутация,	
предимства	 и	 различия	
пред	конкурентите,	качест-
во,	надеждност.	Но	най-ва-
жните	 от	 тях	 са	 свързани	
с	 грижата	 за	 потребителя	
и	страната	на	произход	на	
марката,	 които	 са	 свър-
зани	 и	 с	 поведението	 на	
потребителите,	 когато	 из-
бират	 продуктите	 на	 коя	
марка	 да	 купят.	 Опреде-
ляща	 характеристика	 за	
избор	е	и	сигурността	при	
използването	 на	 дадена		
стока.
	 Б ъ л г а р и я 	 с т а -
на	 официален	 член	 на	
„Superbrands“	 през	 2005	 г. 

Стефка Бурмова

	 Довечера	от	18:30	часа	
габровските	 майки	 орга-
низират	 протест	 „Не	 на	
„Стратегията	 за	 детето	
2019-2030	 г.	 !“,	 съобщи	 за	
вестника	 Ралица	 Петрова.	
Според	 родителите	 стра-
тегията	 застрашава	 бъл-
гарското	 семейство	 и	 не	
дава	конкретни	насоки	по	
отношение	 на	 насилието	
над	деца,	а	поставя	общи	
условия,	според	които	ро-
дителите	 могат	 да	 бъдат	
неспособни	 да	 осигурят	
необходимите	 условия	 за	
детето	си.	
	 „Ще	 протестираме	 и	
срещу	 всички	 последва-
щи	 програми,	 планове	 и	

наредби	 в	 закона,	 които	
произтекоха	от	тази	Стра-
тегия	 –	 уточни	 още	 Рали-
ца	Петрова.	-	Категорично	
отхвърляме	 принципите	
на	 ювеналната	 юстиция	 в	
България.	Настояваме	още	
за	отхвърляне	ратификаци-
ята	на	Третия	факултативен	
протокол	към	Конвенцията	
на	ООН	за	правата	на	де-
тето,	 както	 и	 за	 излизане	
на	България	от	Норвежкия	
финансов	 механизъм,	 по	
който	 България	 се	 задъл-
жава	 да	 създаде	 и	 прие-
ме	 закони	 за	 създаване	
на	 детски	 съдилища,	 кое-
то	 Конституцията	 на	 Репу-
блика	 България	 забраня-
ва“.	Ралица	Петрова	счита	
още	 за	 важно	 пресича-

нето	 на	 неправомерното	
извеждане	 на	 децата	 от	
семействата	 им	 и	 въдво-
ряването	 им	 в	 институции	
или	 в	 „Приемна	 грижа“,	
изискване	 на	 наказателна	
отговорност	за	недоброна-
мерени	 действия	 от	 стра-
на	 на	 социалните	 служби,	
ясно	 разписани	 правила,	
задължения	 и	 процедури	
при	тяхната	работа.	„Необ-
ходимо	 е	 подпомагане	 на	
семействата	в	нужда,	а	не	
извеждане	на	деца	и	пре-
даването	 им	 на	 приемна	
грижа“	–	е	позицията,	коя-
то	 ще	 изразят	 довечера	
габровските	майки.	
	 Те	 ще	 настояват	 за	
оставка	 на	 хората	 с	 уп-
равленски	постове	в	Дър-

жавна	агенция	за	закрила	
на	 детето	 и	 в	АСП,	 както	
и	 на	 ресорния	 министър	
Петков.	 Родителите	 са	
против	 преобразуването	
на	 Държавна	 агенция	 За-
крила	 на	 детето	 в	 Дър-
жавна	агенция	за	Закрила	
на	 детето	 и	 семейството.	
Техните	 опасения	 са,	 че	
е	 възможно	 и	 по	 бедност	
също	да	се	отнемат	деца-
та	от	семействата.	
	 Габровските	 майки	 на-
стояват	 за	 затягане	 	 кон-
трола	 над	 НПО-тата	 в	
действията	им,	свързани	с	
детето	 и	 семействата	 им.	
Те	 са	 „За“	 приемането	 на	
добри	чуждестранни	прак-
тики	 както	 е	 в	 Унгария,	
Русия,	САЩ	по	отношение	

работата	с	НПО-та	с	чуж-
дестранно	финансиране.
	 Чрез	 своя	 протест	 до-
вечера	габровци	настояват	
за	 отхвърляне	 на	 ранното	
сексуално	 образование,	
както	 и	 на	 всякакви	 дж-
ендър	 идеологии,	 отхвър-
ляне	 на	 всички	 абсурдни	
свободни	съчинения,	свър-
зани	 с	 ранна	 сексология,	
хомосексуализъм	 или	 дж-
ендър	идеологии	и	на	вся-
какви	 подобни	 недоразу-
мения.	 Важно	 е,	 според	
тях	 да	бъдат	 преразгледа-
ни	на	учебниците	и	задъл-
жително	да	се	отхвърли	на	
„родител	 1“	 и	 „родител	 2“,	
вместо	 използването	 на	
изконните	 български	 наз-
вания	майка	и	баща.

Майки излизат ñрåщу Стратåãията за äåтåто

ЖеНИНа ДеНЧева

	 Отборите	 на	 Украйна	
и	 Сърбия	 са	 отличени	 на	
международния	 карвинг	
фестивал	 на	 смеха.	 Укра-
инците	 спечелиха	 златен	
медал	 за	 изработката	 на	
захарни	цветя.	Сребърният	
медал	бе	за	Мариета	Кос-
тадинова,	а	бронзовият	за	
Татяна	Михайлова.
	 Фестивалът	 се	 про-
вежда	 за	 трета	 поредна	
година	 в	 Габрово.	 В	 него	

се	 включиха	 участници	 от	
Плевен	 и	Пловдив,	 Украй-
на,	Сърбия,	Македония.	Те	
рисуваха	 върху	 плодове	 и	
зеленчуци,	два	дни	мериха	
умения,	прецизност	и	фан-
тазия.	
	 Събитието	 е	 част	 от	
календара	 на	 Междуна-
родния	фестивал	на	 хумо-
ра	и	сатирата	в	Габрово.	
	 В	 първия	 ден	 участни-
ците	работиха	върху	тема-
та	„Смях“.	

продължава на стр. 3

Злато за Украйна от карвинã 
фåñтивала на ñмåха

Раäоñлав Талåв цитира ñина ñи Криñко:

“Млаäото поколåниå има 
ñъвñåм äруã чип”      8

Поñланик Якоáñåн:  70 хил. äатñки 
туриñти поñåщават Бълãария ãоäишно

	 Около	 70	 хиляди	 датски	
туристи	 посещават	 стра-
ната	 ни	 всяка	 година,	 ос-
новно	 по	 Черноморието.	 
	 Това	 съобщи	 послани-
кът	 на	 Дания	Н.	 Пр.	 Сьо-
рен	 Якобсен,	 който	 беше	
на	посещение	в	Габрово.
	 Негово	 превъзходи-
телство	 прояви	 интерес	
към	 туристическите	 обек-
ти,	 които	 се	 намират	 на	
територията	 на	 региона	

Според	 Якобсен	 България	
има	огромен	 туристически	
потенциал	 и	 не	 скри,	 че	
е	впечатлен	от	МАИР	„Бо-
женци“,	където	е	бил	на	17	
май.	
	 Малко	 по-късно	 по-
сланикът	 беше	 гост	 и	 на	
откриването	 на	 24–то	 Га-
бровско	 биенале	 на	 ху-
мора	 и	 сатирата	 в	 изку-
ството	 в	 Музей	 „Дом	 на	
хумора	и	сатирата“.
	 В	рамките	на	визитата	
си	 той	 проведе	 среща	 с	
областния	 управител	 Не-
вена	Петкова,	която	пред-
стави	 пред	 него	 икономи-
ческия	профил	на	региона.	
Тя	 акцентира	 на	 устойчи-
вия	икономически	растеж,	
който	 се	 поддържа	 в	 об-
ласт	Габрово,	и	представи	
накратко	водещи	фирми	от	
всяка	 община	 -	 Габрово,	
Дряново,	Севлиево	и	Тряв-
на.	

Нилñ Бо Бойåñåн от Дания ñъñ 
„Златåн Езоп” за карикатура
Наградата  за съвременно 
изкуство - в Томас Кардю 

и Катарина Ранкович
 ЖеНИНа ДеНЧева
	 Голямата	 награда	
„Златният	 Езоп“	 в	 раздел	
„Карикатура“	на	 	 24-то	 Га-
бровско	 биенале	 на	 ху-
мора	 и	 сатирата	 в	 изку-
ството	 спечели	 Нилс	 Бо	
Бойесен		от		Дания.
	 Наградата	 за	 карика-
тура	 получи	 полската	 ка-
рикатуристка	 Магдалена	
Восик.

продължава на стр. 3

БояНа ПеНЧева
 
 Постановката	 „Мъни,	
мъни,	мъни“	на	театър	Ку-
маново	 от	 Република	 Се-
верна	 Македония	 е	 носи-
тел	на	приза	„най-смешен	
спектакъл“	в	XI-то	издание	
на	 Международния	 фести-
вал	на	комедийния	спекта-
къл	Габрово	2019.
	 Носител	 на	 награда-
та	 „най-смешен	 актьор“	 е	
Валентин	Танев	 за	 ролята	
му	 в	 спектакъла	 „Коя	 гад	
изяде	 кашкавала“	 на	 ре-
жисьора	 Теди	 Москов	 и	
русенския	 театър	 „Сава	
Огнянов“.	
	 Призът	 се	 връчва	 в	
памет	 на	 Ружа	 Николова	
от	 габровския	 драмати-
чен	театър	„Рачо	Стоянов“	
и	 е	 осигурен	 от	 нейното	
семейство.	 Любимата	 на	
много	 поколения	 актриса	
и	 Почетен	 гражданин	 на	

Габрово	 Ружа	 Николова	
почина	на	11	март	2015	г.	
	 Според	 регламента	 на	
фестивала	 наградите	 се	
определят	от	вота	на	зри-
телите	 чрез	 гласуване	 в	
специална	урна,	поставена	
в	 централното	 фоайе	 на	
театъра.		
	 Отличията	 бяха	 обяве-
ни	от	министъра	на	култу-
рата	Боил	Банов,	официа-
лен	 гост	 на	 закриването	
на	 международната	 теа-
трална	проява.
	 Министър	 Банов	 поз-
драви	габровци	за	празни-
ка	на	града	-	17	май,	като	
пожела	 на	 актьорската	
трупа	 и	 директора	 Петко	
Койчев	 „да	 радват	 пуб-
ликата,	 да	 правят	 неща,	
които	 носят	 естетическо	
удоволствие	 на	 зрителите	
и	 подклаждат	 любовта	 им	
към	театъра”.

продължава на стр. 3

Тåатър Куманово и Валåнтин Танåв 
ñпåчåлиха наãраäитå на пуáликата

Марката „Ideal 
Standard” å лиäåр 
в катåãорията ñи
на „Superbrands”

До 26 май материалите, 
свързани с изборите за 

Европейски парламент, са 
платени публикации, 

подготвени от предизборни-
те щабове на политическите 

партии и коалиции, 
които носят отговорност 
за съдържанието им.
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Средно училище "отец ПаиСий"     

Прием за учебната 2019-2020 година

След VII клаС
професия “строителен техник”
Специалност: “Строителство и архитектура”
Срок на обучение 5 години
Професия “Графичен дизайнер”
Специалност: “Графичен дизайн”
Срок на обучение 5 години
Завършилите получават III степен професионална ква-
лификация.

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:
 - Безплатни учебници за учениците от VIII до XII 
клас; 
 - Безплатен транспорт по няколко линии в град 
Габрово и от  други населени места;
 - Допълнителни стипендии  и карти за пътуване 
от Севлиево, Дряново и Трявна;
 - Лекарски и стоматологичен кабинет;
 - Психолог, педагогически съветник, логопед;
 - Училищен стол и бюфет.
 Изградена е безжична (Wi-Fi) мрежа. За насърчава-
не на ученето и преподаването училището предлага 
таблети и лаптопи. 

БЪДЕЩЕТО Е ВЪВ ВАШИ РЪЦЕ! ИЗБЕРЕТЕ САМИ!

Телефони: 066/ 808203 – Директор                        
066/ 808293 – ЗДУД;  0899/632124 - ЗДУПД

УПРАВИТЕЛНИЯТ	СъВЕТ	НА	
„СПОРТ МОДЕЛ КЛУБ ГАБРОВО”

	Ви	кани	на	редовно	Общо	събрание	на	членовете	
на	сдружението,	което	ще	се	проведе	на	24	юни	2019	
година	(понеделник)	от	18:00	часа	в	седалището

на	сдружението	при	следния	дневен	ред:
1. Приемане	 на	 отчет	 за	 дейността	 на	 Управител-

ния	 съвет	 и	 Председателя	 на	 УС	 за	 2018	 година	 и	
освобождаване	 на	 членовете	 на	 УС	 и	Председателя	
от	отговорност.

2.	Приемане	на	финансовия	отчет	на	Сдружението	
за	2018	година.

3.	 Приемане	 на	 програма	 за	 дейността	 през	 2019	
година	и	Бюджет	за	2019	година..

4.	Разни.

 Поканват	 се	 членовете	 на	 сдружението	 или	
техни	 упълномощени	 представители.	Материалите	 за	
заседанието	 по	 дневния	 ред	 са	 на	 разположение	
на	 членовете	 на	 сдружението,	 както	 в	 седалището	
на	 Сдружението,	 така	 и	 на	 адрес:	 гр.	 Габрово,	 ул.	
"Орловска"	29.

БлагоДарносТ 

Сåмåйñтво Морови 
помоãнаха на 
Зоопарка в Гаáрово
 Изказвам	 искре-
ната	 си	благодарност	
на	 уважаваното	 се-
мейство	 д-р	 Павли-
на	и	Стефан	Морови,	
които	 помогнаха	 на	
зоопарка	 със	 закупу-
ване	на	оградна	мре-
жа	за	обиталището	на	
маймунките.
 Марио Димитров, 
управител на Зоопарк 
- Габрово

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
6 месеца без

гана 
чЕрВЕнякоВа

Добрите хора нивга 
не умират, не се превръщат 

в пепел, нито в дим.
Те винаги оставят светла 

диря и честен път, по който 
да вървим. 

Възпоменанието ще се 
извърши на 21 май 2019 г. 

от 10.00 часа 
на гробището в с. Ряховците.

От опечалените близки

ПеНка ПеНева

	 В	 навечерието	 на	
празника	 на	 българската	
просвета	 и	 култура	 и	 на	
славянската	 писменост	
24	 май,	 РСО	 „Образова-
ние“	 към	 КТ	 „Подкрепа“	
организира	 тържествено	
връчване	 на	 номинациите	
за	 ежегодната	 награда	 на	
името	 на	 видния	 писател,	

политик	 и	 общественик	
Стоян	Михайловски.	
	 Номинация	 за	 награ-
дата	 „Стоян	Михайловски“	
и	 „Учител	 на	 годината	 -	
детска	 градина“	 получи	
Светла	Христова	Христова	
-	 учител	 в	 ДГ	 „Радост“	 -	
Севлиево.
	 След	 номинациите,	
получени	 от	 синдикални-
те	 организации,	 награди	

за	 професионални	 пости-
жения	 и	 принос	 в	 разви-
тие	 на	 образованието	 в	
област	 Габрово	 получиха	
Татяна	 Василева	 Христо-
ва	 -	 главен	 учител	 в	 ПГТ	
„Пенчо	 Семов“	 -	 Габрово,	
Христина	 Иванова	 Ивано-
ва	 -	 старши	 учител	 в	 ПТГ	
„Пенчо	 Семов“	 -	 Габрово,	
Светлана	Донкова	Челеби-
ева	 -	 старши	 учител	 в	ОУ	

„Ран	 Босилек“	 -	 Габрово,	
Марияна	 Веселинова	 По-
пова	 -	 старши	 учител	 СУ	
„П.	Р.	Славейков“	–	Трявна,	
Виолета	 Цветанова	 Таче-
ва	-	старши	учител	СУ	„П.	
Р.	 Славейков“	 –	 Трявна,		
Силвия	Бонева	–	Дакова	-	
старши	 учител	 ПГИ	 „Рачо	
Стоянов“	 –	 Дряново,	 Цон-
ка	 Людмилова	 Христова	 -		
старши	учител	СУ	„Максим	

Райкович“	–	Дряново.
	 За	 да	 споделят	 	 успе-
хите	 на	 педагогическата	
колегия	 преди	 най-свет-
лия	 български	 празник,		
присъстваха	 директори	
на	 общински	 и	 държавни	
училища,	 детски	 градини,	
представители	 на	 инсти-
туции	 и	 неправителствени	
организации	на	територия-
та	на	област	Габрово.	
	 „Празникът	е	един	све-
тъл	лъч	в	ежедневието	на	
българския	 учител,	 ден,	 в	
който	се	усеща	признание-
то	на	обществото	за	труда	
на	колегите	-	сподели	Пен-
ка	 Пенева,	 председател	
на	 Регионалния	 синдикат	
„Образование“,	 –	 защото	
успехите	 на	 един	 педагог	
са	 успехите	 на	 неговите	
ученици,	 а	 това	 означава	
бъдещето	 на	 семейство-
то	 и	 просперитета	 на	 об-
ществото.	 Връчването	 на	
тези	 награди	 е	 ритуал,	
чрез	 който	 изказваме	 ог-
ромната	 си	 благодарност	
към	 учителите	 –	 истински	
професионалисти,	обичани	
от	 учениците	 си	 и	 уважа-
вани	в	общността	хора.“

Номинация за наãраäата „Стоян Михайловñки" и „Учитåл на 
ãоäината - äåтñка ãраäина" получи Свåтла Õриñтова от Сåвлиåво

Месец	 май	 преминава	
под	 знака	 на	 добротвор-
чеството	 и	 създаването	
на	по-добра	среда	на	жи-
вот	 на	 севлиевци,	 съоб-
щи	 Моника	 Костадинова	
от	пресцентъра	на	„Идеал	
Стандарт-Видима“	АД	в	Се-
влиево.	

На	11	май	залесихме	и	
облагородихме	 с	 85	 дръв-
чета	парк	„Боровата	гора“.	
На	 18	 май	 в	 духа	 на	 до-
брото	вдъхнахме	живот	на	
детска	 площадка.	 Иници-
ативата	 премина	 под	 над-
слов	 „За	 повече	 детски	
усмивки“.	 В	 обновяване-
то	 на	 детската	 площадка	
към	 служителите	 на	 „Иде-
ал	 Стандарт	 –	 Видима“	
се	 присъединиха	 и	 много	
млади	 семейства,	 живу-

щи	 в	 блоковете	 наблизо.	
Децата	 също	 не	 останаха	
безучастни	и	с	радост	бо-
ядисаха	 и	 обновиха	 люл-
ките	 и	 пързалката.	 Така	
с	 общи	 усилия	 създадоха	
една	 по-добра	 среда	 за	
децата.	

На	 детската	 площад-
ка	 бяха	 монтирани	 и	 две	
нови	 съоръжения	 –	 люлка	
и	пързалка.

Така	 площадката	 в	
междублоковото	простран-
ство	 до	 ДГ	 „Пролет“	 вече	
е	 с	 нов	 облик	 благодаре-
ние	 на	 всички,	 които	 се	
включиха	 в	 инициативата,	
посветена	 на	 85-годишни-
ната	 на	 „Идеал	 Стандарт	
–	 Видима“	АД,	 осъществе-
на	 със	 съдействието	 на	
Община	Севлиево.	

Мåñåц май - поä знака на 
äоáротворчåñтвото в „Иäåал 
Станäарт-Виäима" АД

	 Ясен	Пенчев	от	 седми	
клас	 на	 ПМГ	 „Акад.	 Иван	
Гюзелев“	стана	лауреат	на	
фондация	„Шанс	за	децата	
и	природата	на	България“.	
Лилиана	Славова,	 предсе-
дател	на	Фондация	„Шанс	
за	децата	и	природата	на	
България“,	 връчи	 отличи-
ята	 на	 наградените	 деца	
по	 проекта	 „Награди,	 сти-
пендии	 и	 отличия	 2019	 г.“	
на	тържествена	церемония	
в	 Бургас.	 Бяха	 отличени	
шест	деца	в	различни	об-
ласти	 -	спорт,	наука	и	из-
куство.	Ясен	бе	награден	с	
индивидуална	 парична	 на-
града	за	отлично	предста-
вяне	 на	 републикански	 и	
международни	 олимпиади,	
конкурси,	 състезания,	 в	
сферата	 на	 математиката.	
Неотдавна	 той	 бе	 обявен	
за	 финалист	 за	 голямата	
награда	 в	 област	 „Наука“	
(V-VIII	 клас)	 на	 Годишни	
награди	 за	 успелите	 деца	
на	 България	 в	 областта	
на	 изкуствата,	 науката	 и	
спорта	 на	 Фондация	 „Ди-
митър	Бербатов“.

	 На	 17	 май	 в	 музей	
„Етър”	 бяха	обявени	побе-
дителите	 във	 Втория	 на-
ционален	 детски	 конкурс	
„Бостанско	плашило”.	
		 Първа	награда	за	най-
традиционно	 плашило	 е	
присъдена	 на	 СУ	 „Отец	
Паисий”,	Арт	клуб	 „Пъстър	
свят”,	с.	Медковец.
	 Втора	 награда	 за	 най-
традиционно	плашило	–	на	
ОУ	„П.	Р.	Славейков”,	Бур-
гас.
	 Трета	 награда	 за	 най-
традиционно	плашило	–	на	
ДГ	 „Райна	 Княгиня”,	 ПГ	 с	
ръководител	 Силвия	Тодо-
рова,	село	Недан,	община	
Павликени.
	 Наградата	 за	 най-
смешно	 плашило	 отиде	
при	 СУ	 „Райчо	 Каролев”,	
VII	„а“	клас,	Габрово.
	 Награда	 за	 най-страш-
но	 плашило	 получава	 ОУ	
„Христо	 Ботев”,	 клуб	 „На-
прави	 си	 сам”,	 село	Мър-
чево,	община	Бойчиновци.

	 Награда	 за	 цялостна	
композиция	 е	 за	 Иван	
Пенев	 и	 Ани	 Пенева,	 ДГ	
„Явор”,	Габрово.
	 Журито	 избра	 победи-
телите	между	65	плашила,	
получени	 от	 цялата	 стра-
на.	 Плашилата,	 участвали	
в	конкурса,	не	се	връщат,	
а	 се	 експонират	 на	 тери-
торията	 на	 музея,	 където	
вече	могат	да	бъдат	виде-
ни	плашилата	от	тазгодиш-
ния	конкурс.	

БояНа ПеНЧева
 

Гатю	 Гатев,	 който	 има	
над	 500	 представления	 в	
Кукления	 театър,	 спечели	
наградата	 за	 най-вкусен	
щирник	 в	 Европейската	
нощ	на	музеите	–	18	май.

Празникът	на	щирника	
е	 кулинарна	 надпревара,	
която	 Регионалният	 исто-
рически	 музей	 в	 Габро-
во	прави	всяка	 година	на	
тази	дата.	

По	традиция	музеят	от-
варя	врати	в	20.00	часа	и	
събира	десетки	габровци	и	
гости	на	града,	любопитни	
да	вкусят	 традиционни	 га-
бровски	ястия.

Бившият	 актьор	 от	
Кукления	 театър,	 облечен	
празнично	 в	 бяла	 риза	 с	
народни	 мотиви,	 прие	 на-
градата	от	името	на	чита-
лище	 „Христо	 Ботев	 1929”	
в	 село	 Донино.	 И	 естест-
вено,	от	името	на	съпруга-
та	си	Димка,	с	която	са	56	
години	заедно.	

Гатьо	 се	 явява	 нещо	
като	пиар	на	Димка	и	чи-
талищните	 дейци,	 защото	
освен	 че	 знае	 рецептата	
на	 щирника	 в	 подробнос-
ти,	в	речта	си	при	награж-
даването	 каза	 две	 думи,	
но	 като	 девиз:	 „Това	 сме	
ние,	Донинското	читалище	
–	 което	 можем,	 правим,	
което	 не,	 не	 се	 захваща-
ме”,	 и	 предизвика	 бурни	
овации.

Щирникът	 е	 типично	
габровска	 баница,	 която	
може	да	се	направи	с	пъл-

неж	от	различна	зеленина	
–	лапад,	спанак,	лук	и	щир	
(растение,	 подобно	на	ло-
бода,	но	помагало	и	срещу	
любовни	терзания).

Освен	 13-те	 години	 на	
сцената,	 Гатев	 се	 е	 зани-
мавал	 и	 с	 журналистика	
–	 в	 радиоцентъра	 на	 бив-
шия	вече	комбинат	„Георги	
Генев”	 и	 	 в	 окръжния	 ра-
диоцентър	като	сътрудник.	
Бил	 е	 и	 текстилен	 май-
стор,	 „за	 зла	 участ”,	 пак	
шеф	на	жена	си	–	тъкачка,	
предачка	и	качествен	кон-

трол.	
Но	 за	 повече	

от	 половин	 век	
заедно	 се	 е	 нау-
чил	да	готви	след	
пенсиониране,	за-
щото	Димка	 води	
правнучето	 на	
градина.	

Другото	 чи-
талище,	 което	
се	 представи	 в	
Празника	на	щир-
ника,	 беше	 „Ва-
сил	 Левски	 1922“	

от	село	Яворец.	
Жури	 от	 познавачи	

оцени	 „Най-доброто	 га-
бровско	ястие”,	 „Най-вкус-
ния	 щирник”	 и	 „Най-вкус-
ния	сладкиш”.	

Директорът	 на	 музея	
Красимира	 Чолакова	 връ-
чи	 наградите	 и	 в	 трите	
категории,	 след	 което	 пи-
тки,	 зелени	 баници,	 бял	
мъж,	дроб	сърма,	кексове,	
сладки,	плодови	пити...	 се	
разпродадоха	по	левче	на	
няколко	опашки.

Арт клуá от ñåло Мåäковåц ñ наãраäа 
за най-траäиционно плашило

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 

на тел.  0884/709-093
ДъБоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
ДърВа за печки и ками-
ни - 80 лв., се продават 
на тел. 0876/583-472.
БукоВи ДърВа - наря-
зани и нацепени. Без-
платен 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 достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.

нарязани и нацепени 
букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
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 - мет-
рови, нарязани, нацепени 
- тел. 0879/972-114.
„рая 08“ продава дърва 
за огрев. Тел. 0887/105-
729, 0898/450-946. [33, 
21]
ДърВа за огрев - метро-
ви, нарязани и нацепени 
сухи - тел. 0896/807-688. 
[22, 19]
ДърВа за огрев - наря-
зани и нацепени, незабав-

на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[22, 16]
ДърВа - метрови, 75.00 
лева - тел. 0894/399-931. 
[11, 11]
ДърВа - нацепени, 85.00 
лева - тел. 0894/399-931. 
[11, 11]
ДърВа за огрев - наце-
пени и метрови, се прода-
ват на тел. 0887/310-097. 
[22, 7]
нарязани и нацепени 
дърва за огрев - 80 лв., 
метрови - 70 лв., се про-
дават на тел. 0878/47-22-
37. [22, 3]

Актьор пåчåли за втори път ñ най-вкуñåн щирник Яñåн Пåнчåв - лаурåат на 
ощå åäна фонäация
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продължава от стр. 1
Наградата	 за	 обещаващ	
млад	 автор	 на	 Община	
Габрово	бе	поделена	меж-
ду	 трима	 творци	 -	 Самах	
Хамди	и	Мохамед	Исмаил	
от	Египет,	и	Десислав	Лил-
ков	от	България.		
	 Голямата	награда	„Зла-
тен	 Езоп“	 в	 раздел	 „Съ-
временно	 изкуство“	 бе	
присъдена	 на	 Томас	 Кар-
дю	 и	 Катарина	 Ранкович	
за	видеото	„От	арт	до	ар-
тилерия“.	
	 „За	мен	е	голяма	чест	
и	 удоволствие	 да	 привет-
ствам		всички	гости	на	24-
то	 Габровско	 биенале	 на	
хумора	и	сатирата	в	изку-
ството	в	Музея	на	хумора	
и	сатирата	в	Габрово	с	не-
говата	 провокативна	 тема	
тази	 година	 „Измерения	
на	публичното“.	Можем	да	
разглеждаме	 публичното	
като	 изкуство,	 но	 и	 като	
слово,	 като	 личност,	 като	
общност,	като	идеи.	Темата	
тази	 година	 очевидно	 е	
необятна.
	 Благодаря	 на	 всички	
автори,	 чиито	 творби	 ни	
позволиха	 да	 се	 докос-
нем	 до	 тях.	 Допуснаха	 ни	
с	 мислите	 си,	 с	 погледа	

си	 към	 света.	 Обръщам	
се	 към	 всички	 творци	 да	
бъдат	смели	в	изявите	си.	
Обявявам,	че	Габрово	вече	
и	ваш	дом“,	каза	в	привет-
ственото	 си	 слово	 кметът	
Таня	Христова.
	 Министърът	 на	 култу-
рата	 Боил	 Банов	 откри	
официално	 биеналето:	
„Нивото	 на	 изложбите	 в	
Дома	на	хумора	надвиша-
ва	границите	на	България.	
Това	 биенале,	 начинът,	 по	
който	е	направено,	качест-
вото	 е	 достойно	 за	 всяка	
културна	 европейска	 сто-
лица“.		
	 След	 награждаването	
гостите	 се	 насладиха	 на	
пърформанса	 на	 египет-
ската	артистка	Сама	Хам-
ди	-	пиано.	Вечерта	завър-
ши	с	DJ	парти.
	 От	 17	 май	 до	 30	 сеп-
тември	 публиката	 може	
да	 види	 изложби	 на	 ка-
рикатури	 и	 на	 съвремен-
но	 изкуство,	 подбрани	 от	
официалното	 жури.	 Град	
Градина,	 изложба-игра	 с	
градски	 бели	 и	 добрини	
(за	деца	между	6	и	12	го-
дини).
	 Паркът	 на	 Хумора	 -	
изложба	 за	 историята	 на	

скулптурния	 парк	 около	
Музея,	 както	 и	 Златният	
Езоп	 -	 изложба	 с	 всички	
отличени	 с	 голямата	 на-

града	 творби	 от	 1973	 до	
2017	 година.	 В	 края	 на	
Биеналето	през	септември	
предстои	 и	 представянето	

на	 Нонументи	 -	 изложба	
за	 паметници	 и	 публич-
ни	пространства,	които	са	
изменили	 символното	 си	

значение	 в	 резултат	 на	
политически	 и	 социални	
промени.
	 Стартирало	 през	 1973	

г.,	 Габровското	 биенале	
е	 едно	 от	 дългогодиш-
ните	 биеналета	 в	 света.	
Провежда	 се	 от	 май	 до	
септември	 всяка	 нечетна	
година.	 Първото	 му	 изда-
ние	е	част	от	IX	фестивал	
на	 хумора	 и	 сатирата	 в	
Габрово	 и	 се	 провежда	
в	 два	 конкурсни	 раздела	
-	 „Карикатура”	 и	 „Малка	
сатирична	пластика”.	През	
годините	 в	 конкурса	 се	
включват	 творци	 от	 171	
държави,	 а	 емблематична	
в	 историята	 на	 биеналето	
се	 превръща	 1989	 година,	
когато	за	конкурса	са	по-
лучени	7135	творби.
	 Голямата	 награда	 на	
биеналето	е	„Златен	Езоп“.	
Първи	 носител	 е	 турският	
карикатурист	 Ердоган	 Бо-
зок.	В	последното	издание	
през	2017	 г.	наградата	по-
лучава	 групата	 Destructive	
Creation		за	проекта	си	„В	
крак	 с	 времето“,	 привляк-
ъл	общественото	внимание	
в	България	и	по	света.
	 Започнало	с	идеята	да	
бъде	 „мост“	 между	 тво-
рците	от	Изтока	и	Запада,	
днес	 биеналето	 е	 един	от	
големите	 международни	
форуми	за	изкуство	в	Бъл-

Нилñ Бо Бойåñåн от Дания ñъñ „Златåн Езоп” за карикатура

 Наградените в 24-то Биенале с министър Боил Банов, кмета на Габрово Таня Христова и директора на Музей "Дом на 
хумора и сатирата" Маргарита Доровска

Тåатър Куманово и Валåнтин Танåв ñпåчåлиха наãраäитå на пуáликата

продължава от стр. 1
За	 петте	 фестивални	

дни	 -	 от	 13	 до	 17	 май,	

зрителите	 видяха	 седем	
от	 най-добрите	 комедий-
ни	 спектакъла,	 играни	 по	

българските	 театрални	
сцени	 през	 последните	
две	години,	и	гостуващото	

представление	 на	 театър	
Куманово.

Освен	 наградените	

„Мъни,	мъни,	мъни“	и	„Коя	
гад	 изяде	 кашкавала“,	 се-
лекционерът	на	фестивала	

Мирела	Иванова	включи	в	
афиша	 постановките	 „На-
чало	на	спектакъла"	на	ДТ	
„Рачо	 Стоянов”;	 „Мартин,	
Данчо	и	майка	им”	на	дра-
матичния	 театър	 в	 Плов-
див;	„Емигрантски	рай”	на	
Театър	 „София”;	 „Господа,	
другари,	pichove	и	дами”	–	
на	„Иван	Радоев”	в	Плевен	
и	 „Квартет	 за	 двама”	 на	
Театър	„Възраждане”.

Единадесетото	 изда-
ние,	 което	 е	 част	 от	 про-
грамата	за	Дните	на	хумо-
ра	 и	 сатирата	 в	 Габрово,	
беше	закрито	с	„Един	без-
умен	ден”	от	Пиер	Дьо	Бо-
марше,	 пищен	 спектакъл	
на	Народния	театър	„Иван	
Вазов”.	

За	 пръв	 път	 фестива-
лът	 включваше	 и	 „Пара-
лелна	 програма”	 -	 съпът-
стващи	събития,	които	къс-
но	 вечер,	 след	 предста-
вленията,	 огласяха	 прос-
транството	 около	 театъра	
с	музика,	 смях	 и	 циркови	

представления.	 „Училище	
за	клоуни”	предложи	заба-
вления	за	децата.

Най-хубавото	е,	че	„се	
смяхме	от	сърце	и	до	съл-
зи”,	каза	при	закриването	
Петко	Койчев,	директор	на	
габровския	драматичен	те-
атър	 -	 главен	организатор	
на	 Международния	 фести-
вал	 на	 комедийния	 спек-
такъл,	 който	 се	 провежда	
през	две	години.
	 Над	 1400	 зрители	 са	
посетили	 Международния	
фестивал	 на	 комедийния	
спектакъл,	 съобщиха	 вче-
ра	организаторите.	Драма-
тичен	 театър	 „Рачо	 Стоя-
нов“	–	Габрово	е	осигурил	
180	 безплатни	 билета	 за	
хора	 в	 неравностойно	 по-
ложение	 и	 хора	 с	 увреж-
дания.	
 На снимките: Най-
смешният спектакъл от 
Куманово и най-смешни-
ят актьор - Валентин Та-
нев. 

Злато за Украйна от карвинã 
фåñтивала на ñмåха

продължава от стр. 1
През	 втория	 ден	 сами	 си	
избраха	 техниката	 и	 те-
мата,	с	която	да	се	пред-
ставят.	На	тяхно		разполо-
жение	бяха	 дини,	 пъпеши,	
тикви,	 ябълки,	 грозде	 и	
други	 плодове	 и	 зелен-
чуци.
	 	 	 След	 участниците	 има-
ше	много	млади	хора.	„Аз	
съм	треньор	на	отбора	от	
ученици	 от	 Плевен.	 Уча	
децата	 на	 майсторството	
на	 карвинга	 -	 със	 спе-
циално	 тайландско	 ножче	
се	 издълбават	 различни	
фигури,	 теми,	 цели	 кар-
тини	 върху	 плодове	 и	 зе-
ленчуци.	Особено	популяр-
ни	 са	 тиквите	 и	 дините.	
Обучавам	 над	 100	 деца	
като	 извънкласна	 форма.	
Участваме	 в	 състезания	
всяка	 година.	 На	 децата	
им	е	много	интересно,	за-
бавно	 и	 разтоварващо.	 С	
карвинг	те	оползотворяват	
смислено	 свободното	 си	
време.	 За	 да	 се	 получи,	
са	нужни	много	желание	и	
търпение“,	разказва	Татяна	
Михайлова	от	Плевен.
	 	 	 16-годишният	 неин	 уче-
ник	 Йордан	 казва,	 че	 му	
е	много	интересно,	започ-
нал	случайно,	но	сега	това	
е	 негово	 хоби.	 Първо	 ри-
сува	 картините,	 после	 се	
залавя	с	ножчето.

	 Специалният	 гост	 на	
международния	 карвинг	
фестивал	на	смеха	бе	све-
товноизвестният	 сладкар	
Мария	 Шрамко	 на сним-
ката.	 Тя	 е	 родена	 в	 Ук-
райна,	 но	 в	 момента	 жи-
вее	 и	 работи	 в	Исландия.	
Считат	я	за	най-известния	
исландски	 сладкар.	 Све-
товен	шампион	е	по	кули-
нарно	изкуство,	като	неин	
специалитет	 са	 захарните	
цветя.

вела лазарова

	 Носител	 на	 голямата	
награда		„Благолаж”	2019	е	
Илия	Виделинов		от	Плов-
див,	 който	 от	 10	 години	
живее	 в	 София	 и	 участва	
за	 първи	 път.	 „В	 Габрово	
дойдоха	много	добри	раз-
казвачи.	 Дано	 в	 бъдеще	
има	 повече	 млади	 хора.	
Настроението	е	страхотно.	
Надявам	 се	 да	 участвам	
пак.”
	 Наградата	 сладкоду-
мен	 прощъпулник	 за	 дете	
разказвач	 на	 хумористич-
на	 приказка	 или	 анекдот	
отиде	при		Емили	Спасова	
от	с.	Мещица,	Пернишко.
	 Темата	 на	 поредно-
то	 издание	 „Благолаж”	
-	 „Власт	 и	 пари”,	 събра	
18	 участници	 от	 Априлци,	
Омуртаг,	 Дългопол	 -	 Вар-
ненско,	 Търговище,	 Попо-
во,	 Русе,	 Варна,	 Пловдив,	
Перник,	 София,	 Габрово,	
към	 които	 се	 присъедини-
ха	за	първи	път	хумористи	
-	влогъри	със	свои	клипо-
ве	от	Русе	и	САЩ.
	 „Това	 осемнадесето	
издание	 беше	 по-интерес-
но	 от	 предишното,	 защо-
то	 Благолаж	 се	 развива.	
Имаше	онлайн	двама	мла-
ди	участници	с	видео.	На-
дяваме	 се	 на	 следваща-
та	 среща	 да	 има	 повече	

такива	 ентусиасти.	 Много	
интересни	 бяха	 предста-
вителите	 от	 различни	 ре-
гиони	на	 страната.	Темата	
„Власт	 и	 пари”	 беше	 до-
бре	разработена.	Бяха	за-
сегнати	 актуални	 въпроси	
като	 избори,	 политически	
партии,	 емигранти,	 ролята	
на	властта	и	парите:	 „Как	
бате	 стана	 депутат”,	 „Без	
власт	 няма	 пари”,	 „Пари	
се	 спастрят,	 когато	 ги	
имаш”,	 „Парите	 и	 жените	
имат	стойност,	когато	са	в	
движение”,	„Пари	се	дават	
за	 хляб	 и	 за	 цяр”,	 най-
краткият	 габровски	 виц:	
„Как	си?	-	Немам”		и	др.
	 Както	 обявиха	 дома-
кините	 -	 „Благолаж”	 ще	
се	провежда	вече	на	вся-
ка	 четна	 година	 в	 Карна-

валната	 седмица,	 но	 не	
в	 Деня	 на	 биеналето.	 С	
намерение	 наддумването	
да	 излезе	 навън,	 извън	
залата.	 Така	 че	 догодина	
сладкодумците	 отново	 ще	

премерят	 сили”,	 отбеляза	
председателят	 на	 журито	
доц.	 д-р	 Веселка	 Тончева	
от	ИЕФЕМ	-	БАН.
	 Тричленното	 жури:	
доц.	 д-р	 Тончева,	 Светло-

зар	Тодоров	от	ЕМО	„Етър”	
и	 Орлин	 Кисьов	 присъди	
и:	наградата	на		публиката		
на	 Дамян	 Диамандиев	 от	
Русе	(часовник,	отброяващ	
времето	 обратно);	 специ-
алната	 награда	 на	 ЕМО	
„Етър”	 за	 семейно	 учас-
тие	 на	 Росен	 Славов	 и	
Руска	 Дросева	 -	 носител	
на	 „Благолаж”	 2017	 (ме-
ден	 поднос	 и	 абонамент-
на	годишна	семейна	карта		
за	 посещение	 на	 музея);	
за	 народен	 шегобиец	 на	

Теменужка	 Богданова	 от	
Перник	 (най-комично	 раз-
казване	 на	 преживелици	
или	истинска	случка);	спе-
циалната	 награда	 на	фир-
ма	 „STEMO”	 се	 разделя	
между	двамата	млади	вло-
гъри	Боян	и	Илко.
	 И	 „Благолаж”	 2019	 ос-
тава	верен	на		идеята	-	да	
не	 се	 забравя	 фолклора,	
да	 се	 предава	 от	 поко-
ление	 на	 поколение,	 да	
обогатява	и	нашата	съвре-
менност.	

Илия Виäåлинов от София ñпåчåли ãолямата 
наãраäа „Блаãолаж” 2019 ñрåä 18 учаñтници
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„Наказвам те, човеко, с обич!”
Каним всички нейни читатели и почитатели 

в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ 
на 4 юни от 17.00 часа
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ближни” (2016), „Целият скапан свят“ ( 2018). Носителка е 
на национални литературни награди. Член на СБП.

Жåна от улицата
  
документален разказ

	 Той	вървеше	замислен	по	тротоара,	
бързайки	към	поредното	си	за	деня	за-
дължение.	Прехвърляше	на	ум	предсто-
ящите	 задачи	 и	 мислено	 ги	 подрежда-
ше,	отчитайки	предполагаемата	им	про-
дължителност.	Графикът	му	и	днес	беше	
натоварен.	 С	 всяка	 прибавена	 задача	
той	 подсъзнателно	 ускоряваше	 крачка.	
Сякаш	няколкото	спестени	секунди	щяха	
да	облекчат	времевия	дефицит,	от	който	
постоянно	страдаше.

„Крайно	 време	 е	 да	 си	 планирам	
по-щадящо	деня,	стига	с	това	бързане!“,	
мислеше	 той,	 но	 самокритичността	 не	
му	помагаше.	Крачеше	с	широки	 крач-
ки,	 разминавайки	 се	 с	 хората,	 без	 да	
поглежда	лицата	им.	Подобно	на	лъска-
вите	 витрини,	 покрай	 които	 минаваше,	
те	 въобще	 не	 привличаха	 вниманието	
му.

И	тогава	отново	я	видя!	Силуетът	й	
се	открои	в	далечината.	Някак	странно	
и	 мистично	 -	 сред	 морето	 от	 безлики	
минувачи.	Бе	седнала	на	обичайното	си	
място	пред	заведението	за	бързо	хране-
не.	Максимално	встрани,	почти	до	ъгъ-
ла.	Сякаш	за	да	не	притеснява	другите.

Беше	я	виждал	вече	няколко	пъти	и	
тя	по	някакъв	особен	начин	бе	привляк-
ла	вниманието	му.	Искаше	да	я	загово-
ри.	Не,	по-скоро	знаеше,	че	трябва	да	я	
заговори.	Усещаше	го.

Искаше,	 знаеше	и	 усещаше,	но	ви-
наги	 я	 подминаваше,	 оправдавайки	 се	
пред	себе	си,	че	в	момента	много	бър-
за,	и	обещавайки	си,	че	другият	път...

Неусетно	бе	стигнал	до	нея.
Тя	 четеше.	 Тя	 винаги	 четеше.	 Или	

книга,	 или	 вестник.	 Днес	 четеше	 вест-
ник.

Той	спря	пред	нея.	Огледа	я	отбли-
зо,	 прикрито	 и	 някак	 си	 крадешком.	
Не	 че	 имаше	нужда	от	 тази	 потайност	
-	тя	по	никакъв	начин	не	бе	реагирала	
на	 присъствието	 му.	 С	 някакво	 особе-
но	 достолепие	 продължаваше	 да	 чете	
вестника,	 който	 бе	 поставила	 върху	
коленете	 си.	 Изключвайки	 се	 напълно	
от	околния	свят.

Върху	 вестника	 някак	 непохватно	
придържаше	дървена	паничка,	която	по-
ставяше	 внимателно	 на	 земята,	 когато	
трябваше	да	го	разлиства.	

Мъжът	 остави	 в	 паничката	 й	 една	
банкнота,	но	тя	не	реагира.	И	се	сепна	
от	гласа	му:

-	Не	е	ли	малко	хладничко	за	четене	
на	открито?

-	 Четенето	 храни	 душата.	 А	 когато	
душата	се	храни,	тялото	не	роптае.	И	не	
се	бои	от	студ...	-	отговори	тя.

Той	остана	безмълвен.	Не	очакваше	
да	чуе	тук	слова,	изказани	по	библейски	
-	мъдри,	кратки	и	ясни.	

	 След	 кратко	 мълчание,	 усетила	
добронамереност	и	загриженост	в	гласа	
му,	жената	вдигна	погледа	си	от	вестни-
ка	 и	 отвърна	приятелски.	 Уж	 говореше	

на	него,	а	звучеше	като	проповед:
	 -	 Четенето	 храни	 душата.	 А	 когато	
душата	се	храни,	тялото	не	роптае.	И	не	
се	бои	от	студ...
	 Мъжът	 остана	 безмълвен.	 Не	 очак-
ваше	 да	 чуе	 слова,	 формулирани	 по	
библейски	-	мъдри,	кратки	и	ясни.	А	же-
ната,	 след	кратко	мълчание,	продължи.	
Уж	 говореше	 на	 него,	 а	 звучеше	 като	
проповед:
	 -	Докато	сте	млади	-	радвайте	се	на	
живота	и	работете,	бъдете	полезни.	За-
щото	само	полезният	човек	може	да	се	
радва	пълноценно	на	живота...
	 -	А	Вие	какво	сте	работели?	-	попита	
мъжът,	прекъсвайки	я.
	 -	 Много	 работи...	 Аз	 поначало	 съм	
била	 учителка.	 Но	 животът	 така	 ме	
завъртя,	че	съм	работила	всичко.	Била	
съм	 и	 касиерка,	 била	 съм	 и	 шивачка,	
била	 съм	 и...	 Много	 работи	 съм	 рабо-
тила,	 но	 без	 работа	 не	 съм	 оставала.	
Човек,	ако	не	работи	-	плесенясва.	Осо-
бено,	когато	е	млад,	здрав	и	силен.
	 -	Сега	пенсионерка	ли	сте?	-	попита	
мъжът,	 искайки	 да	 насочи	 разговора	
към	възрастта	й.	Беше	му	любопитно	на	
колко	години	е.
	 -	 Ооо,	 отдавна	 съм	 пенсионерка!	 -	
отвърна	му	с	усмивка	тя	и	след	кратко	
мълчание,	 сякаш	 отгатвайки	 интереса	
му,	добави	-	Аз	съм	92-годишна...
	 След	това	някак	замислено	и	моно-
тонно	продължи:
	 -	 Пенсионерка	 съм.	 Но	 пенсията	
ниска,	 за	 нищо	 не	 стига.	 Даже	 за	 ле-
карствата.	 Тия	 моите	 лекарства,	 дето	
са	от	най-обикновените...	И	тях	не	мога	
да	 купувам.	 Пенсиите	 си	 стоят	 ниски,	
а	пък	всичко	се	повишава.	Защо	така?	
Капките	ми	за	очи	най-напред	бяха	де-
вет	лева,	после	станаха	седемнайсет,	а	
сега	са	тридесет	и	осем...	Но	без	тях	не	
мога,	нямам	сълзи.	Очите	ми	без	 тях...	
И	 всеки	 ден	 трябва	 да	 ги	 капя.	 Всеки	
ден.	 По	 три	 пъти.	 Ама	 аз	 ги	 капя	 по	

един	път.	Само	сутрин,	 за	да	може	да	
ми	 се	 овлажняват	 очите.	 Иначе	 много	
ми	е	скъпо	на	мен...	Не	знам	защо	така	
повишават	всичко...	Особено	пък	лекар-
ствата,	храната...
	 -	Ами	 не	 четете	 тогава!	 Пазете	 се,	
щом	 не	 сте	 добре	 с	 очите!	 -	 сякаш	 с	
укор	отново	я	прекъсна	той.
	 -	Ама	как	без	да	чета?!	Човек	може	
да	няма	какво	да	яде,	но	винаги	трябва	
да	има	какво	да	чете...	Но	не	мога	вече	
много.	Като	едно	време,	когато	ми	бяха	
здрави	очите.	Сега	-	почета,	почета,	пък	
спирам...	Да	си	почиват	очите...
	 -	А	жилище	имате	ли	си?
	 -	 Имам,	 имам	 жилище.	Аз	 работех.	
Много	работех.	А	едно	време	беше	така	
-	можеш	да	внасяш	за	лихвоточки.	И	аз	
съм	внасяла.	Направих	си	241	000	лих-
воточки	и	си	вземах	жилище	през	83-та	
година...	Малко	жилище.	Но	на	мен	ми	е	
достатъчно.	Те	децата	са	си	в	провинци-
ята...
	 -	 Те	 не	 помагат	 ли?	 Знаят	 ли,	 че	
излизаш	 така...	 на	 улицата?	 -	 неусетно	
премина	на	„ти“	мъжът.
	 -	Не!	Не!	Не	знаят.	Не	съм	им	каз-
вала...	 Не	 съм	 им...	 Дъщеря	ми	 е	 бол-
нава...	И	на	нея	не	съм	казвала...	Тя	е	
вече	 десета	 година	пенсионерка...	Тя	 в	
Шумен	живее.	Лекува	се.	Ходят	от	Тур-
ция	да	си	вземат	лекарства,	щото	били	
по-евтини.	 Тука	 в	 България	 са	 много	
по-скъпи...	 На	 една	 и	 съща	 фирма	 -	 у	
нас	с	осемдесет	на	сто	по-скъпи...	Защо	
така	се	объркаха	в	България	нещата...	И	
на	 дъщеря	ми	 гледам	да	помагам...	От	
нея	имам	три	внучки...	И	един	правнук	
имам...	Всички	са	в	Шумен.	Ама	гледам	
с	нещо	да	им	помагам...	В	държава,	 в	
която	 възрастни	 на	 млади	 трябва	 да	
помагат,	нещо	не	е	наред...	Какво	стана	
с	 нашата	 България,	 защо	 се	 объркаха	
така	нещата...	Гледам	да	им	помагам	на	
децата,	ама	как	да	им	помагам...	На	92	
години,	с	деветдесет	процента	инвалид-
ност	-	не	мога	нищо	да	работя.	И	затова	
излизам...	Ама	каквото	дойде...	Пък	дано	
Господ	е	милостив	и	ме	прибере	преди	
да	 съм	 се	 залежала,	 че	 страшно	 няма	
по-голямо...
	 -	А	дядо	имаш	ли	си?	-	опита	да	сме-
ни	темата	мъжът.
	 -	Не,	нямам!	-	рязко	и	остро	отвърна	
тя.
	 -	Почина	ли?	-	продължи	да	настоява	
той,	все	едно	не	бе	усетил	от	тона	й,	че	
това	не	е	тема,	която	иска	да	обсъжда.
	 -	 Не	 е	 починал!	 -	 отново	 рязко	 от-
върна	тя	и	след	кратка	пауза	продължи	
спокойно	 -	 Аз	 съм	 малко...	 специален	
случай.	Той	 беше	 един	 от	 началниците	
едно	 време	 в	 Шуменски	 окръг...	 Един	
от	 големците...	 Партиен.	 Голям	 член!	
Имаше	и	секретарка,	и	кола	служебна...	
Никога	не	ми	е	давал	повод	да	се	съм-
нявам	-	винаги	е	бил	любезен,	тихичък...	
Пък	то	целият	окръг	знаел,	че	секретар-
ката	 му	 е	 любовница.	 Кремена...	 И	 аз	
като	 разбрах,	 изпаднах	 в	 една	 такава	
безтегловност...	 Нещо	 се	 уби	 в	 мен...	
Разделихме	се	и	дойдох	тук,	в	София...	
Започнах	 в	 Кремиковци,	 след	 това	 в	
строителството.	Бях	и	 в	 чистотата,	 и	 в	
транспорта...	Жена	без	мъж	е	като	по-

стройка	без	покрив.	Може	да	е	голяма,	
хубава,	 но	 няма	 ли	 кой	 да	 е	 закриля	
-	 не	 оцелява.	Целият	 дъжд	 се	 изсипва	
върху	нея...
	 -	И	какво,	той	те	остави	и	се	хвана	
със	секретарката,	така	ли?
	 -	Аз,	аз,	аз	го	оставих!	-	рязко	и	ка-
тегорично	каза	тя,	но	сякаш	й	бе	трудно	
да	 го	изговори.	След	 това	отново	спо-
койно	и	без	емоция	продължи:
	 -	 Ние	 дълго	 време	 бяхме	 така,	 без	
развод...	Той	идваше	при	мене	в	София	
и	 ме	 убеждаваше	 да	 не	 разлайваме	
кучетата,	че	лошо	за	него.	Ще	го	нака-
жат,	де.	Прелюбодейства...	Пък	партиен	
член...	Тя	партията	не	толерираше	таки-
ва	неща...	После	дойдоха	промените...	И	
Кремена	го	напусна.	Отиде	в	Австралия	
при	дъщеря	си.	Тя	там	се	била	омъжила	
за	богаташ...	След	време	му	простих	и	
го	 прибрах	 при	 мен.	 Човек	 трябва	 да	
умее	да	прощава.	Човек,	ако	не	проща-
ва,	превръща	в	камък	сърцето	си.	Пък	
и	 какво	 да	 му	 се	 сърдя.	 Кремена	 си	
беше	жена	от	класа...	Пък	и	умееше	да	
подвежда	мъжете...	Не	беше	красавица,	
обаче	 имаше	 нещо	 много	 интересно,	
много	 женствено	 в	 нея...А	 то	 толкова	
им	 трябва	на	мъжете...	Тя	 като	 замина	
и	той	повехна.	Простих	му	и	го	прибрах	
при	 мен.	 Обаче	 той:	 „Кременче,	 я	 ми	
подай	солта“;	 „Кременче,	дай	ми	води-
чка...“;	 „Кременче...“	И	аз	не	изтраях	и	
му	казвам:	„Аз	не	съм	Кремена!“	А	той	
едно	такова	жално	изстена:	„Обичам	я	
тая	жена,	обичам	я!“...	Той	си	ми	призна,	
че	 още	 я	 обича...	 Не	 сме	 се	 карали,	
не	 сме	 се	 обиждали...	 Но	му	 казах	 да	
си	 тръгва	 ...	 И	 той	 си	 отиде...	 Съдба	
човешка.	Това	 е	моят	 роман.	Всеки	 си	
има	своя	роман.	И	Вие	сигурно	имате,	
и	другите...	Не	съжалявам,	че	му	казах	
да	си	тръгва.	Човек	трябва	да	прощава,	
но	 и	 достойнството	 си	 да	 съхранява.	

Три	неща	изграждат	човек	-	труд,	мечти	
и	 достойнство.	 И	 човек	 трябва	 да	 ги	
пази...	А	в	днешно	време	хората	с	леко-
та	се	отказват	и	от	трите.	После	се	чу-
дят	защо	не	са	щастливи...	Как	да	бъдат	
щастливи,	когато	са	загубили	себе	си...
	 Мъжът	 се	 замисли	 над	 думите	 й,	
които	разкриваха	с	какво	бе	привлякла	
вниманието	му	тази	жена:	достойнство-
то	 й.	 Да,	 тя	 излъчваше	 достойнство.	
Просеща	жена,	която	излъчваше	повече	
достойнство	от	тези,	които	й	подхвърля-
ха	милостиня	в	паничката.
	 -	 Аз	 никога	 не	 прося!	 -	 сякаш	 от-
ново	 отгатнала	 мислите	 му	 продължи	
тя.	 -	 Аз	 никога	 не	 искам.	 Ако	 някой	
има	 възможност,	 ако	 има	 желание...	
Ако	го	почувства!	Затова	и	патериците	
съм	прибрала	зад	мен.	Не	искам	да	се	
виждат.	 Човек	 не	 трябва	 да	 парадира	
със	слабостта	си	и	не	трябва	да	осре-
брява	недъзите	си.	Хората	трябва	да	си	
помагат,	просто	защото	са	човеци.	А	не	
защото	 си	 ги	 накарал	 да	 се	 чувстват	
виновни,	че	те	са	здрави,	пък	ти	-	не...	
Че	те	имат,	пък	ти	-	не...	Че	те	са	мла-
ди,	пък	ти	не...
	 Тя	 	млъкна	 изведнъж,	 сякаш	 съсре-
доточавайки	 се	 върху	 нещо,	 за	 което	
внезапно	се	бе	сетила.	След	това	вди-
гна	глава	към	мъжа	и	делово	му	каза:
	 -	Вие	си	имате	толкова	задачи	днес,	
пък	аз...	Пък	аз	много	се	разприказвах!	
Благодаря,	 че	 спряхте	 и	 си	 поговорих-
ме.	Беше	ми	много	приятно.	Аз	съм	Гер-
гина.	Като	цветето.	Но	ми	викат	Гина...
	 -	Благодаря.	И	на	мен	ми	бе	приятно.	
Радвам	се,	че	се	запознахме!	-	отговори	
мъжът,	след	като	също	каза	името	си.
	 След	 това	 тръгна.	Към	задачите	си.	
Но	не	мислеше	за	тях.	В	главата	му	със	
странен	шепот	продължаваше	да	звучи	
гласът	 на	 старата	 жена,	 който	 сякаш	
бродираше	из	съзнанието	и	душата	му.	
Бод	след	бод.	С	внимание	и	нежност:
	 ...Когато	душата	се	храни,	тялото	не	
роптае...	Човек,	ако	не	работи	 -	плесе-
нясва...	 Човек	 може	 да	 няма	 какво	 да	
яде,	но	винаги	трябва	да	има	какво	да	
чете...	 Само	 полезният	 човек	 може	 да	
се	 радва	 пълноценно	 на	 живота...	Там	
където	стари	на	млади	трябва	да	пома-
гат,	нещо	не	е	наред...	Три	неща	изграж-
дат	 човек	 -	 труд,	мечти	и	достойнство.	
И	човек	трябва	да	ги	пази...	Човек,	ако	
не	прощава,	превръща	в	камък	сърцето	
си...	Хората	трябва	да	си	помагат,	прос-
то	защото	са	човеци...
	 Казват,	 че	 Бог	 винаги	 ни	 говори.	
Истина	 е.	 Говори	 ни.	 Но	 не	 умеем	 да	
го	 чуваме.	 Защото	 търсим	 гласа	 Му	 в	
храмове	и	катедрали,	стиснали	големите	
свещи.	 Там,	 под	 иконите,	 чакаме	 Той	
да	 ни	 проговори...	 А	 Бог	 рядко	 е	 зад	
иконостаса.	Той	 е	 там,	 където	 властва	
Мрак.	 Защото	 там	 е	 потребна	 Светли-
ната	Божия.	Той	е	при	бедните,	болните,	
хромите	 и	 нищите	 духом...	 Той	 е	 при	
маргиналите	 и	 онеправданите...	 Той	 е	
при	 страдащите.	И	 ни	 говори	 с	 техния	
глас.
	 Говори	на	нас.	Нечуващите	Го.
	 Говори	на	нас.	Търсещите	Го.
	 Търсещи	Го,	но	забравили,	че	Свети-
ят	Граал	е	дървен.
	 Като	паничката	на	Жената.

Бодил   Нуждников

Стефка Бурмова

	 Талантливите	 габро-
вки	Кристина	Неделчева	и	
Ивета	Петрова	от	севлиев-
ската	 Вокална	 формация	
„Upstream	 Voices”	 с	 ръко-
водител	 Ценка	 Горалова	
се	завърнаха	с	награди	от	
Международния	 конкурс	
за	 изпълнители	 на	 попу-
лярна	 песен	 „Euro	 Stars		
2019”	в	Малта.	
	 Фестивалът	се	провеж-
да	 в	 столицата	 Валета	 и	
се	 организира	 от	 Катрин	
и	Мартин	Дегабриеле.	Ор-
ганизаторите	 канят	 мно-
го	 млади	 изпълнители	 от	
Европа	 да	 покажат	 свои-
те	 вокални	 умения	 и	 да	
се	 насладят	 на	 красивите	
забележителности	 на	 ос-
тровната	държава.	
	 Тази	 година	 в	 конкур-
са	 участваха	 изпълнители	
от	 12	 държави	 -	 Малта,	
Италия,	 Сърбия,	 Полша,	
България,	Румъния,	Кипър,	

Литва,	 Словения,	 Македо-
ния,	Русия,	Латвия,	инфор-
мира	 Ценка	 Горалова.	 Тя	
обясни,	 че	 Кристина	 Не-
делчева	 е	 участвала	 във	
втора	 възрастова	 група	 в	
категория	 ,,B”	 и	 е	 напра-
вила	много	голямо	впечат-
ление	 на	 международното	
жури	 със	 своето	 изпълне-
ние	на	българска	песен.	Тя	
е	 изпълнила	 най-популяр-
ната	 песен	 на	 Паша	 Хри-
стова	„Повей	ветре“,	която	
е	осигурила	на	9-годишна-
та	 емоционална	 и	 гласо-
вита	Криси	втора	награда,	
диплом	 и	 статуетка,	 както	
и	покани	за	два	конкурса	
в	Румъния.
	 Ивета	Петрова	участва	
за	втори	път	на	конкурса	в	
Малта	по	специална	пока-
на	на	Мартин	Дегабриеле.	
Младата	габровска	звезда	
е	 показала	 своя	 талант	
с	 популярния	 хит	 „Feeling	
good”.	Акапелната	 част	 на	
песента	 в	 началото	 е	 из-

ненадала	 много	 приятно	
жури	и	публика,	което	оси-
гури	 на	 Ивета	 наградата	
„First	Diploma	Award”	в	ка-
тегория	 „H”	 на	 най-голе-
митe	 осемнайсетгодишни	
участници	в	конкурса.
	 Oт	 ВФ	 „Upstream	
Voices”	 са	 участвали	 ус-
пешно	в	конкурса	в	Малта	
Гала	 Ботева	 и	 Анна	 Хри-
стова	 в	 категория	 „F”	 от	
възрастовата	 група	 на	 14	
-15	 г.,	 Далия	 Ковачева	 в	
категория	„D”	 -	12	г.	Те	са	
получили		медал	и	диплом	
за	доброто	си	представяне	
на	фестивала.
	 Гала	 Ботева	 е	 изпъл-
нила	 най-познатата	 песен	
на	Андра	 Дей	 -	 „Rise	 up”,	
Aнна	Христова	се	е	пред-
ставила	с		популярния	хит	
на	Дженифър	Хъдсън	„One	
night	 only”,	 а	 Далия	 Кова-
чева	е	била	изключително	
артистична	с	често	изпъл-
няваната	 песен	 от	 мюзи-
къл	-	„Evil	like	me”.

Kриñтина Нåäåлчåва и Ивåта Пåтрова 
ñ наãраäи от “Euro Stars 2019” в Малта
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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.

галерИя “вИДИма” - 
СевлИево

	 Галерия	 „Видима”	
кани	всички	севлиевци	на	
среща	 с	 Мариета	 Миле-
ва	 Чони	 в	 родното	 й	 Се-
влиево	 по	 повод	 нейната	
нова,	втора	по	ред	книга	с	
поезия	-	„Дива	череша”.	
	 Мариета	 е	 родена	 по	
черешово	 време,	 през	
най-хубавия	 месец	 на	 го-
дината,	 май,	 в	 Севлиево.	
Четиринайсетгодишна	 за-
минава	да	учи	в	Немската	
езикова	гимназия	в	Ловеч.	
Завършва	 гимназията	 с	
пълно	 отличие	 и	 сребъ-
рен	медал,	 в	 този	период	
започва	 да	 пише,	 да	 ри-
сува,	 да	 гледа	 филми,	 да	
слуша	рок	музика...	После	
завършва	 строително	 ин-
женерство	 -	 тежки	 години	
на	 следване,	 това	 е	 мъж-
ка	 професия,	 но	 и	 досе-
га	 се	 занимава	 с	 нея,	 не	
толкова	 с	 проектиране,	 а	
по-скоро	 с	 мениджмънт	 и	
организация.
Късмет е да оцелееш. 
По-голям късмет. 
Да останеш цял.
	 Живяла	 е	 1	 година	 в	
Швеция	и	2	години	в	Япо-

ния.	Увлича	се	по	изобра-
зителното	 изкуство	 и	 по-
вече	от	10	години	се	зани-
мава	 усилено	 с	 рисуване.	
Има	 една	 самостоятелна	
изложба	 в	 Севлиево	 и	 е	
участвала	 в	 няколко	 дру-
ги.	 За	поезията	признава:	
„Писането	на	стихове	ста-
на	 абсолютно	 изненадва-
що	и	за	мен	самата	-	пре-
минах	 през	 тежък	 емо-
ционален,	 личен	 момент,	
губейки	 най-близкия	 си	
човек,	моя	Йордан,	с	кого-
то	 прекарахме	 прекрасни	

години,	 живя-
хме	 в	 Швеция,	
Япония,	 пътува-
хме,	ходехме	по	
концерти...“	Тези	
събития	 отключ-
ват	 импулси	 на	
силен	 емоцио-
нален	 заряд,	
които	 се	 кон-
центрират	 като	
енергийни	 ядра	
в	 кратки	 трис-

тишни	 форми.	 Компакт-
ни,	 съсредоточени	 точно	
в	 епицентъра	 на	 сърцето,	
те	 поразяват	 като	 малки	
поетични	 бомби!	 Ударната	
вълна	на	всеки	стих	ни	за-
лива	с	емоции	и	с	чувства.	
Покосява	ни	с	истини!
Като деца си играем с 
любовта. 
Късна есен. 
С дъждовни погледи.
	 В	 края	 на	 2017	 г.	 ав-

торката	събира	първите	си	
стихове	в	една	книга,	оза-
главена	 „Бяла	 вода”	 като	
символ	на	чистотата,	исти-
ната	и	любовта.	По	оформ-
лението	работи	с	илюстра-
тора	Веда	Христова.	Двете	
създават	 една	 ювелирна	
книга,	 която	 носи	 много	
удоволствие	 на	 сетивата.	
От	няколко	месеца	е	факт	
и	втората	й	книга	–	„Дива	
череша”,	 с	 невероятните	

рисунки	с	вино	на	
художника	Стефан	
Божков.
Камък ли съм? 
Или стон? 
Зависи от ръцете 
на скулптора.
	Още	 за	 авторка-
та,	 за	 книгата	 и	
за	 севлиевския	
корен	ще	говорим	
с	 поета	 Димитър	
Васин.	 А	 всеки,	
който	 желае,	 ще	
може	 да	 си	 заку-
пи	 книгата	 с	 пос-
вещение	 и	 авто-
граф.	
	Очакваме	 Ви,	
на	 22	 май	 2019	 г.	
(сряда)	 от	 17:30	
часа	 в	 галерия	
„Видима”!

СавИНа ЦоНева
На рБ „аПрИлов-Палаузов“

	 По	 повод	 ежегодния	
национален	 Маратон	 на	
четенето	(2	-	23	април	2019	
година),	 Националната	
библиотечна	седмица	2019	
и	24	май	–	Деня	на	българ-
ската	просвета	и	култура	и	
на	славянската	писменост,	
Регионална	 библиотека	
„Априлов-Палаузов”	 обяви	

фотоконкурс	 под	 мотото	
„Книгата,	 библиотеката	 и	
аз”,	предназначен	за	прия-
тели	на	книгата,	библиоте-
ката	и	фотографията.
Основно	изискване	в	кон-
курса	 бе	 депозираните	
състезателни	 фотоси	 да	
показват	участника	заедно	
с	 любима	 книга	 и/или	 в	
посещавана	 от	 него	 биб-
лиотека.	
	 Участниците	 в	 конкур-

са	трябваше	да	бъдат	от	8	
до	29	навършени	години.
Изпратените	 фотографии	
бяха	 поместени	 на	 фейс-
бук-страницата	 на	 Регио-
нална	 библиотека	 „Апри-
лов-Палаузов”	 под	 загла-
вие	 “Книгата,	 библиотека-
та	и	аз.	Фотоконкурс”.
Победителите	 във	 фото-
конкурса	 са	 определени	
на	 основание	 най-много	
харесвания	 за	 всяка	 от-
делна	 снимка	 в	 специал-
ната	фейсбук-страница.
	 Резултати	:
I	 награда	 	 	 –	 Николета	
Николаева	 –	 „Нестандарт-
ното	в	четенето“	–	410	ха-
ресвания;																																																																																		
II	 награда	 	 	 –	 Виктория	
Стефанова	 –	 „Книгите	 са	
моето	 спасение“	 -	 239	 ха-

ресвания
									III	награда								–		
Ралица	 Драгнева	 –	 „Най-
удобната	 и	 уютна	 поза	 -	
няма	 нищо	 по-хубаво	 от	
разлистването	 на	 книга	
след	 тежък	 ден!”	 	 -	 199	
харесвания
	 Поощрителна	 награда				
–	 Константин	 Иванов,	 на	
9	 години	 –	 „С	 любимата	
книжка“	–	99	харесвания
	 Специална	 награда	 за	
най-масово	участие	–	мал-
ките	 читатели	 от	 библио-

теката	 при	 НЧ	 „Климент	
Охридски“	в	с.	Сенник
 Б и б л и о т е ч н и я а т 
екип благодари на всич-
ки участници, изпратили 
снимки си за фотокон-
курса „книгата, библио-
теката и аз“!
  Победителите ще 
получат своите награди 
на 27 май 2019 година в 
централната сграда на 
РБ„Априлов-Палаузов“ 
(15.00 часа, зала за сре-
щи и събития)!

Бориñ Данков и книãата му “Минало нå отминало” 
ñ ãоäишната наãраäа на Съюза на пиñатåлитå

вела лазарова

	 За	 своята	 книга	 „Ми-
нало	 не	 отминало“,	 пос-
ветена	 на	 с.	 Жълтеш	 и	
съседните	 села,	 известни-
ят	 габровски	 писател	 и	
журналист	Борис	Данков	е	
удостоен	с		годишната	на-
града	за	документалистика	
и	краезнание	на	Съюза	на	
българските	писатели.			
	 Наградата	 е	 присъде-
на	 измежду	 представени-
те	 220	 заглавия	 -	 проза,	
мемоарна,	 публицистична,	
есеистична,	 литературно-
критическа,	драматургична	
и	детска	литература	в	кон-
курса	на	СБП		за	2018	г.
	 „Прочитът	 на	 новата	
книга	 на	 Борис	 Данков	
настойчиво	 внушава	 огро-
мен,	 систематичен	 и	 вър-
шен	не	само	с		усърдие,	а		
и	с	любов	труд,	потвърден	
и	от	факта,	че	става	дума	
за	 родното	 село	 на	 ав-

тора...	 В	 това	 именно	 се	
съдържа	 успехът	 на	 кни-
гата,	че	измежду	всичките	
поетически	и	публицистич-
ни	 творби	 на	 автора	 тя	 е		
писана	 цял	 живот.	 Книга,	
която	 е	 колкото	 сериозна	
като	 научно	 изследване,	
толкова	и	като	поетическо	
откровение,	 възвръщане		
към	 предбитието	 и	 утро-
то	 на	 собствения	 живот“,	
отбелязва	 проф.	 Симеон	
Янев,	член	на	журито,	при-
съдило	наградите.
	 Борис	 Данков	 е	 бил	
журналист	 в	 окръжния	
габровски	 вестник	 „Бал-
канско	знаме”,	централния	
печат:	 „Народна	 младеж”,	
„Работническо	дело”	и	 ко-
респондент	 на	 вестника	
във	Варшава,	„Дума”	и	ре-
дактор	 на	 литературната		
притурка	 „Пегас”.	 Повече	
от	10	години	всяка	седми-
ца	публикува	публицистич-
ни	реплики	и	антрефилета,	

събрани	в	един	том	„Гнев-
ни	хроники”	(2012).

	 З а п о ч -
ва	 да	 събира	
„сламки”	 преди	
30	 години	 за	
книгата	 „Мина-
ло	 не	 отмина-
ло”	 като	 при-
бавя	 стотици	
справки,	 уточ-
нения,	 запъл-
ване	 на	 „бели	
полета”	и	пр.
	 Първата	
му	 книга	 „Ма-
гията	 на	 сло-
вото”	 (1986	 г.)	
включва	 анке-
ти	 с	 български	
публицисти	 и	
техни	 литера-
турни	 портре-
ти.	 Голямата	
му	муза,	обаче	
си	 остава	 пое-
зията.	 Автор	 е	
на	 поетичните	
книги	 „Сянка	

на	птица”	 (1994	 г.),	 „Хаос”,	

„Енигма”,	 „Колибарски	 съ-
нища”.	
	 По	 повод	 най-новата	
си	книга	„Минало	не	отми-
нало”	Борис	Данков	казва:	
„Пиша	за	миналото	заради	
бъдещето”.
	 Лауреати	на	наградите	
на	СБП	за	2018	г.	са	и:	Пе-
тър	 Доневски	 за	 белетри-
стика	-		сборник	с	разкази	
„Удавени	очи”;	Марина	Ма-
теева	 за	 поезия	 -	 „Шепо-
тът	зелен	на	необята”;	Ни-
колай	Пенчев	 (Чичо	Ники)	
за	 детска	 литература	
-	 „Гошо	 и	 малката	 вещи-
ца“	-	втора	част;	Борислав	
Геронтиев	 за	 есеистика	
и	 публицистика	 с	 книгата	
„Село	 без	 черква”;	 Васил	
Иванов	 -	 хумор	 и	 сатира	
за	„Златната	ябълка	и	още	
нещо”;	 литературна	 крити-
ка	-	Панко	Анчев	за	книги-
те	„Българският	ум.	Непро-
четеният	Димитър	Талев”	и	
„Критикът	 като	 мислител.	

Непрочетеният	 Кръстьо	
Куюмджиев”;	 дра-
матургия	 -	 Алек-
сандър	Гочев	за	
книгата	 „Да-
лечни	 свет-
лини.	 Седем	
пиеси”.

Галåрия „Виäима” прåäñтавя Мариåта Чони в роäното й 
Сåвлиåво по повоä нåйната нова книãа ñ поåзия - „Дива чåрåша”

Поáåäитåли в конкурñа „Книãата, áиáлиотåката и аз”
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÃÐÀÄ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ
ÁÎÇÀÉÍÈÊ

ÎÑÍÎÂÀÒÅ-
ËßÒ ÍÀ ÁÈÐ-
ÌÀ /1044-1077/

ÍÀÓÊÀ ÇÀ
ÖÚÐÊÎÂÍÎÒÎ
ÊÐÀÑÍÎÐÅ×ÈÅ

ÑÅËÎ ÊÐÀÉ
ÑÎÔÈß

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1524-1597/

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1907-1990/

ÐÅÊÀ Â
ÐÓÌÚÍÈß

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÃÐÅÁÊÈÍß,
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀ
ØÀÌÏÈÎÍÊÀ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÀ ÀÊÒÐÈÑÀ
„ÐÅÄÍÈÊ
ÄÆÅÉÍ”

ÐÀÂÍÈÙÅ,
ÍÈÂÎ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ
/1921-2006/

ÑÅËÎ Â
ÏËÅÂÅÍÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÀ
ÏÈÑÀÒÅËÊÀ
/1729-1807/

ÍÅÌÑÊÈ
ÐÅÊËÀÌÅÍ
ÊÀÒÀËÎÃ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀ-
ÒÈÂÍÀ ÅÄÈÍÈ-
ÖÀ Â ÒÓÐÖÈß

ÀÂÒÎÌÎÁÈË-
ÍÎ ÑÚÑÒÅÇÀ-
ÍÈÅ Â ÑÀÙ

¹2211

ÑÎÐÒ ×ÅÐÅ-
ØÈ ÑÚÑ ÑÂÅ-
ÒÚË ÑÎÊ

ÁÈÂØ ÌÅÊÑÈ-
ÊÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ

ÍÈÌÔÀ, ÆÅ-
ÍÀ ÍÀ ÎÐÔÅÉ

/ÃÐ. ÌÈÒ./

ÎÁÐÀÇ ÂÚÐÕÓ
ÇËÀÒÎ Ñ ×ÅÐ-
ÍÀ ÑÏËÀÂ

ÃÐÀÄ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÌÀÊÅÄÎÍÈß

ÃÐÀÄ Â
ßÏÎÍÈß ÍÀ
Î. ÕÎÍÑÞ

ÍÅÌÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1880-1916/

ÕÚËÌ ÊÐÀÉ
ÁÅËÃÐÀÄ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ËÓÈÄÆÈ
ÊÅÐÓÁÈÍÈ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÃÎÃÎË ÎÒ
„ÆÅÍÈÒÁÀ”

ÏËÀÒÍÅÍ
ÍÀÂÅÑ

ÐÓÑÊÀ
ÏÈÑÀÒÅËÊÀ
/1901-1964/

ÑÒÐÓÍÅÍ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÐÀÄÈÎÀÊÒÈ-
ÂÅÍ ÌÈÍÅÐÀË

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÔÈËÌ Ñ
ÌÀÄÎÍÀ

ÏÚËÊÎÂÎÄÅÖ
ÍÀ ÀË. ÌÀÊÅ-
ÄÎÍÑÊÈ

ÃÐÀÄ Â
ÀÂÑÒÐÀËÈß

Ó×ÅÁÍÎ
ÏÎÑÎÁÈÅ
ÇÀ ÑÌßÒÀÍÅ

ÀËÁÀÍÑÊÀ
ÒÅËÅÃÐÀÔÍÀ
ÀÃÅÍÖÈß

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÌÅÑÅÖÈÒÅ

ÑÒÀÐÀ ÌÀÐÊÀ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ËÅÊÈ ÊÎËÈ

Ã-É ÎÒ ÔÈË-
ÌÀ „ÑÒÅÏÍÈ
ÕÎÐÀ”

ÏÎÂÅÑÒ ÎÒ
ÀÍÃÅË
ÊÀÐÀËÈÉ×ÅÂ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÀÑÒÀ ÇÀ
ÇÚÁÈ

ÔÈËÌ ÍÀ
ÄÆÅÉÌÑ
ÊÀÌÅÐÚÍ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÀÃÓÑÒÈÍ ÃÎ-
ÌÅÑ ÀÐÊÎÑ

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÖÈÃÓËÀÐ
/1891-1959/

ÂÈÇÀÍÒÈÉ-
ÑÊÈ ÏÈÑÀÒÅË
/1140-1220/

ÎÒÐÎÂÍÀ
ÌÀÑËÅÍÀ
ÒÅ×ÍÎÑÒ

ÄÐÅÂÍÈ
ÏËÅÌÅÍÀ ÍÀ
ÁÀËÊÀÍÈÒÅ

ÃÐÀÄ Â
ßÏÎÍÈß ÍÀ
Î. ÕÎÍÑÞ

ÏÅÐÈÎÄ ÎÒ
12 ÌÅÑÅÖÀ

ÎÑÒÐÎÂÍÀ
ÄÚÐÆÀÂÀ Â
ÒÈÕÈ ÎÊÅÀÍ

ËÈÍÈß Ñ
ÍÀÍÅÑÅÍÈ
ÂÚÐÕÓ ÍÅß
ÄÅËÅÍÈß Â
ÍßÊÎÈ ÓÐÅÄÈ

ÅÄÚÐ ÊÎÍ

ÄÎÌÀØÍÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ËÈÁÐÅÒÈÑÒ
/1857-1919/

ÎÁËÀÑÒ Â
ÃÚÐÖÈß

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÂÅÍÅÖÓÅËÀ

ÆÈËÅÙÎ
ÍÀÑÅÊÎÌÎ

ÑÏÀÐÒÀÍÑÊÈ
ÖÀÐ

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
ÍÀ ÄÈÌÈÒÚÐ
ÏÎËßÍÎÂ

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
ÍÀ ÀÑÏÀÐÓÕ
ËÅØÍÈÊÎÂ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Õ. ÎÒÎ ÎÒ
„ÍÀÏÐÈÌÅÐ...
ÉÎÇÅÔ”

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
ÍÀ Ð. ÐÀËÈÍ

ÂÈÄ ÏÎËÈÖÀ

ÐÓÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1908-1981/

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
Ä. ÒÀËÅÂ ÎÒ
ÐÀÇÊÀÇÀ
„ÁÐÀÒß”

ÃÅÐÌÀÍÑÊÀ
ÔÈÃÓÐÈÑÒÊÀ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÖÈÐÊÎÂÀ
ÏËÎÙÀÄÊÀ

ÏÐÎÂËÀÊ Â
ÒÀÉËÀÍÄ

ÅÄÈÍ ÎÒ ÑÅÉ-
ØÅËÑÊÈÒÅ
ÎÑÒÐÎÂÈ

ÅÇÅÐÎ ÂÚÂ
ÔÈÍËÀÍÄÈß

ÐÅËÈÃÈÎÇÍÀ
ÑÅÊÒÀ Â
ÁÚËÃÀÐÈß
ÎÒ Â.XIV

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÁÀËÇÀÊ ÎÒ
„ØÀÃÐÅÍÎÂÀ
ÊÎÆÀ”

ÃÐÀÄ Â
ÒÓÐÖÈß

ÀÌÈÍÎÊÈÑÅ-
ËÈÍÀ

ÏÐÈßÒÅÍ
ÌÈÐÈÑ

ÑÒÀÐÎÒÎ ÈÌÅ
ÍÀ ÄÍÅØÍÀ
ÏËÈÑÊÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÎÑÒÐÎÂ ÊÐÀÉ
ÑÀÐÄÈÍÈß

ÆÅÐÒÂÅÍ
ÎÃÚÍ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÍÅÄÀ
ÀÍÒÎÍÎÂÀ

ÐÓÑÊÈ ÅÍÖÈ-
ÊËÎÏÅÄÈÑÒ
/1711-1765/

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÅÒ, ÅÏÈÊ
/1817-1882/

ÑÅËÎ ÊÐÀÉ
ÃÀÁÐÎÂÎ

ÕÓÄÎÆÍÈÖÈ
ÍÀ ÐÈÑÓÂÀ-
ÍÈ ÔÈËÌÈ

ÑÎËÈ ÍÀ
ÈÒÀÊÎÍÎÂÀ-
ÒÀ ÊÈÑÅËÈÍÀ

ÒÎ×ÍÈ
ÊÀËÅÍÄÀÐÍÈ
ÂÐÅÌÅÍÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÈÊÎÍÎÌÈÑÒ
/1694-1774/

ÃÐÀÄ Â ÏÅÐÓ

ÃÐÀÄÈÂÍÈ
×ÀÑÒÈÖÈ ÍÀ
ÂÅÙÅÑÒÂÎÒÎ

ÂÇÐÈÂÍÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ÒÞÐÊÌÅÍÑÊÈ
ÄÐÀÌÀÒÓÐÃ
/1908-1981/

ÐÀÇÊÀÇ ÎÒ
ÖÀÍÊÎ
ÖÅÐÊÎÂÑÊÈ

ÈÇÎËÀÖÈÎ-
ÍÅÍ
ÌÀÒÅÐÈÀË

ÈÇÊÓÑÒÂÅÍÀ
ÂÀÍÈËÈß

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÕÈÙÍÈ ÌÎÐ-
ÑÊÈ ÎÕËÞÂÈ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÈÊÎÍÎÌÈÑÒ
/1902-1974/

ÍÅÌÑÊÈ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ
/1075-1137/

ÑÎË ÍÀ
ÊÀËÀÅÍÀÒÀ
ÊÈÑÅËÈÍÀ

ÏÎËÑÊÎ
ÖÂÅÒÅ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÞÌÀÍÑ ÎÒ
ÅÄÍÎÈÌÅÍ-
ÍÀ ÎÏÅÐÀ

Ã-É ÍÀ ÂÅÐÄÈ
ÎÒ „ÁÀË Ñ
ÌÀÑÊÈ”

ÏÀÐÈ×ÍÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ Â
ÇÀÏ. ÑÀÌÎÀ

ÊÐÀÑÍÎÐÅ-
×ÈÂ ÃÎÂÎÐÈ-
ÒÅË

ÄÐÅÂÍÀ
ÀÐÌÅÍÑÊÀ
ÑÒÎËÈÖÀ

ÑÒÀÐÀ ÌÀÐÊÀ
ÁÎß ÇÀ
ÎÁÓÂÊÈ

ÃÐÀÄ Â
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ØÅÊÑÏÈÐ ÎÒ
„ÑÚÍ Â ËßÒ-
ÍÀ ÍÎÙ”

ÃÐÀÄ Â ÐÓÑÈß,
ÁÀØÊÈÐÈß

ÏÐÎ×ÓÒ ÕÓÍ-
ÑÊÈ ÂÎÆÄ
/ÍÅÈÇÂ.-453/

ÐÓÌÚÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1788-1879/

ÐÅÊÀ Â
ÁÐÀÇÈËÈß,
ÏÐÈÒÎÊ ÍÀ
ÀÌÀÇÎÍÊÀ

ÃÐÀÄ Â
ÓÍÃÀÐÈß

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
ÎÒ Â.XV

ÀÁÀÍÎÑÎÂÎ
ÄÚÐÂÎ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Ì. ÏÀÍÜÎË
ÎÒ ÏÈÅÑÀÒÀ
„ÌÀÐÈÓÑ”

ÊÎÏÐÈÍÀ

×ÎÂÅØÊÈ
ÇÂÓÊ ÁÅÇ
ÏÈÑÌÅÍ
ÇÍÀÊ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÀÍÀ ÊÀÐÈÌÀ

ÑÁÎÐÍÈÊ
ÐÀÇÊÀÇÈ ÎÒ
ÈÂÀÍ ÀÐÆÅÍ-
ÒÈÍÑÊÈ

ÀÃÈÐÅ, ÀÍÀÊÎ, ÀÒÀÐÀ, ÅÂÐÈÄÈÊÀ, ÅÐÅÐÀ, ÈÊÈÒÎÑ, ÈËÈÒÅÐÀÒ, ÈÒÀÊÎÍÀÒÈ, ÊÅÍÅ, ËÎÍÈ, ÌÀÅ, ÍÅÊÅÐÌÀÍ, ÎÌÈËÅÒÈÊÀ, ÎÍÎÐÈÍÀ, ÎÒÅÍÈÒ.
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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.
ТрисТаЕн - 120 кв. м, в 
идеален център се прода-
ва на тел. 0888/813-710. 
[11, 6]
къща В Лесичарка се 
продава или заме-
ня за апартамент - тел. 
0898/847-480. [11, 11]
ЕТаж оТ къща на ул. 
„Свищовска“ за 20 000 
лева се продава на тел. 
0894/21-66-30. [11, 11]
гарсониЕра - тухлена, 
за 25 000 лева се прода-
ва на тел. 0894/21-66-30. 
[11, 11]
парцЕл В с. Куката за 
12 500 лв. се продава на 
тел. 0896/651-920. [11, 
10]
ДВуЕТажна къща с 
дворно място 1500 кв. 
м в село Костенковци 
се продава на тел. 
0878/863-875. [11, 10]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център, по се-
бестойност и договаря-
не се продават на тел. 
0888/447-096. [22, 7]
иМоТ оТ 2 къщи, два 
декара, на 5 км от цен-
търа - справки на тел. 
0897/569-027 [11, 1]

ДВуЕТажна къща в 
село Стоевци се прода-
ва на тел. 0884/429-116 
[22, 1]
ДВорно МясТо в село 
Дивеци се продава на тел. 
0887/724-377. [3, 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, 20]

ДаВа поД наЕМ
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [18, 10]
аВТоМиВка сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [11, 9]
апарТаМЕнТ - обзаве-
ден, саниран, в кв. Лъката 
се отдава под наем на 
тел. 0879/21-98-13. [4, 3]
Магазин - 32 кв. м, до 
Общината се дава под 
наем на тел. 0896/266-
311. [11, 3]
рЕсТоранТ с голяма лят-
на градина се дава под 
наем на тел. 0887/77-77-
89. [5, 2]
аВТоМиВка-сЕрВиз В 
центъра се дава под наем 
на тел. 0887/77-77-89. 
[5, 2]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0885/642-467, 066/86-
59-43. [3, 1]

нощуВки
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
0876/731-419. [22, 18]
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [18, 10]

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  - 0878/943-895.
услуги с багер и са-
мосвал - справки на тел. 
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, 12]
изМазВанЕ на капаци, 
комини, ремонт на покри-
ви - тел. 0897/390-194. 
[26, 12]

ДрЕнажи, поДпор-
ни стени, покриви - тел. 
0886/762-434. [26, 12]
БригаДа изВършВа ре-
монт на покриви и нови 
конструкции, хидро- и то-
плоизолации, тенекеджий-
ски и бояджийски услуги 
- тел. 0899/638-875. [16, 
12]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренажи и други услуги 
- тел. 0895/295-654. [22, 
12]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [11, 11]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийство, хидроизо-
лации - 0879/93-24-34. 
[20, 2]
поДоВи заМазки, бе-
тон, изолации, мазилки и 
др. - тел. 0898/672-883. 
[5, 2]
каМЕнна зиДария, 
бордюри, всички видове 
плочки - 0884/655-206, 
0897/576-223. [3, 1]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки - тел. 
0876/416-716. [11, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, БояДисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650

паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.

лЕпЕнЕ на плочки и 
полагане на замазки - 
справки на тел. 0876/790-
953. [33, 19]
Фаянс, ТЕракоТа, гип-
сокартон, изолации - тел. 
0896/828-147. [22, 3]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
Топлоизолация - ЛИ-
ЗИНГ - тел. 0887/131-311. 
[33, 29]
хиДро- и топлоизолации, 
покривни ремонти и др. 
Тел. 0888/863-001. [17, 
12]

израБоТВа
израБоТка на метални 
изделия за дома и офиса - 
тел. 0898/322-621. [6, 1]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - от-
горе и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.

оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик и ел. инсталации. 
Монтаж и поддръжка по 
домовете. Тел. 0876/000-
084. [11, 5]

ДограМа
AL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 18]
 
рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
ДрЕБни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 24]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [24, 
10]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [22, 9]
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 3]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, справки на тел. 
0884/942-942.

коВач - водно точило и 
сапове  - 0892/775-774.
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, 12]
МайсТор каМЕнар. Ка-
менни облицовки. Тел. 
0894/211-968. [3, 1]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0894/921-663. [24, 
11]
почисТВанЕ на апар-
таменти, мази, къщи, с 
косене - 0897/68-73-75. 
[11, 8]

косЕнЕ

проФЕсионално ко-
сЕнЕ и поДДръжка 
- 0899/140-254.

косЕнЕ, почисТВанЕ 
на трева, храсти, къпини, 
дървета - тел. 0886/30-
80-17. [22, 19]

ФрЕзоВанЕ
ФрЕзоВанЕ на градини 
- тел. 0899/140-254. [21, 
14]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
цигли - едно- и дву-
канални, се продават на 
тел. 0887/724-377. [3, 1]

проДаВа разни
коТЕл на твърдо го-
риво - 30 KW, чешки, 
нов, се продава на тел. 
0889/439-509. [11, 8]
чугунЕн коТЕл - упо-
требяван, 30 kW, за 200 
лева се продава на тел. 
0878/80-54-60. [11, 3]
пласТМасоВи цис-
ТЕрни - 1 тон - тел. 
0888/942-095. [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, 12]
оБорска Тор - говеж-
да, в чували - 3.30 лв./
бр., с транспорт - тел. 
0878/650-456. [23, 10]

жиВоТни проДаВа
пилЕТа и прасета се 
продават на тел. 0889/88-
06-06. [11, 9]
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, 7]
Малки ТЕлЕТа се прода-
ват на тел. 0899/33-80-
78. [5, 2]
агнЕТа сЕ продават на 
тел. 0877/739-481. [6, 1]

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, 11]

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

почиВки, кВарТири
изгоДно! оБзаВЕДЕ-
ни бунгала в Китен на 
200 метра от плажа. Тел. 
0888/813-925. [11, 7]

аВТоМоБили проДаВа
сиТроЕн с3 - дизел, С3 
- бензин, Пежо 807, с 
АГУ, нов внос, регистри-
рани, се продават на тел. 
0897/647-711. [11, 8]
рЕно клио 1.2, 1992 г., 
за 750 лв. се продава на 

тел. 0876/544-008. [11, 
7]
ФорД ЕскорТ - 1993 г., 
бензин, 600 лв., се прода-
ва на тел. 0887/95-00-88. 
[6, 1]
хЮнДай МаТрикс, 1.5 
CRDI, 2002 г., платени да-
нък и Гражданска отговор-
ност, се продава на тел. 
0898/731-447. [3, 1]

Ваз, МоскВич
ТраБанТ - комби, се про-
дава на тел. 0887/426-

863. [2, 1]

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, 10]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТ със са-
мосвал до 2 тона - тел. 
0886/604-711.
ТранспорТ с КАМАЗ - 
тел. 0887/250-499. [11, 
8]

ТранспорТ - 0.45 лв. - 
справки на тел. 0894/00-
40-45. [22, 6]
ТранспорТни услуги 
до 2 тона каросерия - 
тел. 0896/82-81-47. [22, 
3]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/080-862. [11, 3]

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

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 1]
МоМичЕ прЕДлага 
секс - тел. 0876/249-
511. [6, 1]

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

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални МасажисТки - 0876/735-596. [22, 
18]

раБоТа прЕДлага

„ДиМас“ аД Търси 
Да назначи шоФьо-
ри на ТоВарЕн аВТо-
МоБил. Възнагражде-
ние - 1200 лв.  За по-
вече информация: тел. 
0885/803-330. [11, 2]

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, 21]
ФирМа за ремонт на мо-
токари и строителна техни-
ка търси майстор. Справки 
на тел. 0877/34-34-26. 
[22, 20]
БЕнзиносТанция и 
газстанция „Йоана“ тър-
си да назначи служител, 
обслужващ бензиностан-
ция. Телефон за контакти: 
0886/010-003,0884/976-
952. [20, 12]
МЕхана „гаБъра“ търси 
сервитьори. Справки на 
тел. 0897/974-704. [22, 
11]

„сТоМано и металоо-
бработване Габрово“ ООД 
- Габрово, ул. „Индустри-
ална“ 36, търси 1. ЗАВАР-
ЧИЦИ на метални изделия, 
които работя с СО, може-
щи да разчитат технически 
чертежи. 2. МОТОКАРИСТ 
- основно, и допълнител-
но съвместяващ работа с 
лентонарезна машина и ъг-
лошлайф. Фирмата предла-
га отлично заплащане, съ-
временни условия на труд, 
възможност за постоянна 
работа и професионално 
развитие. За контакт: smg.
berova@yahoo.com, тел. 
0892/470-928 - Пепа Бе-
рова. [12, 2]
ФирМа Търси монта-
жник. Справки на тел. 
0888/255-318. [12, 9]
ТаксиМЕТроВи шо-
Фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 10]
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, 10]
жЕна До 40 години 
за обща работа - тел. 
0888/218-048. [11, 8]

поМощник-гоТВач/ка 
за механа - 5 дни работи, 
2 почива, старт 800 лв., се 
търси на тел. 0887/002-
030. [11, 10]
сЕрВиТьор/ка за битово 
заведение - 5 дни работи, 
2 почива, 700 лв., се тър-
си на тел. 0887/002-030. 
[11, 10]
рЕсТоранТ „ЕлЕниТЕ“ 
търси да назначи помощ-
ник-готвач и работник 
кухня. За контакт: тел. 
0897/896-176. [11, 9]
шиВачки с опит се наби-
рат на тел. 0895/442-887, 
0899/540-972. [22, 6]
жЕна с опит в чужби-
на за почистване на офис 
и апартаменти - тел. 
0877/776-943. [8, 5]
жЕна за гледане на стари 
хора срещу унаследяване 
- тел. 066/992-244. [5, 5]
Магазин за хранител-
ни стоки търси да назна-
чи продавач-консултант 
със стаж по професията. 
Справки на тел. 0897/954-
247. [23, 5]
Магазин В град Трявна 
търси продавач. Мотивира-
що заплащане. Справки на 
тел. 0895/677-616. [6, 4]

шоФьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [11, 9]
проДаВачка В заведение 
за бързо хранене се търси 
на тел. 0878/128-222. [3, 
3]
ФирМа Търси работни-
ци за леярна. Осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0676/7-22-00. [13, 2]
раБоТник за производ-
ство на пластмасови де-
тайли, може пенсионер, се 
търси на тел. 0888/14-03-
06. [11, 2]
ФирМа „ЕлВи“ ООД - 
село Велковци търси да 
назначи общи работници, 
чистачка на производстве-
ни помещения, работник 
в цех Запечатване, работ-
ник в цех Кисело мляко. 
Справки на тел. 0892/281-
442, от 9.00 до 17.00 
часа. [5, 1]
БасЕйн ТрЕнДаФила 
търси да назначи спасител 
и чистачка. Справки на 
тел. 0883/27-77-70. [11, 
1]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
работник за скара. Справ-
ки на тел. 0887/90-70-32. 
[13, 1]

ФирМа Търси работник 
за шприцавтомати. Справ-
ка от 14 до 18 часа на тел. 
0888/378-036. [3, 1]
Магазин „Билла“ в 
Тера Мол търси служител 
в отдел „Деликатеси“ - тел. 
0887/95-00-88. [5, 1]
ФирМа за производство 
на пластмаси търси за 
работа на смени: машин-
ни оператори (позицията 
е подходяща за жени), 
общи работници, машинен 
оператор (гранулатор). За 
информация: тел. 0884/22-
99-20. [11, 1]
сТолъТ поД Общи-
на Габрово търси готвач. 
Справки на тел. 0894/63-
23-67. [6, 1]
рЕсТоранТ В центъра тър-
си сервитьори и миячка - 
тел. 0883/50-19-86. [6, 1]
шоФьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [11, 1]
заВЕДЕниЕ Търси сер-
витьорка. Справки на тел. 
0876/46-36-27. [22, 1]
заВЕДЕниЕ Търси гот-
вач, помощник-готвач за 
работа на смени, може 
само за събота и неделя. 
Справки на тел. 0876/46-
36-27. [22, 1]

счЕТоВоДсТВо

рЕгисТрация на 
ФирМи и счЕТоВоД-
но оБслужВанЕ - 
0898/480-821

ясноВиДсТВо
изВЕсТнияТ хоДжа 
предсказва бъдещето, 
разваля магии, събира 
разделени, лекува боле-
сти. Тел. 0899/38-12-12. 
[7, 2]

ДоМашни лЮБиМци
поДаряВаМ коТЕТа - 
тел. 0899/815-026. [8, 1]
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румяНа СтаНЧева

 - Г-н Талев, трудно ли 
е да бъдеш артист в днеш-
но време?
	 -	Да,	трудно	е,	но	при	
мен	 във	 всички	 случаи	 е	
по-лесно,	 защото	 ние	 сме	
семейство	 от	 артисти.	 И	

все	пак	има	едни	правила,	
които	 музикантът	 трябва	
да	спазвa.	Първо	-	да	ра-
боти	 и	 непрекъснато	 да	
развива	 таланта	 си,	 до-
като	 стигне	 до	 професио-
нализъм,	 и	 второ	 -	 да	 е	
упорит	 и	 дисциплиниран,	
за	да	си	изгради	име,	кое-
то	впоследствие	да	работи	
за	него.	
 - Кой създаде музи-
канта у Вас?
	 -	Според	мен	музикан-
тът	не	се	създава.	Музика-
та	 или	 я	 има,	 или	 я	 няма	
в	нас,	важното	е	от	ранна	
възраст	 да	 почувстваме	
нейния	 порив.	 Аз	 благо-
даря	 на	 Бог,	 че	 ми	 е	 дал	
тази	дарба	и	че	съм	тръг-
нал	по	този	път
 - Kaква е разликата 
между артиста и човека 
Радослав Талев? 
	 -	Артистичната	душа	по	
принцип	 живее	 по	 свои	
канони	и	на	сцената	тръп-
ката,	 адреналинът	 винаги	
вземат	 връх,	 а	 емоциите	
се	 отприщват.	Напоследък	
като	 се	 гледам	 на	 видео-
запис,	си	казвам,	че	тряб-
ва	да	овладявам	емоциите	
си,	 за	 да	 бъдат	 подходя-
щите	 за	 всеки	 един	 мо-
мент.	
	 Иначе	 за	 човека	 Ра-
дослав	 Талев	 извън	 сце-
ната,	 доколкото	 въобще	
могат	 да	 се	 разделят,	ми-
сля,	 че	 едно	 от	 силните	
му	качества	е	упоритостта	
и	 непрекъснатото	 му	 же-
лание	 да	 се	 развива,	 да	
става	все	по-добър.	
	 Дисциплината,	 която	
за	 мен	 е	 изключително	
важна,	 е	 невъзможна	 без	
силата	 на	 духа,	 която	 на-
лага	 да	 продължаваме	 и	
в	 най-трудните	 моменти.	
Като	 цяло	 -	 старая	 се	 да	
балансирам	 между	 арти-
ста,	 който	 почти	 винаги	 е	
„на	педал“,	и	човека,	които	
иска	да	отморява	и	да	се	
радва	на	живота.	
 - На какви изкушения 
подлага човека изкуство-
то?
	 -	 Изкушение	 в	 изку-

ството	е,	когато	постигнеш	
голям	 успех	 и	 всички	 те	
аплодират	и	хвалят,	да	се	
главозамаеш.	 На	 нашия	
син	 винаги	 сме	 му	 казва-
ли,	че	докъдето	и	да	стиг-
не,	не	трябва	сам	себе	си	
да	 губи	 от	 поглед.	 Когато	
си	музикант,	певец,	ти	все-

ки	ден	си	като	на	изпит	и	
ако	публиката	веднъж	ти	е	
писала	 шестица,	 това	 не	
значи,	 че	 на	 следващия	
концерт	пак	ще	я	изкараш.	
Винаги	трябва	да	си	я	за-
служиш,	 което	 значи	 да	
не	 спираш	 да	 се	 усъвър-
шенстваш.	 Иначе	 –	 много	
лесно	слизаш,	дори	падаш	
от	високия	пиедестал.
 - Как се вписва биб-
лейската мъдрост, че ни-
кой не е пророк в родното 
си място, във Вашия ар-
тистичен път? 
	 -	 Визитката	 на	 един	
град	се	пише	от	личности-
те,	които	живеят	в	него,	а	
не	 от	 институциите.	 Има	
много	 примери	 за	 това	
как,	 когато	 си	 отиде	 един	
човек,	 градил	 имиджа	 на	
своя	 град,	 с	 него	 си	 оти-
ва	 и	 дейността,	 която	 е	
съществувала	 благодаре-
ние	 на	 усилията	му.	 Зато-
ва	тези,	които	управляват,	
както	 и	 обществото,	 тряб-
ва	 да	 уважават,	 да	 ценят	
и	 да	 помагат	 на	 хората,	
които	определят	облика	на	
един	град.	
	 За	 съжаление,	 това	
рядко	се	случва	и	едва	ко-
гато	си	отиде	един	творец,	
тогава	 всички	 се	 сещат	
за	 него	 и	 започват	 да	 се	
пишат	 хвалебствия,	 да	 се	
правят	 събития	 в	 негова	
чест.	Но	когато	е	трябвало	
да	се	случи	помощта,	нея	
я	 е	 нямало.	 Това	 съм	 го	
виждал	много	 пъти,	 но	 то	
не	 е	 само	 в	 Габрово,	 а	 в	
повечето	градове	у	нас.	
 - Коя е Вашата музи-
ка, променя ли я време-
то?
	 -	 Моята	 музика	 е	 в	
широк	 спектър.	 Нашият	
дует”	 Кредо”	 –	 аз	 и	 съ-
пругата	 ми	 Ваня	 Талева,	
през	 годините	 сме	 нало-
жили	 един	 свой	 стил	 от	
любима	музика,	която	е	в	
стила	на	Андреа	Бочели	и	
Сара	Брайтман,	Павароти,	
Ал	 Бано	 и	 Ромина,	 Ерик	
Клептън,	 Гери	 Мур,	 в	 па-
мет	на	последния	написах	
мое	 произведение	 „Сълза	

от	китара“.	
	 Друга	 част	 от	 моята	
музика	 е	 свързана	 с	 кон-
цертите	ми	на	 класическа	
китара.	 При	 тях	 граци-
озността	 и	 това	 обаяние	
на	 класическата	 музика	
ме	 владее	 още	 от	 ранна	
възраст.	Но	фламенкото	и	
латино	музиката	 са	нещо-
то,	 което	 вдига	 в	 днешно	
време	публиката	на	крака	
–	обичам	да	свиря	в	тези	
стилове,	затова	и	написах	
произведението	 „Фламен-
ко	 радости“,	 в	 памет	 на	
Пако	де	Лусия.
 - Дълги години рабо-
тите като музикален ръ-
ководител в НЧ „Разви-
тие“ в Дряново и Вашите 
възпитаници са спечели-
ли много призови места 
на български и междуна-
родни конкурси. Трудно 
ли е да учиш децата на 
музика? 
	 -	 В	 читалище	 „Разви-
тие“	съм	близо	15	години	и	
затова	се	чувствам	дълбо-
ко	свързан	с	него.	И	дори	
да	 има	 трудности	 в	 опре-
делени	 моменти,	 това	 не	
ми	пречи	да	си	върша	ра-
ботата	с	желание	и	любов.	
С	 радост	 мога	 да	 кажа,	
че	 много	 деца	 от	 Дряно-
во	 съм	 научил	 да	 свирят	
добре	 на	 китара,	 с	 тях	
сме	изкарали	много	дълъг	
период	–	докато	завършат	
училище,	 и	 поддържаме	 и	
до	ден	днешен	връзка.		
	 Така	 че	 с	 голямо	 удо-
волствие	 идвам	 тук	 и	 се	
радвам	на	всеки	успех	на	
моите	 ученици	 и	 на	 чита-
лището.	 Колкото	 до	 това	
дали	 е	 трудно	 да	 се	 учат	

децата	на	музика	–	не,	не	
е	трудно,	когато	чувстваш	
работата	 си	 като	 призва-
ние.	Вярвам,	че	ако	човек	
е	 постигнал	нещо,	 достиг-
нал	 е	 до	 едно	 ниво,	 той	
трябва	да	го	предаде.	Това	
е	 моят	 начин	 да	 предам	
това,	което	аз	съм	постиг-
нал.	А	 когато	 виждам,	 че	
учениците	ми	постигат	ре-
зултати,	 съм	 много	 щаст-
лив!	
	 През	 годините	 раз-
брах,	че	за	да	се	постигне	
по-добра	мотивация,	тряб-
ва	 да	 се	 работи	 не	 само	
с	учениците,	но	и	с	роди-
телите,	 защото	дори	едно	
талантливо	дете,	ако	няма	
съпричастност	и	подкрепа	
от	 родителите	 си,	 нещата	
не	 се	 получават.	 И	 може	
би	по	тази	причина,	имай-
ки	 подкрепата	 на	 цялото	
семейство,	аз	не	чувствам	
трудности	 при	 обучението	
на	моите	 ученици.	Добра-
та	връзка	учител	–	ученик	
–	 родител	 е	 гаранция	 за	
успех.	 Затова	 моят	 труд	
има	 плодове	 и	 това	 се	
вижда	както	на	състезани-
ята	и	конкурсите,	на	които	
се	 явяваме,	 така	 и	 тук	 в	
читалището,	 на	 тези	 ху-
бави	 концерти,	 които	 се	
организират.	Класът	по	ки-
тара	 се	 представя	 винаги	
със	 свой	 блок.	 Дори	 ще	
кажа,	 че	 на	 юбилейния	
концерт	на	читалището	на	
12	 юни,	 в	 който	 пак	 ще	
участваме,	ще	има	изнена-
ди	за	публиката.	
 - Какво бихте казали 
на един начинаещ музи-
кант?
	 -	 Предполагам	 става	

дума	за	човек,	стиг-
нал	 до	 определено	
ниво	и	колебаещ	се	
дали	 да	 продължи	
с	 музика	 профе-
сионално.	 Първото,	
което	му	бих	казал,	
е	 да	 се	 вгледа	 в	
себе	си	и	да	разбе-
ре	 дали	 иска	 това	
истински	 и	 ако	 е	
така	–	да	е	готов	за	
много	 труд,	 борбе-
ност	и	упоритост.
 - Вашият син 

Криско, много 
уверено вър-
ви към артис-
тичния връх 
на модерната 
музика у нас. 
Доколко този 
път е предо-
пределен от 

семей-

с т в о т о 
и откъде 

започва не-
говата лична 

пътека?
	 -	Нашият	син	ви-

наги	е	бил	с	нас	по	сцени-
те,	не	сме	го	оставяли	да	
го	 гледат	баби	и	дядовци.	
Винаги	 пътуваше	 с	 нас,	
слушаше,	чакаше,	дори	на	
много	 крехка	 възраст	 -	
нямаше	 три	 години...	 от	
толкова	 време	 е	 по	 кон-
цертите.	 Знаеше	 целия	
ни	 репертоар,	 заставаше	
близо	до	сцената	и	пееше	
всички	песни	с	нас,	което	
често	 се	 оказваше	 по-го-
ляма	 атракция,	 отколко-
то	 ние.	Музиката	 така	му	
влезе	 в	 кръвта,	 че	 още	
петгодишен	 започна	 теле-
визионни	 записи	 в	 „Като	
лъвовете“	 и	 може	 да	 се	
каже,	 че	 там	 беше	 почти	
като	 на	 щат,	 защото	 до	
тийнейджърската	 му	 въз-
раст	през	месец,	може	да	
се	 каже,	 имаше	 снимки.	
Разбира	 се,	 участвал	 е	
и	 в	 други	 телевизионни	
предавания,	но	това	беше	
основно.	 Оттам	 нататък	
Криско	започна	да	компо-
зира	 и	 своя	 музика.	 Ние	
с	 майка	 му	 имахме	 ко-

лебания	 относно	 това	 да	
се	 насочи	 в	 рап	 стила,	
но	 точно	 тогава	 му	 мути-
раше	 гласът	 и	 понеже	 не	
можеше	в	този	момент	да	
пее,	 той	 каза:	 „Може	 да	
не	пея,	но	ще	правя	рап“.	
Впоследствие	се	оказа,	че	
това	е	един	модерен	стил	
музика	 и	 една	 печеливша	
идея.	Тогава	разбрахме,че	
неговата	 интуиция	 е	 по-
добра	от	нашата.	
	 След	това	вече	в	абсо-
лютно	всички	негови	про-
екти	 сме	 били	 зад	 него	
и	 сме	 помагали	 с	 всич-
ки	 сили,	 без	 да	 налага-
ме	 нашето	 мнение.	 Как-
то	 обича	 да	 казва	 синът	
ни:	 „Младото	 поколение	
има	съвсем	друг	чип“.	И	е	
така	-	това	поколение	има	
съвсем	друг,	много	по-мо-
дерен	начин	на	музицира-
не,	 който	 отива	 директно	
в	 младите,	 които	 търсят	
своята	музика.	
	 За	 съжаление,	 доста	
хора	 това	не	 го	разбират	
и	 критикуват	 много	 неща	
в	 младите	 изпълнители,	 в	
частност	 и	 при	 Криско,	
но	те	трябва	да	осъзнаят,	
че	 младите	 искат	 своята	
музика	 и	 правят	 своята	
музика.	
	 	 Когато	 един	 ден	 ми	
се	обадиха	Криско,	Венци	
и	Павел	от	морето,	 че	са	
решили	в	своя	проект	„Ге-
рои“	 да	 напиша	 и	 изсви-
ря	аз	китарите,	бях	много	
щастлив.	После	ми	казаха,	
че	 са	 харесали	 музиката	
и	 цяла	 нощ	 са	 слушали	
само	китарата.	Павел	след	
това	 дори	 си	 купи	 китара	
и	ми	каза:	„Мастър,	искам	
да	 се	 науча	 да	 свиря	 на	
китара,	защото	ти	ме	вдъх-
нови.“
	 А	 когато	 миналата	 го-
дина	режисьорите	на	кон-
церта	 „Българската	 Коле-

да“	поканиха	мен	и	Криско	
да	 направим	 и	 песента	
„Герои“,	 която	 има	 мно-
го	 силно	 музикално	 въз-
действие	и	смислен	текст,	
излязохме	пред	цяла	Бъл-
гария	-	баща	и	син,	и	това	
за	 мен	 беше	 един	 много	
специален	 и	 емоционален	
момент.
	 Аз,	като	баща,	се	рад-
вам,	 че	 освен	 да	 създава	
музика,	 да	 я	 изпълнява,	
да	продуцира,	Криско	има	
идеи,	 които	 просто	 нямат	
граници	 -	 негова	 песен	
преди	 време	 представи	
България	 на	 Евровизия,	
изпълняваха	 я	 Елица	 и	
Стунджи.
	 Освен	това	прави	пес-
ни	 за	 млади	 изпълните-
ли,	 подходящи	 за	 техния	
темперамент.	 Проектът	
„Криско	 и	 Филхармония-
та“,	който	е	обект	на	мно-
го	 емоции	 и	 вълнения	 в	
целия	 музикален	 свят	 на	
България,	пак	е	показател	
за	 това.	 В	 този	 проект	
Криско	 ще	 излезе	 от	 зо-
ната	на	комфорт	на	своята	
музика	 и	 ще	 пее	 изцяло	
най-добрите	песни	на	Бъл-
гария	 през	 последните	 20	
години.	 Разбира	 се,	 ще	
пее	 и	 няколко	 свои	 пес-
ни,	между	които	и	„Герои“.	
Цялото	семейство	сме	зад	
него,	очакваме	и	се	вълну-
ваме	около	този	проект	и	
синът	ни	знае,	че	каквото	
и	да	се	получи	–	ние	сме	с	
него.
 - Кои са нещата от жи-
вота, които обичате?
	 -	 При	 мен	 работа	 и	
хоби	 се	 покриват.	 Кога-
то	 имам	 свободно	 време,	
през	 отпуските,	 на	 почив-
ка,	 китарата	 винаги	 е	 с	
мене	и	всяка	 година,	 тра-
диционно,	ми	идва	музата	
и	 композирам.	 В	 активни-
те	 периоди	 много	 трудно	
мога	 да	 отделя	 време	 и	
енергия	 за	 това.	 Така	 се	
зареждам	 и	 се	 чувствам	
пълноценен.	
	 След	семейството	си	и	
музиката,	 най-много	 оби-
чам	морето.
 - Хора си мислят, че 
животът на артиста е един 
безкраен празник. Какво 
Ви помага в трудните мо-
менти? 
	 -	 В	 трудните	 дни	 се	
вглъбявам,	 потапям	 се	 в	
любима	 си	 музика	 и	 се	
спасявам	в	нея.
 - В навечерието сме 
на 24 май - Деня на сла-
вянската писменост и 
култура. Какво и към кого 
е Вашето послание?
	 -	 24	май	е	най-българ-
ският	 празник	 и	 затова	
посланието	ми	е	към	всич-
ки	 българи	 –	 да	 почитаме	
духовното,	 да	 уважаваме	
знанието,	 да	 се	 стремим	
да	 го	 придобиваме,	 защо-
то	 оттам	 идва	 светлината	
в	нас!

 На	 тържествена	 цере-
мония	 във	 Велико	 Търно-
во	Представителен	танцов	
ансамбъл	 „Балкан“	 към	
народно	 читалище	 „Раз-
витие-1869“	 Дряново	 ста-
на	 носител	 на	 Голямата	
награда	 „Златен	 Орфей“,	
Златен	медал	и	титлата	Аб-
солютен	 национален	 шам-
пион	по	фолклор	за	2019	г.	
	 Радостта	 е	 двойна,	
защото	 журито	 връчи	 на	
ансамбъла	 препорька	 за	
участие	 в	 Международен	
танцов	 фестивал	 от	 9	 до	

16	август	в	град	Сатриано	
ди	Лукания	-	Италия.	
	 Организаторите	 осигу-
ряват	 разноските	 по	 пре-
биваването	 и	 1000	 евро	
за	 пътуването	 на	 колекти-
ва.		
	 Самодейците	 получиха	
още	 един	 чек	 от	 1000	 лв.	
за	 отличното	 си	 предста-
вяне	по	време	на	фестива-
ла.	
	 Ръководители	 на	 ко-
лектива	 са	 Цветозар	
Кьоровски,	 Петя	 и	 Нико-
лай	Тодорови.

Раäоñлав Талåв цитира ñина ñи Криñко:

 РаДослав Талев е роден в Габрово. Завършва  На-
ционалната априловска гимназия, след това Националната 
музикална академия в софия, специалност Класическа ки-
тара. Композира и концертира като китарист и вокален 
изпълнител. Преподава китара в МШ „Звезди в аванс”- 
Габрово и НЧ „Развитие”- Дряново. 
 автор е на химна на Габровския карнавал – „вива Габро-
во“, на песните „Планета Габрово” и „Габрово, Габрово”, 
които звучат през целия карнавален ден вече над десет 
години. На VI Международен конкурс „The Sound of Time“ (2-5 
май 2019 г.) неговата пиеса „Усещане за любов“ е оценена 
с първо място и плакет в конкурса за авторска творба.

“Млаäото поколåниå има ñъвñåм äруã чип”

НЧ „развИтИе-1869“ - 
ДряНово

	 Дряновската	 школа	 по	
изкуствата	 се	 представи	
отлично	 в	 ХІV	 издание	 на	
Националния	младежки	кон-
курс	„Фолклорни	приумици“	
в	 Червен	 бряг.	 	 Конкурсът	
се	 провежда	 ежегодно	 в	
направленията	 класическа	
музика	 и	 музикален	 фолк-
лор	 за	 певци	 и	 инструмен-
талисти.	Негови	организато-
ри	са	общината	и	НЧ	„Нико-
ла	 Йонков	 Вапцаров-1908“. 
	 Той	се	утвърди	като	зна-

чимо	 културно	 събитие	 и	 е	
част	 от	 Националния	 култу-
рен	календар.	Неговата	цел	
е	 да	 популяризира	 и	 съх-
рани	 българското	 песенно	
и	 инструментално	 изкуство.	 
	 Тази	 година	 в	 надпре-
варата	 се	 включиха	 въз-
питаници	 на	 музикални	
школи,	 училища	 и	 читали-
ща	 от	 	 Левски,	 Силистра,	
Плевен,	 Монтана,	 Дряново,	
Луковит,	 Кнежа,	 Оряхово.	
Те	 бяха	 оценявани	 от	 НУИ	
„Панайот	Пипков“	–	Плевен.	
Възпитаниците	 от	 класа	 по	

класическа	 китара	 спече-
лиха	 престижни	 награди.	
Леон	Александров	 е	 първи,	
Денислав	 Руменов	 –	 вто-
ри	 и	 Вяра	 Илиева	 –	 трета.	
Отлично	 се	 представиха	 и	
възпитаниците	 на	 Виктория	
Цуцова.	 Сред	 оспорвана	
надпревара	 на	 акордеони-
стите,	 Галена	 Гайдарова	 и		
Теодор	Тодоров		завоюваха	
първо	 място	 в	 съответните	
възрастови	 групи.	Талантли-
вият	 Леон	 се	 включи	 и	 в	
конкурса	 по	 пиано,	 където	
също	оглави	класацията.

Отлично прåäñтавянå на Дряновñката школа по изкуñтвата„Балкан” Дряново ñъñ „Златåн Орфåй”


