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

ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
ПОД НАЕМ        В ГАБРОВО

0886 001 001

• Bulgarian homes network •

СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И 
ОБщЕжИТИя ЕАД - ГАБРОВО

честити 

24 май 
на студенти
и преподаватели
от Технически 
университет -
Габрово.
Пожелава им здраве, 
творческа
енергия 
и щастлив 
празник! Йоана Илиева, представяща сюжета Габрово

П О К А Н А
БСП за България кани гражданите на Габрово

на среща  с Водача на листата за Европейски избори 2019  
Елена Йончева на 24.05.2019 г. (петък)

от 12.00 часа в ХГ „Христо Цокев“. 
  Нека в Деня на българската писменост и култура 

проведем откровен разговор за бъдещето на България, 
на Европа  и всички теми от нашето ежедневие, 

които ни вълнуват.
ОЧАКВАМЕ ВИ!

Предизборен щаб 
на ПП Герб

„Поставям си основна 
цел – многократно пови-
шаване на доходите“, обя-
ви лидерът на ГЕРБ Бойко 
Борисов пред близо 15 000 
души в зала „Арена Арме-
ец“. „Държавата никога не 
е била в по-добро състоя-
ние. БВП нараства, външни-
ят дълг намалява, увеличава 
се износът, непрекъснато се 
строят заводи, пътища, по-
вишават се доходите, дър-
жавата е с рекордно ниска 
безработица. За първи път 
България изнася повече за 
Германия, отколкото внася. 
Това е действителен факт, 
защото България има много 
добри работници - високо-
квалифицирани, трудолюби-
ви, но вследствие на много 
политици от прехода, кои-
то рекламираха държавата, 
че работната ръка е евтина, 
сме в това положение. Сега 
сме си поставили за ос-
новна цел повишаване и то 
многократно на доходите“, 
зарече се Бойко Борисов.

„Много добри неща пра-
вим, но това веднага се при-

Бîйкî Бîрèñîв: Пîñтавям îñíîвíа цел - 
мíîãîкратíî пîвèшаваíе íа äîхîäèте

Андрей новАков, кандидат за ев-
родепутат от ГЕРБ: В Габрово не просто 
идвам, в Габрово се прибирам.   
 Когато преди 4 години поех офиса 
на Томислав Дончев в Габрово, имах 
една мечта – един ден габровци да ме 
наричат „нашето момче“. За мен е чест, 
че днес някои габровци ме наричат 
така.

Цветомир михов, областен ко-
ординатор на ПП ГЕРБ: Това, което 
Андрей Новаков направи за Габрово, 
Трявна, Дряново и Севлиево през изми-
налите 4 години, човек прави само за 
родното си място, за дома си. Затова, 
дори да няма родствена връзка тук, 
много габровци вече го наричат „нашия 
депутат“. За мен той вече е габровец, а 
аз винаги подкрепям габровци.

николАй СирАков, народен пред-
ставител: Когато бях на 30 години се 
вдъхновявах от успелите на 50 години. 
Сега, когато съм близо на 50 години 
се вдъхновявам от младите на 30 го-
дини. Андрей Новаков е такъв млад 
човек, който с енергия и отдаденост 
защитава интересите на българските 
превозвачи, работи за преодоляване 
на двойните стандарти на стоките в 
търговската мрежа, създаде програма 
срещу превъртането на километражите 
на автомобилите втора употреба, дого-
вори по-голямо финансиране за българ-
ските региони за следващия програмен 
период, създаде онлайн платформа за 
популяризиране на българските села и 
програма за обучение на млади хора в 
предприемачество, които да прилагат 
наученото в страната.

ема за даденост. Навреме-
то не е имало нито парко-
ве, пътища, нито фонтани, 
нито метро, а сега всичко 
това е направено. Все още 
обаче има недоволни и 
затова всеки ден трябва 
да се доказваме. Имаме 
още много енергия да си 
изкараме мандата и мест-
ните избори. Изядохме 
шамарите, направихме си 
промените, извлякохме си 
поуките, но партията се 
вдигна, върна се духът на 
ГЕРБ. Това БСП ги плаши“, 
отбеляза още Борисов.

„Днес трябва да бъдем 
по-добри, отколкото сме 
били вчера“, каза вицепре-
миерът Томислав Дончев. 
„Искам Европа да бъде 
по-дръзка, да се мери във 
всичко с нашите глобални 
приятели. Недейте да слу-
шате тези, които ни обяс-
няват, че Европа е стара 
и е загубила хъс. Докато 
Европа има дръзка цел, 
докато Европа се развива, 
тя е млада. Имаше вре-
мена, не много отдавна, 
когато в България имаше 
разруха, когато не се съз-

даваше нищо ново, а из-
граденото се разграбваше. 
Сега се гради и надгражда 
България, каза Томислав 
Дончев. 

„Министър -предсе -
дателят Борисов вече 10 
години гради имиджа на 
България, на която Европа 
има доверие“, каза вода-
чът на листата на ГЕРБ и 
СДС Мария Габриел. „Ние 
пазим външната ни грани-
ца на Съюза както никой 
друг. На тези избори от-
ново вярвам, че всеки ще 
даде най-доброто от себе 
си, за да покажем, че с 
премиера Бойко Борисов 
и ГЕРБ България следва 
непоколебимо европей-
ския си път на развитие. 
Да, не сме идеални, рабо-
тим, грешим, но и бързо 
поправяме грешките си. 
Грижим се за всяко насе-
лено място. Ще покажем, 
че с труд, реалистични 
ангажименти и конкретни 
идеи ще продължим да 
работим за по-добър жиз-
нен стандарт и развити 
региони“, каза още Мария 
Габриел.

Следващият брой на вестник „100 вести“ 
ще излезе на 27 май, понеделник.

Бълãаркèте 
íа Раäîñлав 
Първаíîв
 8

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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ВъзпОмЕНАНИЕ
На 23 май 2019 г. 

се навършват 
12 години 

от смъртта на

наско 
ШилДароВ

Сърцето ти нося
в сърцето си го нося!

Обичам те!
Съпруга

Управителният съвет на КСАБ „АКРО-АРТ” Габрово 
свиква по своя инициатива редовно Общо събрание на 
Сдружението. Общото събрание ще се проведе от 18:00 часа, 
на  24 юни 2019г., в гр.Габрово, бул. “Априлов” - Спортен 
комплекс “Христо Ботев”, зала по Акробатика, офис на КСАБ 
„АКРО-АРТ” Габрово 

при следния дневен ред:
1. Приемане на Доклад за дейността на КСАБ „АКРО-АРТ” 
Габрово през 2018 г.
2. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджет 2018 г и фи-
нансов отчет на КСАБ „АКРО-АРТ” Габрово за 2018 г.
3. Приемане на Програма за дейността и бюджет на КСАБ 
„АКРО-АРТ” Габрово за 2019 г.
4. Разни
Регистрацията за участие в Общото събрание ще започне 
в 17.30 часа. При липса на кворум заседанието се отлага с 
един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Сдружение ‘’ ГРИЙНУЕЙ ‘’ Габрово
пОКАНА зА пРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СъБРАНИЕ

 Управителният съвет на сдружение „Грийнуей” Габрово, ЕИК 175838506, 
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 12., ал. 1  от Устава на сдружение-
то, свиква редовно годишно Общо съ6рание, което ще се проведе на 
23.06.2019 година от 10:00 часа на адрес гр. Габрово , ул. Петър Михов 49 
ап. 2. при следния  дневен ред :
 1. Приемане на Годишен финансов отчет на сдружението
 2. Приемане на Годишен отчет за дейността на сдружението
 3. Промяна на обстоятелствата
 4. Промяна на Устава
 5. Разни
Канят се всички членове на Сдружението. При липса на кворум на ос-
нование чл. 15. ал. 1 от Устава на Сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, съ-
бранието ще се проведе същия ден в 11:00 ч., на същото място и при 
същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

да запазим жив копнежа 
по нови хоризонти в 

образованието и културата

Честит 24 май!

Адрес: Габрово                      Телефони за връзка:          
ул. „Брянска“ 3              Директор: 066/803 214
e-mail: ptggabrovo@abv.bg   Зам.-директор: 066/805 307
www.ptg-gabrovo.com Канцелария: 066/805 668

пРИЕм  2019/2020
пРОФЕСИИ НА БъДЕЩЕТО

специалност: „коМпЮТЪрна ТЕХника и ТЕХнологии“
 Професия: „Техник на компютърни системи“
 (с интензивно изучаване на английски език - хорари-
умът е приравнен към обучението в езиковите гимназии)
специалност: „прилоЖно програМиранЕ“
 Професия: „приложен програмист“
 (с интензивно изучаване на английски език - хорари-
умът е приравнен към обучението в езиковите гимназии)
специалност: „МЕХаТроника“
 Професия: „мехатроника“
 Обучение чрез работа, дуална форма на обучение
 (с разширено изучаване на английски език)
специалност: „аВТоТранспорТна ТЕХника“
 Професия: „Техник по транспортна техника“
 (без разширено и без интензивно изучаване на чужд език)
специалност: „проМиШлЕна ЕлЕкТроника“
 Професия: „Техник на електронна техника“ 
 (с разширено изучаване на английски език)

Професионална техническа гимназия 
„Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ”

О Б Я В Л Е Н И Е   з А  К О Н К У Р С

Община Габрово обявява конкурс за възлагане управлението
 на социална услуга - делегирана държавна дейност: 

„Дневен център за деца и младежи с увреждания“ - гр. Габрово

Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга: .Предмет на възлагане:
  Изпълнителят трябва да организира предоставянето на социалната услуга 
в общността „Дневен център за деца и младежи с увреждания”, съгласно изисква-
нията на нормативната база и в съответствие с предвидените критерии и стандарти 
за предоставяне на социални услуги в Република България.  .Капацитет на социалната услуга:
Дневен център за деца и младежи с увреждания, съгласно заповед на Изпълнител-
ния директор на Агенция за социално подпомагане, функционира при капацитет от 
40 места.  .VМестоположение на социалната услуга: 
 Доставчикът ще организира предоставянето на социалната услуга „Дневен цен-
тър за деца и младежи с увреждания“ в помещение, публична общинска собстве-
ност, в гр. Габрово, бул. „Трети март” № 5. .Срок на предоставяне на социалната услуга: 
Доставчикът на социалната услуга следва да организира дейността на „Дневен цен-
тър за деца и младежи с увреждания“ за срок от 3 (три) години, считано от датата 
на влизане в сила на договора за възлагане.     . Получаване на документи за участие:
Документация за участие в конкурса кандидатите могат да получат всеки работен 
ден от 09:00ч. до 16:00ч., в „Център за информация и услуги на граждани”, находящ 
се в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане” № 3, както и да изтеглят от ин-
тернет страницата на Община Габрово www.gabrovo.bg – меню „Актуално“, подменю 
„Обяви“.
 Краен срок и място на подаване на документите:
Предложенията се подават в срок до 16:30 часа на 08.07.2019 г. в Деловодството 
на Община Габрово, пл. „Възраждане” № 3, първи етаж.
 Документите се подават в запечатан и непрозрачен плик, върху който се по-
сочва пълното наименование на кандидата, адрес, телефон, факс и e-mail. Върху 
плика се изписва следното: „Документация за участие в конкурса за възлагане на 
социалната услуга  „Дневен център за деца и младежи с увреждания“. 
      подробна информация за условията и реда за участие, както и изисквани-
ята към кандидатите може да бъде получена на: интернет страницата на Община 
Габрово: www.gabrovo.bg – меню „Дейности и услуги“, подменю „Социални дей-
ности“, секция „Новини“, както и в Дирекция „Образование и социални дейности“ 
в сградата на Община Габрово: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане” № 3; и на тел: 
066/818 442 или 066/818 399. 

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

На 05.06.2019 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради 
извършване на неотложни ремонтни дейности на 
съоръженията за доставка на електроенергия , ще 
бъде прекъснато електрозахранването в района 
на: гр Габрово,с. Бялково, с. Спанци , с. Сейковци, 
с. Козирог, с. Влайчевци, с. Живково и с. Здравко-
вец, с. Шарани, Иванили, с. Парчевци, с. Бобевци, 
с. Бекрии, с. Седянковци, с. Ветрово, МТП” ВЕЦ 
Пеев”, с. Солари, с. Гръблевци, с. Банковци, с 
Попари, Общинско Сметище.Временни смущения 
в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. 
до 09:15 ч. и от 15:45 ч. до 16:00 ч. в районите 
на гр Габрово, „Тончевци” ,ТП „Габро” , ТП ”БКС”, 
МТП”Айви”, ТП „Петрол”, ТП „Канални Води” , ТП 
„Хлораторно”, БКТП „Атланта Импекс”, и фирмите 
захранващи се от тях: тези намиращи се в Север-
на индустриална зона на гр. Габрово – „Дамар”, 
„Айви Блажев”, „Габро”, „Димас”, ”Боби стил”, „Бра-
ма”, „Атланта инпекс”, „БКС”, „Петрол”, „БКС”. .
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределителен	
обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	 Оряховица	 се	
извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудоб-
ство	и	се	надява	на	разбиране.
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

 - Вие сте член на меж-
дународното жури за под-
бора на творбите за 24-
то биенале на хумора и 
сатирата  в изкуството в 
Дома на хумора и сати-
рата в Габрово, какво е 
впечатлението ви от тях?
   - Добри творби постъ-
пиха от цял свят. Смятам, 
че наградените са най-впе-
чатляващи. Оценката на 
журито премина пет-шест 
кръга, но най-накрая всич-
ко си дойде на мястото. 
Нещата в Дома на хумора 
в Габрово вървят много 
добре. Има приятно раз-

движване, освежителни 
творби пристигат. Като 
гледам колко млади хора 
се появиха на наградите, 
надявам се и млади кари-
катуристи да има повече.
 - Как успяхте да се 
справите с творбите на 
649 автори от 69 държа-
ви?
 - Поддържахме конфе-
рентна връзка по интернет 
с останалите членове на 
журито. Бяха ни предоста-
вени творбите и ги обсъ-
дихме. Докато стигнем до 
победителите. 
 - Какво е нивото на 

карикатурата?
 - Според мен добро. 
Сам ще се похваля, но 
съм награден от един мно-
го голям световен конкурс 
за карикатура в Португа-
лия. Имам трета награда 
в раздел „Политическа ка-
рикатура“. Нивото на бие-
налето в Габрово никак не 
бе по-ниско. Единствената 
разлика, че при него има 
определена тема.
   Струва ми се, че награ-
дените неща тук, можеха 
за спечелят първи места и 
в Португалия. В журито на 
биеналето бе и Марилена 
Нарди, която е носител на 
Гран при от миналогодиш-
ното издание на конкурса 
в Португалия.

     - популярна ли е по-
литическата карикатура 
по света?
 - Да, и то много. В 
Португалия попаднах в 
центъра на един скандал, 
който се вихреше около 
директора на фестивала 
за една негова карика-
тура. Тя е била публику-
вана и после свалена в 
„Ню Йорк Таймс“, защото 
е била намерена за анти-
семитска. Разказахме тази 
история в последния брой 
на нашето издание „Прас 
прес“.
       - „прас прес“ се про-
дава и в Дома на хумора 
в Габрово. Акцентирате на 
политическата карикату-
ра. преди имахте пробле-

ми с издаването, оправи-
ха ли се нещата?
 - Проблемите продъл-
жават. На нас ни се пре-
чи да правим бизнес, да 
се издържаме от нашия 
занаят. Упражнява се цен-
зура. Изданието не се раз-
пространява в страната, 
единствено изпращаме на 
наши съмишленици, какви-
то са нашите приятели от 
Дома на хумора и сатира-
та в Габрово. Другият на-
чин е абонамент в пощите. 
Изданието е недостъпно 
за големите градове на 
страната. Не стигаме до 
там благодарение на г-н 
Пеевски и неговия поч-
ти 100 процентов монопол 
над разпространение на 
печатните издания.
 - Толкова време не ус-
пяхте да се преборите?
 - Не, писали сме пис-
ма, на кого ли не. Нищо. 
България е на 111 по сво-
бода на словото. На нико-
го не му пука от нашите 
изложби и от нашия вест-
ник. Чак заплахи не сме 
получавали, но има упреци 
за нашата дейност. Бягат 
от нас като от прокажени. 
При нас няма реклами. 
Нашите сътрудници карат 
на мускули, защото изда-
дохме 51 брой, а сме пла-
тили някъде наполовина 
хонорарите.
 Ще караме,докато мо-
жем. Издържаме се само 
от абонамент и това, което 
успеем да продадем в Со-
фия. Смятаме да правим 
това, което трябва да се 
направи. по тази причина 
упорстваме.

Женина денЧеВа

 Качествата и художествената стойност на 
творбите в 24-то биенале на хумора и сатирата в 
изкуството в Дома на хумора и сатирата в Габрово, 
нивото на карикатурата коментира карикатурис-
тът Чавдар Николов, член на журито.

Чавäар Нèкîлîв, журè: „В áèеíалетî 
пîñтъпèха äîáрè твîрáè îт цял ñвят”
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 - проф. Шикова, спо-
ред Вашите наблюдения 
има ли кандидат в пред-
стоящите избори за Еп, 
който преди да реши, че 
може да участва в евро-
пейската политика, да е 
преминал съответното 
теоретично обучение за 
това, да се е дипломирал 
при Вас или при някой 
уважаван от Вас колега?
 - На този въпрос ми е 
много трудно да отговоря, 
тъй като не познавам аб-
солютно всички кандидати, 
но бих казала, че не е 
необходимо да си се ди-
пломирал по европейски 
изследвания, както ние 
наричаме нашата специ-
алност или европеистика. 
Всеки би могъл да бъде 
европейски депутат, но 
всеки, който е европейски 
депутат, би следвало да 
има малко по-голяма под-
готовка за това как функ-
ционира ЕП, как се вземат 
решенията и каква роля 
играе институцията, към 
която иска да се присъе-
дини. Така че, няма зна-
чение човекът какво е за-
вършил. Но особено много 
важно е дали самият той 
се самоусъвършенства и 
познава това, което иска 
да работи. Това е валидно 
за всяка професия, която 
върши човек, не само за 
евродепутата.
 - Надявах се, да ми 
кажете, че има поне един 
кандидат, който е бил Ваш 
студент?
 - Аз мисля, че има 
едно момче, но то не е в 
предните места на листа-
та. Но да, има.
 - Наблюдавате ли как 
протича кампанията и с 
какво се отличава тя от 
предходната?

 - Наблюдавам я, да. 
И мисля, че е малко по-
ожесточена. В смисъл, 
че обичайно европейски-
те избори са определяни 
като скучни, тъй като няма 
големи емоции. Говоря не 
само за България. По-вяла 
е предизборната кампа-
ния. Някак си избиратели-
те имат по-пренебрежител-
но отношение към тези из-
бори, дори се наблюдава 
слаба заинтересованост 
на медиите и съответно в 
резултат – ниска избира-
телна активност. 
 Този път имам чувство-
то, че медиите са малко 
по-активни, тъй като за-
логът е много голям – да 
я бъде или да не я бъде 
Обединена Европа. Струва 
ми се, че кампанията на-
всякъде в ЕС е доста по-
емоционална, емоциите са 
по-изострени, темповете 
са по-забързани. Но това 
не е кампания, в която се 
избират да речем депутати 
за националния парламент 
или за президент и т. н. 
 Ако трябва да говоря 
за България, това, което 
ми прави впечатление, е, 
че нашата кампания не е 
много целеустремена към 
европейските теми. Има 
опити да се говори по тях, 
но сякаш основното са на-
шите, национални въпроси, 
не толкова европейските. 
Затова мога да кажа, че 
тази изборна битка е хи-
бридна. Осъществява се 
на национална основа. 
 Разбира се, повлиява 
се от дискусиите и събити-
ята в ЕС. Виждаме, че има 
и европейски партии, кои-
то са активни, идват техни 
представители в България 
и като цяло това не може 
да не окаже влияние. Но 

все още не сме достигна-
ли, пак казвам – говоря 
за целия ЕС, до този етап, 
в който провеждането на 
тези избори да бъде пред-
шествано със задълбочена 
и сериозна дискусия за 
бъдещето на ЕС, за това 
как виждаме ЕС за след-
ващите години и други ва-
жни теми, които вълнуват 
европейците.
 - Каква е Европа днес, 
но не във видимата си 
част, а в дълбочината си?
 - Ако говорим за ЕС, 
ситуацията е много слож-
на, бих казала дори, че 
и никак не е лесна. Но 
от друга страна не бива 
да бъдем песимисти и да 
говорим, че Европа е скуч-
на, уморена, че прилича 
на възрастна жена и т. 
н. Все пак в Европа се 
случват нещата. Може би 
не толкова бързо и тол-
кова ефективно както ни 
се иска, но все пак се 
случват. И понеже говорим 
за предизборна кампания, 
може би и най-често сре-
щаното изречение в нея е 
„Европа, която защитава-
ме!“. Знаете, че това изре-
чение беше лансирано от 
президента Макрон и то 
се раздвижи из цяла Евро-
па и целия ЕС и наистина 
кампаниите протичат до 
известна степен под това 
мото. Защита на граници-
те, защита не във формата 
на протекционизъм, но все 
пак да не забравяме, че 
Европа и целият ЕС се на-

мират между големи сили 
– от едната страна САЩ 
и политиката на Тръмп, от 
друга страна Китай, Русия, 
т.е. Европа трябва да е го-
това да се защити в тази 
ситуация. Включително и в 
търговията. Така че, ситуа-
цията в Европа е сложна, 
трудно се вземат решения. 
След като преминат избо-
рите предстои битката за 
заемането на различни-
те постове, което наисти-
на ще си бъде битка, тъй 
като интересите са много 
и различни. Но въпреки 
всичко и въпреки Брекзит, 
който много и много ус-
ложни ситуацията, Европа 
и ЕС са си във форма.
 - Нарастваща ли ще 
е ролята на Европейския 
парламент през следва-
щите пет години като една 
от важните институции на 
ЕС?
 - Ролята на ЕП нарас-
на много след подписва-
нето на Лисабонския дого-
вор. Защото този договор 
между държавите членки 
даде много нови правомо-
щия като например, одо-
бряване на търговските 
споразумения. 
 Това са правомощия, 
които ЕП нямаше преди 
Лисабонския договор. И 
наистина Европарламентът 
придобива много сериозна 
роля при вземане на ре-
шения. Сега почти цялото 
законодателство премина-
ва през така наречената 
обикновена законодателна 

процедура, в който ЕС иг-
рае важната роля. Така че, 
ЕП е не по-маловажа ин-
ституция от ЕК, не по-ма-
ловажна от Съвета, който 
ние председателствахме 
миналата година. И това 
трябва да се разбере от 
гражданите, че ние тряб-
ва да изпратим там хора, 
които ще могат да пред-
ставляват добре България
 - Как виждате разпре-
делението на групите в 
Еп?
 - Има много прогнози 
за това как ще се разпре-
делят. Някои от тях, кои-
то бяха направени преди 
края на март, се оказа-
ха неочаквани, тъй като 
никой не предполагаше, 
че Великобритания отно-
во ще гласува за Евро-
пейски парламент, което е 
абсурдно. Прочетох скоро 
в „Политико“, че във Вели-
кобритания наричат тези 
избори „зомби избори“, 
тъй като е странно една 
страна, която ще напусне, 
да изпраща членове на 
парламента. Така че, това 
промени доста картината 
на прогнозите. 
 В момента прогнозите 
сочат, че на първо място 
ще бъде ЕНП, на второ 
място ще са социалисти-
те и демократите и така 
наречената партия АЛДЕ 
– това са либералите и де-
мократите, там причисля-
ват и партията на Макрон. 
И оттам нататък зелени, 
консерватори, реформисти 
и т.н., такава е подредба-
та. Но ако сравним тези 
прогнози, и ЕНП и социа-
листите, и демократите ще 
загубят места в сравнение 
с тези, които са имали 
в предишния парламент. 
И то ще загубят така, че 
няма да имат мнозинство. 
Има такава особеност на 
ЕП, която често не се раз-
бира от гражданите и тя 
е, че в ЕП социалистите и 
демократите и ЕНП често 
гласуват заедно. И всъщ-
ност те образуват мно-
зинството. По-скоро ЕП е 
конструиран като проев-
ропейски и антиинтегра-
ционни сили, да не казвам 
антиевропейски.
 Този път ще е нужно 
сформирането и на трета 

партия, за да има такова 
мнозинство. И това ще бъ-
дат либералите и демокра-
тите.
 - Ще спечелят ли те 
повече места за сметка 
на ЕНп и на  социалисти-
те и демократите?
 - За АЛДЕ се пред-
вижда, че ще спечелят 6-7 
места повече. Става дума 
и за партията на Макрон. 
Разбира се, това са само 
прогнози, не винаги те се 
сбъдват, има и статисти-
чески грешки. Това, което 
е важно, е, че ще има три 
партии, които ще форми-
рат мнозинството. Веро-
ятно към тях ще се присъ-
единят и зелените, което 
много силно усложнява 
вземането на решения за 
висшите постове напри-
мер – председател на ЕК, 
председател на ЕП, пред-
седател на ЕК. Всичко 
това трябва да се решава 
след изборите, включител-
но и за върховен предста-
вител за външната полити-
ка. Много по-лесно е кога-
то има двама партньори и 
те да решат как да бъдат 
разпределени тези места. 
Много по-трудно е, ако те 
са три или четири – всеки 
ще има своите претенции 
и предпочитания. Давам 
пример – при предишните 
избори ръководните роли 
бяха разпределени така: 
ЕНП, която беше на първо 
място, получи два поста 
– председателството на 
ЕК и председателството 
на ЕС Доналд Туск и Жан 
Клод Юнкер, социалистите 
и демократите получиха 
председателството на ЕП. 
Какво ще се случи сега,  
никой не може да прогно-
зира, въпреки че има во-
дещи кандидати. Как ще 
бъдат разпределени тези 
постове, след като се оч-
ертава трио, а може би 
дори и квартет? Става 
сложно, тъй като според 
традициите в ЕС винаги се 
търси политически баланс, 
географски баланс и да не 
забравяме, разбира се, и 
равенството между поло-
вете – т.е. да има и жени, 
на което се набляга. 
 Между другото, по 
време на големия телеви-
зионен дебат на шестте 

водещи кандидати беше 
поставен и този въпрос, 
на който една от канди-
датките Маргарета Веста-
гер, която представлява-
ше АЛДЕ, каза, че ако тя 
стане председател на ЕК 
50 на сто от комисари-
те трябва да бъдат жени. 
Както виждате, никак не е 
лесно да се постига такъв 
баланс – трябва да има 
и от малки, и от големи 
страни. 
 - Балансът наис-
тина е труден, особе-
но за хора, които не се 
занимават с политика, 
а самата Вие направи-
хте ли вече своя избор 
за кого да гласувате? 
 - Направила съм своя 
избор отдавна. Не чакам 
последния момент. Или ня-
кой да ме убеждава по 
някакъв начин, че трябва 
да гласувам за него. Дос-
татъчно съм  информирана 
предварително, за да мога 
да направя своя точен из-
бор, но дано да има доста-
тъчно избирателна актив-
ност.
 През 2014 г. например 
при гласуването за ЕС, 
избирателната активност 
беше около 42 процента. 
За България не мога да си 
спомня каква беше точно, 
но не беше от най-ниските. 
Спомням си, че най-ниска 
избирателна активност, от 
едва 13 процента, беше от-
четена в Словакия. Затова 
се надявам този път, тъй 
като има активизация на 
популисти, националисти, 
да има мобилизация и на 
проевропейските избира-
тели, които ще потвърдят, 
че искат Обединена Ев-
ропа. А това наистина е 
много важно.
 Разбирам, че недоста-
тъчната информираност за 
ролята на ЕП води до под-
ценяване на тези избори. 
Начинът, по който се води 
предизборната кампания 
от националните партии, 
рядкото обсъждане на 
европейските теми. Обе-
щанията, които се дават 
и които са неизпълними 
води наистина до въздър-
жане от участие в избо-
рите. Но все пак, този път 
може би нещата ще бъдат 
малко по-различни.

Прîф. ä-р Иíãрèä Шèкîва: „Тряáва äа èзпратèм в ЕП хîра, 
кîèтî ще мîãат äа преäñтавляват äîáре Бълãарèя”

СТеФКа бУрМоВа

 Проф. д-р Ингрид Шикова е един от основателите на 
специалност „Европеистика“ в СУ. Тя е експерт в областта 
на политиките на ЕС. Специализирала е в Колежа на Евро-
па в Брюж, Белгия, Университета в Лимерик, Ирландия, в 
Холандския икономически институт в Ротердам, Кралския 
институт за международни отношения в Лондон и др. Била е 
директор на Центъра за европейски изследвания и на Инфор-
мационния център на Европейския съюз, както и съветник в  
Представителството на Европейската комисия. 
 За предстоящите в избори за Европейски парламент и 
защо трябва да дадем своя вот в неделя, е разговорът с 
проф. Д-р Ингрид Шикова.

 Приятели, 
 Вие ме познавате. Аз съм по-
литическо животно и вероятно сте 
очаквали от мен и по време на тази 
кампания да отстоявам активно и 
ежедневно тезите си в единственото 
все още свободно пространство – ин-
тернет и социалните мрежи. 
 Този път обаче реших друго. Към 
края на кампанията да се обърна към 
онези от вас, които се интересуват от 
моето мнение. Само веднъж, честно и 
открито, както винаги съм го правил. 
 Мафията в България се е окопала 
жестоко. Тя си има всичко - медии, 
едър и среден бизнес, международна 
подкрепа, обществени поръчки, по-
слушни изпълнители, пълен контрол 
над съдебната власт и криминалния 
контингент. Тя може само с едно мах-

ване на ръката да убие всяка надеж-
да. Стига да пожелае. Много хора ми 
казваха и писаха – не се занимавай, 
недей, това са зли хора, защо си съз-
даваш изкуствени неприятности. Други 
пък започнаха да се борят, но по пътя 
се отказаха, защото се уплашиха или 
просто се продадоха на дребно. Трети 
ми напомняха, че в политиката изме-
рителят на успеха бил само количест-
вен, така че много-много да не говоря 
глупости за принципи, а да се наре-
дя в някоя „успешна” конфигурация.  
Аз станах част от промяната в Бъл-
гария на 15-годишна възраст и така 
– ден след ден, месец след месец. 
Бил съм всичко в партията – носител 
на промените. Никога не съм спирал 
да вярвам в каузата, която защитавам 
– свободна България, смели и незави-
сими граждани, предвидима политика. 
 Днес, почти 30 години по-къс-
но след оня митинг през студения 
декемврийски ден на 1989 г., кой-
то ме плени завинаги, нещата се 
развиха много. България постигна 
увеличаване на жизнения стандарт, 
но изгуби надеждата. Станахме член 
на Европейския съюз, но изгубихме 
стремежа към справедливост. Пъту-
ваме из нормалните държави само 
с лична карта, но станахме при-
мирени, безскрупулни и безбожни. 
Всички знаем, че днес се краде най-
много, откогато и да било. Всички зна-

ем, че от всяка обществена поръчка 
се краде. По много. Като за последно. 
Всички знаем, че кукленият театър в 
Парламента е на конци, а кукловодите 
са препрали и узаконили всичко. Но 
си траем. Всички знаем, че причина 
номер едно младите хора да се изна-
сят от България не е финансова или 
кариерна, а защото те виждат, знаят, 
усещат, че тук не можеш да успееш 
по правилата. Че тук, ако си възпи-
тан, почтен и не се продаваш, ста-
ваш за смях на дребните измекяри. 
Да, мъчно е. Много е мъчно да виж-
даш как интелигентните, достойните и 
свободните хора са натикани в ъгъла 
за сметка на една ужасяваща извадка 
от най-отблъскващите слоеве на обще-
ството ни. Още по-мъчно е да гледаш 
наглото им и самодоволно излъчване.  
И – ще кажете, каква е рецептата 
– колко пъти опитахме, все по-лошо 
става. Аз не съм съгласен. Напротив 
– нито веднъж не опитахме докрай. 
Винаги се плашехме по средата. Ни-
кога не въздадохме справедливост за 
това, което направиха с прекрасната 
ни държава. Никога не посмяхме да 
скочим на престъпниците, облече-
ни с власт. Даже едни комедианти 
(имам предвид лидерите, а не хора-
та, които им вярват), дето им били 
единствената опозиция сега, решиха 
да се борят с тях като… им станаха 
коалиционни партньори. И сега отно-

во продължават да раздават „морал-
ни” присъди от последна инстанция.  
Говорят ми за евроатлантически цен-
ности. Извинете, да крадеш с между-
народна подкрепа под благосклонния 
поглед на купените медии и огромно-
то мнозинство овчедушни поданици 
евроатлантически ценности ли са? 
Затова има и разлика между нас и 
тях – другите държави, нормални-
те. И в заплатите, и в обществена-
та чувствителност, и в медийната 
свобода, и в свободомислието. Едно 
време имаше Берлинска стена, днес 
има финикийски превръзки за очи. 
 Преди 4 години с група почтени 
и смели хора създадохме Движение 
Демократично Действие. Бити, не-
допускани в централните медии, без 
един лев, без никакви субсидии, без 
умилкване около силните на деня, с 
безобразно крадене и фалшифицира-
не на изборните ни резултати. Само 
със силата на убежденията си. 
 Днес ние сме част от Коали-
ция ВЪЗХОД - хората, които не се 
продадоха. Нито вчера, нито днес. 
Ние не помиярствахме пред никого 
и сме готови да си платим цената.  
Сега някои купени анализатори и со-
циолози ще ви убеждават да гласувате 
само за мафиотизирания политически 
цирк от парламента и други, извън-
парламентарни, но богато олигархич-
но възнаградени псевдоалтернативи. 

Иначе гласът ви щял да бъде „загу-
бен”. Как ще гласувате всъщност си е 
ваша работа. Мое право обаче е да ви 
кажа, че всъщност е точно обратното 
- всеки глас за досегашните е загубен.  
Така че моят избор е само един – 
няма да изневеря на себе си. Няма да 
се поддам да изкушенията на мамона, 
защото имам справедлива кауза. За-
щото знам, че не трябва да се участва 
в безплодните дела на тъмнината, а 
напротив – те да бъдат изобличавани! 
Моят избор, който горещо ви пре-
поръчвам е номер 9 в бюлетината 
– коалиция ВЪЗХОД. Защото всеки 
почтен човек има значение. Защото 
промяната не може да стане от само 
себе си, а трябва да бъде подкрепена. 
И защото Ви гарантирам, че нито един 
глас за ВЪЗХОД няма да бъде загу-
бен. Не гледайте проценти, прогнози 
и рафинирани лъжци, послушайте съ-
вестта си.

Стефан Иванов – председател на „Движение демократично действие – Д3“, коалиция ВЪЗХОД:

Нèтî еäèí ãлаñ за ВЪЗÕОД íяма äа áъäе заãуáеí
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СВеТозар ГаТеВ
  
- Какъв сезон изпра-

щаш?
- а мен сезонът беше 

изпълнен със стартове. 
Състезавах се в два спор-
та - ски бягане и ски ори-
ентиране, и за три месе-
ца имах шест участия на 
големи форуми. За всеки 
един от тях аз имах голе-
ми цели и отивах с идеята 
да покажа това, за което 
съм се подготвял през ця-
лата година. 

 При участие в два 
различни спорта обаче е 
много трудно да се на-
пасне добре графикът и 
имах сериозни усложне-
ния при пътуването. За 
всяко състезания отивах в 
последния момент, пътувах 
сериозни дистанции, кога 
с автобус, кога със само-
лет и на следващия ден 
стартирах. Това определе-
но ми попречи да покажа 
потенциала си. 

 След Ски-О Тур-а в Ав-
стрия (б.а. поредица от 
пет старта по ски ориен-
тиране,  включващи ма-
сов старт, спринт, средна 
дистанция и преследване, 
всеки от които носи точ-
ки за световната ранглис-
та) отидох във Финландия 
за Световното младежко 
първенство по ски бягане. 
Там участвах само в една 
дисциплина - 15 километра 
свободен стил. Прибрах 
се в България за около 
две седмици и заминах за 
Eвропейското първенство 
по ски ориентиране в Тур-
ция. Там участвах само в 
дългата дистанция и щафе-
тата, защото по време на 
спринта трябваше да съм 
в България за Държавното 
първенство по ски бягане. 
Хванах самолета веднага 
след Държавното и взех 
участие в следващите два 
старта от Европейското, 
но ми беше изключително 
трудно да се аклиматизи-
рам на надморска височи-
на от 2000 метра. 

 В Турция също не ус-
пях да покажа реалните 
си възможности, но ми 
беше една добра трени-
ровка. Една седмица след 
Европейското заминах за 
Световното първенство 
по ски бягане за мъже и 
жени в Зеефелд, Австрия. 
И отново малшанс - още с 
пристигането се разболях 
и около 5-6 дни бях с бол-
но гърло. Възстанових се 
за старта на 15 километра 
класически стил, който се 
проведе при много тежки 
метеорологични условия - 
температура от 15 градуса 
и бягане на изключително 

мека писта. Нямаше прос-
то каква екипировка да 
се използва. Имаше хора, 
които караха само по пот-
ник и с номер. Все пак 
беше доста емоционално, 
защото там бяха най-голе-
мите звезди в този спорт. 
Пистата пък беше с такъв 
профил, че от старта има-
ше изкачване в продъл-
жение на 4 минути, тоест 
около километър и нещо. 
Точно когато аз стартирах 
преминаваше Александър 
Болшунов - много добър 
руски скиор, който мина-
ваше за втора обиколка. 
Тези 4 минути карахме 
заедно, като дори успях 
да го задмина, тъй като 
той изпадна в криза в 
края на изкачването. Това 
е един моментите, които 
ще запомня от сезона. От 
Австрия се прибрах в Бъл-
гария и директно отпъту-
вах за Универсиадата. Би-
летите бяха закупени с 20 
часов престой в Москва, 
което беше пълен абсурд. 
Изпуснахме откриването, 
а казват, че до момен-
та не е имало подобно 
в историята на универси-
тетски игри. Руснаците са 
отделили 3-4 милиарда за 
тази Универсиада. Това 
буквално си беше една 
мини олимпиада - спахме 
в едно селище и всичко 
беше с перфектна органи-
зация. Бяхме 3000 спор-
тисти, а 5000 бяха добро-
волците, които се грижиха 
за абсолютно всичко. С 
Красноярск имаме 4 часа 
разлика, а на мен ми се 
събраха три нощи пътува-
не - от Австрия до Габро-
во, а след това и двата 
резервирани полета бяха 
нощни. 

 Пристигнах в Красно-
ярск в 7 сутринта местно 
време, все едно 3.00 наше, 
не бях спал и директно 
трябваше да се включа в 
програмата, защото имаше 
моделно бягане. За съжа-
ление, не ми бяха пристиг-
нали ските. Те дойдоха на 
следващия ден и трябваше 
сам да си ги мажа, за-
щото Асоциацията за уни-
верситетски спорт (АУС) 
не отпусна пари за нито 
един състезател на тази 
Универсиада. Бяхме пети-
ма участници и на някой 
им плащаха родителите, а 
на други федерациите, как-
то беше при мен. АУС не 
плати за никой, а можеха 
да заведат много голям 
отбор. 

 Четири часа преди 
състезанието отидох да 
си мажа ските, а това е 
процес, който се случва 
на няколко етапа. Първо 

трябваше да махна транс-
портната вакса, която се 
слага при пренасяне, за да 
не се драскат, след това 
трябваше да ги намажа с 
ускорители, да ги тествам, 
да си избера един и чак 
тогава да финализирам. 
Това ми отне около 2-3 
часа преди старта. Тоест, 
аз вместо да почивам се 
занимавах с мазане. Като 
прибавим и умората от 
часовата разлика, можете 
да си представите в какво 
състояние съм бил. 

 Стартирах, направих 
две-три грешки и прилично 
бягане. Видях, че конку-
ренцията не е кой знае 
каква и че ако се събера 
мога да покажа това, кое-
то искам. За съжаление, 
не се получи по желания 
начин и най-доброто ми 
класиране на Универси-
адата беше 14-о място в 
средната дистанция. 

 След завръщането ми 
от Русия взех участие в 
Държавното първенство 
и след това отпътувах за 
Швеция, за Световното 
първенство по ски ориен-
тиране за мъже и жени. 
Там мога да кажа, че на-
правих добри бягания и 
в конкуренцията на най-
добрите на планетата ус-

пях да извоювам две 21-ви 
места. С оглед на момент-
ната ми форма и състоя-
ние, мисля, че това беше 
максимумът.

- Как се издържа на 
една такава динамика?

- Спортът е целия ми 
живот и аз съм готов да 
дам всичко за него. Отдал 
съм му се. Аз не живея в 
Габрово, а като емигрант. 
Багажът ми е в един куфар 
и постоянно пътувам. Това 
искам и съм свикнал на 
тази динамика. Аз нямам 
търпение от едно състеза-
ние да дойде следващото, 
за да покажа, на какво 
съм способен. Успявам 
да се справя по някакъв 
начин - възстановяване, 
хранителни добавки, много 
хранене и най-вече силна 
воля.

- Кое от състезанията, 
които изброи, беше най-
запомнящо се за теб?

-Може би Световното 
първенство по ски бягане 
и Универсиадата. Те бяха 

най-запомнящи се. А най-
силно за мен не мога да 
кажа, че имаше през този 
сезон. Мисля, че не успях 
да покажа реалните си 
възможности, заради мно-
гото стартове и пътувания. 
Всеки един състезателен 
сезон започва с поставя-
не на целите и след това, 
във връзка с тях, започва 
планирането по месеци. 
При мен нещата не бяха 
поставени по този начин. 
Аз буквално не знаех дали 
ще ходя на тези състе-
зания, къде ще участвам. 
Разбира се, имаше го и 
проблемът с парите. Тъй 
като ориентирането не е 
олимпийски спорт, финан-
сирането е ограничено. 
Ски бягането е олимпий-
ски спорт и там средства 
има, но ние ходим на го-
леми състезания само за 
да участваме. Не можем 
да си поставяме големи 
цели и да се борим с най-
добрите. Защото в страни-
те от Скандинавието ски 
бягането е религия. Аз съм 
виждал жени по над 60 
години, които са на ските. 
Да не говорим и за това, 
че спортът в тези страни 
е държавна политика. А 
ние къде сме? В България 
единственият спорт, в кой-

то се наливат средства, е 
футболът. А нивото на фут-
бола в България и нивото 
на ски бягане в Скандина-
вието, повярвайте ми, ня-
мат база за сравнение. В 
Норвегия има поне 20 със-
тезатели, които могат да 
спечелят Световна купа. 

- предвид това, което 
каза, как успя чисто фи-
нансово да покриеш този 
наситен състезателен се-
зон?

- Аз съм целогодишно 
на подготовка с федера-
цията по ски бягане. 10 
месеца в годината съм с 
тях на лагери и те поемат 
всички разходи по пътува-
ния, настанявания, хране-
не, участия на състезания, 
стартови такси и т.н. Ко-
гато ходя на ориентиране, 
съответно тези неща се 
поемат от федерацията по 
ориентиране. Габровският 
клуб също ми помагаше 
финансово. Аз също се за-
нимавам и със странички 
дейности, за си докарам 

допълнителен доход, полу-
чавам помощ и от свои-
те родители. На практика, 
ако не бяха родителите ми 

аз отдавна щях да съм се 
отказал.

- Те ли бяха в основата 
на това да се отдадеш на 
спорта?

- Не, изобщо. Те не са 
съгласни аз да съм спор-
тист. Редовния въпрос на 
баща ми е: „Няма ли вече 
да се отказваш?“. Всичко 
сериозно със спорта за-
почна през 2013-та, когато 
участвах на Европейско 
юношеско първенство по 
ски ориентиране в Лат-
вия. От тогава много се 
мотивирах да стана се-
риозен спортист. Първа-
та година бях изцяло в 
Габрово. Ставах в 6 часа, 
тренирах, след това ходех 
на училище, прибирах се 
хапвах и почивах малко, 
отново тренировка, след 
това вечеря и сън. Това 
ми беше ежедневието ня-
колко месеца в годината. 
През ваканциите тренирах 
нонстоп. Всичко отдадох 
на спорта, парите си също 
- за хранителни добавки, 
за участие в състезания, 
които клуба не може да 
поеме, за екипировка и 
т.н. От следващата година 
вече бях в националния 
отбор по ски бягане и от 
тогава тръгна кариерата 
ми като ски бегач.

- Тренираш ориенти-
ране от много малък. С 
какво те привлече точно 
зимното ориентиране, а 
в последствие и ски бя-
гането?

-Ските, харесваше ми 
да карам. Бягането не ми 
се отдава така добре, как-
то карането на ски. Чувст-
вах се силен, когато участ-
вах в състезанията със 
ски. Ски ориентирането 
най-много ми пасваше, за-
щото е между ски бягане 
и ориентиране. Там трябва 
да се мисли и то много 
бързо, а и много ми харес-
ваше да карам в гората. 
От там тръгна всичко. Аз 
исках да стана ски ориен-
тировач, но в последствие 
се оказа, че ски бягането 

е единственият вариант, 
чрез който мога да се пре-
върна в реален спортист. 
Кариера не мога да кажа, 
че имам, защото тя се 
брои когато е при мъже 
и жени. А аз при мъжете 
на практика имам изкаран 
един сезон.

- Факт е обаче, че си 
най-добрия габровски 
ски бегач за последните 
години.

-Това е плод на мно-
гото тренировки и посто-
янство. В нашия спорт не 
са достатъчни само 5-6 
години тренировки на мла-
дежко ниво. От тук нататък 
се започва ако искаш да 
станеш сериозен спортист. 
Пресен пример е Влади-
мир Илиев (б.а световен 
вицешампион на 20 кило-
метра биатлон). Зад това, 

което направи, стоят 10 го-
дини усилена подготовка и 
отдаденост на спорта. Но 
това, което той постигна, е 
историческо и ще се пом-
ни дълго. Разбира се, няма 
как да не отбележим и 
другия важен фактор - фи-
нансите. Федерацията по 
биатлон разполага с доста 
по-сериозни ресурси и от-
делят много повече сред-
ства за подготовка. Нас 
това, което ни разделя от 
другите на световната сце-
на е държавната политика 
в спорта. В другите страни 
спортът е бизнес, а тук 
не така. Особено зимните 
спортове у нас са на вто-
ри план. 

- Към днешна дата си 
24-ти в световната ран-
глиста по ски ориентира-
не при мъжете. Как при-
емаш това класиране?

-Не бих казал, че е 
кой знае какво постиже-
ние. Даже сега научавам 
от теб, че съм на тази 
позиция. Не съм си поста-
вял за цел някакво предно 
класиране в световната 
ранглиста. Бях се съсре-
доточил този сезон вър-
ху силно представяне на 
Универсиадата, на която 
до последно не се знаеше 
дали ще ходя, но така се 
случи, че тежкото пътува-
не ми повлия. 

 Всъщност, аз през този 
сезон нямам тренировки 
по ски ориентиране - само 
стартове в състезания. Ня-
маше как да участвам в 
тренировъчен лагер по ски 
ориентиране, в който да 
наблегна върху по-слабите 
си страни и да ги усъвър-
шенствам, защото ако се 
направеше случайно нещо 
в България, аз бях зает 
с лагери по ски бягане, 
на които съм задължен 
да бъда. Стартовете ми 
на ориентиране винаги 
са били проблем. За това 
така се получи и за Евро-
пейското - първо трябваше 
да стартирам в Държав-
ното първенство по ски 

бягане и след това да летя 
за Турция.

- Каза ми, че мислиш 
да прекратиш със спорта?

-Да, така е. Имам биз-
нес планове и искам да 
се развивам в тази насо-
ка. Не е лесно решение, 
защото в последните пет 
години абсолютно всичко 
ми е било отдадено на 
спорта. Времето в което 
почивам е минавало много 
бързо и винаги съм бил в 
лагерна обстановка. Сега 
за мен е едно много раз-
лично ежедневие, но съм 
взел твърдо това решение 
да прекратя състезател-
ната си кариера и да се 
насоча към бизнеса. 

- Няма ли да ти 
е трудно - сам каза, че 
спортът е част от същност-
та ти?

- Все още не съм осъз-
нал, че съм се отделил от 
спорта, защото в момента 
е период на почивка. На 
по-късен етап, зимата най-
вече, ще разбера, че не-
щата са променени - няма 
да съм на сняг на Сканди-
навието, а в България. 

 Не знам дали ще го 
понеса лесно, но съм взел 
това решение. Аз все пак 
ще продължа да тренирам 
и ще участвам във всички 
състезания в България, а 
също и чужбина ако имам 
възможност. Просто това 
вече няма да бъде приори-
тет. Дори да продължа по 
досегашния път не мисля, 
че може да стане нещо 
сериозно в близките 4-5 
години.

- Учиш ли?
- Да, студент съм във 

Велико Търново - специ-
алност „Педагогика на 
обучението по физическо 
възпитание“. Но в момента 
ученето е на втори план. 
На преден план е бизне-
сът и съм насочил изцяло 
вниманието си към него за 
лятото. Занимавам се и с 
компанията Amway.

- Сигурно има хора, 
на които искаш да благо-
дариш за това, което си 
постигнал до тук?

- По ориентирането ме 
запали моят вуйчо Петко 
Игнатов (б.а. треньор в 
КСО „Узана“) и на него 
бих искал да благодаря, 
както и на националните 
треньори Пламен Недял-
ков и Костадин Митков. 
Те са ориентировачи и ми 
помагаха и в ски бягане-
то и в ски ориентиране-
то. Благодарен съм на БФ 
Ски, на БФ Ориентиране 
и на фирмите и спонсори-
те, които ме подкрепяха 
- на Любомир Любенов и 
печатница „Експрес“, на 
Георги Петков - собстве-
никът на фирма „Парос“, 
на Николай Коев - соб-
ственикът на верига мага-
зини „Нивен“, и на хотел 
„Golden lion“.  

Слеä ñезîí ñ шеñт учаñтèя íа ãîлемè ñпîртíè фîрумè 
Мартèí Пеíчев плаíèра разäяла ñъñ ñерèîзíèя ñпîрт
 Най-добрият габровски състезател по ски бя-
гане и ски ориентиране Мартин Пенчев приключи 
един изключително натоварен зимен сезон, в който 
записа участия на шест големи спортни форума. 
Състезателят на местния клуб „Узана 2007“ стана 
титуляр в националните отбори по ски бягане и ски 
ориентиране при мъжете, но изненадващо заяви, че 
планира да преустанови активната си състезател-
на кариера и да се отдаде на бизнеса.
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Продължава от стр. 8
 Има прогледали хора 
и ще проличава все по-
вече това. Събуждането 
тръгва така по края, по 
края и отива към центъра, 
а пък ние тук, в центъра, 
сме доста адекватни. Ня-
какви такива наблюдения 
имам от 10 години за раз-
ни неща.
 - Вие бяхте спортист, 
може би първите Ви фо-
тографии бяха от спортни 
състезания. Съществува 
ли спортът в живота Ви 
още?  
 - Спортът продължава 
да си е в сърцето ми. 
Както казват за нас „же-
ланието на колоездача 
да кара колело ще умре, 
когато умре самият той“. 
Спортът е много хубаво 
нещо, но не се оказа моя-
та любов на живота, друго 
ми зае сърцето.
 Но аз продължавам да 
се занимавам, макар че 
някои неща ги упражня-
вам в чужбина, защото в 
България няма вече такъв 
спорт, той загина. Вече 
съобщиха, че Български 
колоездачен съюз е в лик-
видация като фирма, а от 
скоро няма и лиценз в 
Министерството на спорта 
Отчитам този тъжен факт 
и по баща ми, който труд-
но го приема.
 За спорта в живота 
ми мога да кажа още, 
че макар да търсех изява 
там, тогава не търсех така 
себе си, не правех ня-
какви опити да бъда този 
аз, който искам. Спорту-
вах по задължение. Ка-
рал съм професионално 
съвсем малко, после ми-
нах и от другата страна 
-  занимах се с менидж-
мънт и другите неща око-
ло велосипедите. Писах 
и снимах и чувствах, че 
тези неща са вродени в 
мен, защото аз съм, как-
то казва учителката ми в 
гимназията „техник-човек 
с хуманитарен характер“. 

Нали затова учех в такова 
училище. Някои казваха 
не си за там, други - не, 
точно за там си. А аз сам 
си бях избрал къде да 
уча. И спортът беше много 
хубава част от това време 
и ми даде едни здрави 
основи на дисциплинира-
ност и уважение към кой-
то и да било труд. 
 Спортът ми даде и 
една незабравима среща 
в живота, която много ми 
помогна. Бях учил англий-
ски има няма осем ме-
сеца, когато се срещнах 
с най-добрия колоездач 
на планетата - белгиецът 
Еди Меркс, през май 2015 
година в Слънчев бряг, и 
направих интервю с него 
на чист английски без 
преводач. После беше от-
печатано навсякъде, голе-
мите вестници в София го 
лапнаха като топъл хляб. 
 - Как напреднахте във 
фотографията?
 - Снимането се случа 
покрай „Елате в Габро-
во”, а от мои приятели 
фотографи се запалих да 
видя  още неща, свързани 
с фотографията. Държа на 
техниката, имам 6 профе-
сионални фотоапарата и 
на година мога да кажа, 
че инвестирам 5-цифрена 
сума за техника, за да 
съм актуален. В техниката 
и образованието се инве-
стира много. 2012 година 
изкарах в Берлин първа 
професионална категория 
- завърших Берлинската 
школа по фотография. Там 
искат 99 процента знания 
и възможности. Тук мога 
да изкарам всякакъв курс 
срещу 100-200 лева, няма 
никакъв проблем да полу-
ча документ мога не мога 
ще получи сертификат и 
мама и тати ще кажат 
„Браво вкъщи имаме фо-
тограф!“. 
 После учих в Лондон 
професионална фотогра-
фия. Това е нещо, което 

съм направил заради себе 
си, да си докажа някои 
неща а и да не бъде както 
тук по задължение или 
просто някакъв курс. Ис-
каха да имам нещо, по-
стигнато с труд  и по 
максимум изисквания. 
 - Как финансирате 
дейността, имате ли въз-
вращаемост от проекти-
те?
 - Аз работя тук в 
Габрово! От скоро имам 
и още една работа в Со-
фия. Имам приходи и от 
снимки, които продавам. 
Но не от проекта „Аз съм 
Българка”, Проектът не 
може да се продава, за-
щото това би означавало 
да продам доверието на 
тия момичета, както и да 
си продам Родината. 
 Да, сега много фото-
графи, наричам ги псевдо-
патриоти, дето са купили 
фотоапарати и са се про-
възгласили за патриоти, 
това правят - продават 
българското по магнитче-
та, тениски, календари, 
книжки по сергии и мага-
зини. Но аз смятам, че не 
мога да продавам дове-
рието на момичетата към 
мен, да продавам тях като 
стока.  и да си продавам 
Родината. Защото това е 
идея, идваща от сърцето 
и личен ангажимент на 
всички тях. Те са вече 50! 
 Всяко нещо, което из-
работя, инвестирам и в 
техника и в тези  дейнос-
ти.  Не за себе си, не за 
дрехи, помагам на семей-
ството си, но парите се 
вливат предимно в техни-
ка и идеи, и то предимно 
в идеи! Възвращаемост? 
Не, не работя за любовта 
на хората, работя затова, 
да показвам, че има мла-
ди хора, които са избрали 
да вървят по  своя път 
тук, в България, уважавай-
ки ценностите, и да показ-
вам, че нашето поколение 
не е за изхвърляне. И че 

светът трябва да види кои 
сме всъщност и да повдиг-
не нашето самочувствие, 
защото то е потъпкано 
долу на земята. Затова го 
правя! Нито изложбите, 
нито снимките, нито про-
дуктите се продават към 
момента.
 Направил съм един ка-
лендар миналата година 
за тази, който се прода-
ваше със симолична пе-
чалба. Събраното използ-
вах за финансиране на 
отпечатването на втората 
изложба, втората част от 
проекта. Първото му пред-
ставяне беше в Национал-
на библиотека през март.
 Не смятам че да  про-
давам идеите си и довери-
ето е начинът да събирам 
средства. Единственото, 
което искам е историята 
и фотографиите от поре-
кта «Аз съм Българка» да 
ги издам в книга, в лук-

созен алманах - всички 
снимки, текстът да е на 
4 езика, с историческа 
информация за местата, 
където сме снимали, както 
и описание за носиите. 
Смятам, че това ще до-
бър рекламен продукт за 
България, но аз повече 
си го представям повече 
като ценност за децата, 
как като го разглеждат 
казват: „Мамо, искам да 
отидем на Царевец, искам 
да видя какво има на Пер-
перикон“ - нещо такова. 
Та за това издание сега 
събирам пари
 Спечелих „Събитие на 
годината“ в Габрово и на-
града вече е в този фонд 
и се надявам, че ще дойде 
момент, когато ще отпеча-
там това издания. 
 Искам да го направя, 
защото изложбите ще бъ-
дат дарени някъде, в ня-
кой фонд, аз ще остарея, 

а печатаното слово знаем, 
че е вечно. И съм сигурен, 
че отпечатвайки проекта 
в книга тя може да оти-
де на много места, може 
да носи много на хората. 
Книгата може да стане и 
по-мащабна кауза, да оти-
де в училищата например, 
в библиотеки, институции 
Тогава може да се полу-
чи в пълния смисъл това, 
което съм намислил. 
 Тази идея би могла 
бъде реализирана най-
малко от  три министер-
ства - на културата,  на 
образованието и на ту-
ризма, да не говорим, че 
може още от един куп 
други институции, но се 
налага в някакъв момент 
да не придобие друго ав-
торство. 
 А държавата отдавна е 
можела да направи много 
такива проекти като моя, 
както е държавна поли-

тика на много други дър-
жави да си рекламират 
страната чрез хората си. А 
нашата не го е направила, 
има някакви опити, има 
някакви стратегии, но ре-
кламата ни куца, то не че 
куца, тя е инвалид даже 
бих казал. 
 Нямам против „Аз съм 
Българка“ да стане дър-
жавна кауза, както на нас 
лична кауза, но ако бъде 
пощаден нашият ентуси-
азъм и нашата чистота, 
която сме вложили в са-
мата идея. Така че аз съм 
отворен и за такъв тип 
партньорство. 
 - защо в названието 
на проект „Аз съм Бъл-
гарка, българка изписано 
с главна буква?
 - С това исках да се 
подчертае важността на 
момичетата и и гордостта 
им да се наричат българ-
ки.

Раäîñлав Първаíîв: Печатаíîтî ñлîвî е вечíî è аз мечтая 
прîектът „Аз ñъм Бълãарка” äа íамерè íîвèя ñè äîм в кíèãа

 Интернет отново ври. А социалните мрежи направо кипят. От 
гняв. И възмущение. Каква е причината? Ами една приказка. Да, 
просто една приказка. Публикувана в читанките за трети клас.
 Искате ли да ви я прочета? За тези, които не са успели да 
я разчетат през телефоните си в преснимания вид, в който се 
разпространява. Приказката се казва „Новият закон”. Слушайте 
внимателно. Всяка дума е важна...
 „Имало едно време един цар с много добро сърце, който 
всяка година раздавал подаръци на всичките си поданици. 
Първата година дарявал мъжете, втората - жените, а след-
ващата - всички деца. Когато отново дошъл ред на де-
цата, царят намислил на всяко дете да подари по едно 
колело. Но финансовият министър отсякъл:
 - Шефе, тая година не става! Касата е абсолютно 
празна!
 Заплакал царят. Дошъл при него синът му и казал:
 - Престани да цивриш, папа! Подари на децата 
нещо, за което няма да ти трябват пари!
 - Няма такова нещо! - въздъхнал царят.
 - Има! - отвърнал синът. - Подари има закон! Такъв, 
в който се казва, че възрастните не бива вече да бият 
децата и да им се карат. Забранява се също и да им се 
подиграват и да ги оставят сами, да ги ръчкат за цяло 
и нещяло и да не ги взимат насериозно. На децата не 
трябва да им се прави нищо лошо, никога вече!
 - Окей! - извикал царят, избърсал сълзите си и изготвил пре-
красен закон, който заплашвал с най-строго наказание всяка 
подлост, извършена срещу дете. Но колко горчиво било разоча-
рованието му, когато няколко седмици по-късно попитал децата 
дали са доволни от подаръка, който им направил.
 - Законът ти е пълен боклук! - отвърнали децата. - Никой не 
го спазва!
 Върнал се царят вкъщи и се оплакал на сина си.
 - Съжалявам, не бях помислил за това - казал синът. - Но 
щом е така, организирай полиция в защита на детето, която да 
бди, за закона да се спазва.
 - Окей! - извикал царят и създал Полиция в защита на де-
тето. Това била тайна полиция, защото най-големите подлости 
спрямо децата винаги се извършват тайно.
 Чистачки на тоалетните и контрольори, дърводелци, пазачи 
в училище и продавачки - така се маскирали тайните поли-

цаи. И били навсякъде! 
И никой не знаел оня 
дребен чичко, облечен в 
синьо, който проверявал 
електропроводите, дали 
наистина е електротехник 
или е просто полицай, 
пазещ децата. Ето как 
всички възрастни започ-
нали покорно да спазват 
закона. Защото за всяко 
нарушение се налагали 
огромни глоби. А след 
време възрастните 
така свикнали да 
бъдат любезни с 
децата, че запо-
чнали да се дър-

жат по този начин съвсем доброволно, без принуда. И всички 
служители на Тайната полиция в защита на детето можели вече 
да сменят професията си. Оттогава хората заживели щастливи и 
задружни.”
 Това е „приказката”.
 Лошо ми стана, когато я прочетох. И от изказа, и от посла-
нието, и от абсолютно посредственото литературно ниво. Пълен 
буламач! Буламач, който все по-осезаемо се намества в учебни-
ците на децата ни, измествайки „неразбираемите” Ран Босилек 
и Ангел Каралийчев, защото „българските народни приказки 
с Баба Яга стресират децата ни.” А приказки за Тайна детска 
полиция, която съществува единствено за да ги пази от родите-
лите им, явно ги успокоява...
 Извинявам се, не искам да бъда разбран погрешно, но пред 
описания в „приказката” сюжет - част от либерално-демокра-
тичното бъдеще на децата ни, призракът на оня тоталитаризъм, 

с който постоянно се плашим, из-
глежда безобиден като забавление 
в лунапарк...
      Да, това е „приказката”.
    Замислих се кой ли е разказ-
вачът. Какво представлява и какви 
идеи защитава. Стана ми любопит-
но кой е в редакторския колектив, 
приел, че тази така наречена при-
казка, е подходяща за третокла-
сници. Ще се изненадате ли, ако 
кажа, че установих биографични 
връзки на автора с гнездото у нас 
на същите тези кръгове. Гнездо, 
нарекло се университет. Претенди-
ращ, че е „български”...
    Макар и официално отхвърле-
на, Истанбулската конвенция не-
официално функционира в обще-
ството ни. Стратегията за детето 
неофициално вече функционира в 
обществото ни.
 И борбата не трябва да е 
срещу недопускането им в българ-
ското общество, а за отстранява-
нето им от там. Борбата трябва 
да е за пълното им изкореняване 
от обществото ни, в което вече са 
се вкоренили. Много надълбоко и 
много нашироко. И борбата сре-
щу кръговете, които налагат тази 
идеология, трябва да е обща. А не 
да се води в групи „по интереси”. 
Защото налагащите Истанбулската 

конвенция, Стратегията за детето, дебългаризацията и дехрис-
тиянизацията ни, са едни и същи. И всички тези проекти са 
просто различни пътища към сърцата и душите на децата ни. 
Защото те са целта. Те трябва да бъдат обезчовечени. За да 
не протестират, когато Тайната полиция отвежда мислещите и 
чувстващите.
 И нека не забравяме, че Баба Яга вече не е в приказките от 
читанките на децата ни. Тя е излязла от там. И сега е много по-
опасна за умовете им. Защото Баба Яга вече пише приказките, 
които сама разказва на децата ни.
 И им ги разказва в домовете ни. Разказва им ги в училища-
та ни. Докато не протестираме и не попречим на идването й...
 Как се случи така, че допуснахме бавно, неусетно и подмол-
но приказките на Баба Яга да изместят Баба Яга от приказките? 
За това си мисля днес. И до отговор не стигам. Искате ли да 
помислим заедно?

Бодил   Нуждников:   тема за размисъл

Никол Тодорова,  Габрово, ученичка в НАГ, Соколски манастир

Прèказкèте ñ áаáа Яãа 
èлè прèказкèте íа áаáа Яãа
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рабоТа прЕДлага
ШиВаШка фирМа търси 
да назначи ОТК и опера-
тор шевно производство. 
Справки на тел. 0887/623-
490, gabby_m@abv.bg.
фирМа за ремонт на 
мотокари и строителна 
техника търси майстор. 
Справки на тел. 0877/34-
34-26. [22, 22]
бЕнзиносТанция и 
газстанция „Йоана“ тър-
си да назначи служител, 
обслужващ бензиностан-
ция. Телефон за контакти: 
0886/010-003,0884/976-
952. [20, 14]
Магазин за хранител-
ни стоки търси да назна-
чи продавач-консултант 
със стаж по професията. 
Справки на тел. 0897/954-
247. [23, 7]

„ДиМас“ аД търси 
да назначи шофьори 
на товарен автомобил. 
Възнаграждение - 1200 
лв.  За повече инфор-
мация: тел.0885/803-
330. [11, 4]

МЕХана „габЪра“ тър-
си сервитьори - тел. 
0897/974-704. [22, 13]
фирМа ТЪрси монта-
жник. Справки на тел. 
0888/255-318. [12, 11]
Шофьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [11, 11]
рЕсТоранТ „ЕлЕниТЕ“ 
търси да назначи помощ-
ник-готвач и работник 
кухня. За контакт: тел. 
0897/896-176. [11, 11]
бинго зала Бинго [15, 
10]
ЖЕна До 40 години 
за обща работа - тел. 
0888/218-048. [11, 10]
басЕйн ТрЕнДафила 
търси да назначи спасител 
и чистачка. Справки на 
тел. 0883/27-77-70. [11, 
3]

МЕниДЖЪр на цех 
за декорации на сер-
визи за хранене от 
опал търси да назна-
чи. Предлага трудов 
договор с фирмено 
обучение в чужбина и 
добро заплащане. За-
дължително с говорим 
английски език. Пози-
цията е подходяща за 
мъже. Справки на тел. 
0888/627-013. [2, 2]

ШиВачки с опит се наби-
рат на тел. 0895/442-887, 
0899/540-972. [22, 8]
ЖЕна с опит в чужбина 
за почистване на офис 
и апартаменти - тел. 
0877/776-943. [8, 7]
фирМа ТЪрси работник 
за шприцавтомати. Справ-
ка от 14 до 18 часа на 
тел. 0888/378-036. [3, 3]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
работник за скара. Справ-
ки на тел. 0887/90-70-32. 
[13, 3]

„сТоМано и МЕТалоо-
брабоТВанЕ габроВо“ 
ООД - Габрово, ул. „Ин-
дустриална“ 36, търси 1. 
ЗАВАРЧИЦИ на метални 
изделия, които работя с 
СО, можещи да разчи-
тат технически чертежи. 
2. мотокарист - основно, 
и допълнително съвмес-
тяващ работа с лентона-
резна машина и ъглош-
лайф. Фирмата предлага 
отлично заплащане, съвре-
менни условия на труд, 
възможност За постоянна 
работа и професионал-
но развитие. За контакт: 
smg.berova@yahoo.com,  
тел.0892/470-928 - Пепа 
Берова. [12, 4]
Шофьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [11, 3]

ДЕкораТори на сер-
визи за хранене от 
опал търси да назна-
чи. Предлага трудов 
договор с фирмено 
обучение в чужбина и 
добро заплащане. За-
дължително с говорим 
английски език. Пози-
цията е подходяща за 
мъже. Справки на тел. 
0888/627-013. [2, 2]

Магазин В град Трявна 
търси продавач. Мотиви-
ращо заплащане. Справки 
на тел. 0895/677-616. [6, 
6]Фирма търси работни-
ци за леярна. Осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0676/7-22-00. [13, 4]
рабоТник за производ-
ство на пластмасови де-
тайли, може пенсионер, се 
търси на тел. 0888/14-03-
06. [11, 4]
сТолЪТ поД Община 
Габрово търси готвач. 
Справки на тел. 0894/63-
23-67. [6, 3]

фирМа „ЕлВи“ ООД - с. 
Велковци търси да назначи 
общи работници, чистачка 
на производствени поме-
щения, работник в цех За-
печатване, работник в цех 
Кисело мляко. Справки 
на тел. 0892/281-442, от 
9.00 до 17.00 часа. [5, 3]
Магазин „билла“ в 
Тера Мол търси служи-
тел отдел „Деликатеси“. 
Справки на тел. 0887/95-
00-88. [5, 3]
рЕсТоранТ В центъра тър-
си сервитьори и миячка. 
Справки на тел. 0883/50-
19-86. [6, 3]
заВЕДЕниЕ ТЪрси сер-
витьорка. Справки на тел. 
0876/46-36-27. [22, 3]
заВЕДЕниЕ ТЪрси гот-
вач, помощник-готвач за 
работа на смени, може 
само за събота и неделя. 
Справки на тел. 0876/46-
36-27. [22, 3]
пункТ за вторични суро-
вини набира общи работ-
ници - мъже - справки на 
тел. 0895/861-974. [3, 2]

спЕШно рабоТа в гер-
мания - 00491630059397. 
[5, 2]
„боЖЕнско ХанчЕ“ с. 
Боженци търси жена за 
рабата - може и пенси-
онерка - справки на тел. 
0894/764-706 [8, 2]
Малка краВЕфЕрМа тър-
си работник - спраки на 
тел. 0876/415-480. [5, 2]
Магазин „Happy bug“ 
търси продавач-консултант 
на 8-часов работен ден. 
За контакт тел. 0876/262-
585. [7, 2]
МЕХана „фЕнЕриТЕ“ 
търси да назначи ГОТВАЧ 
- топла кухня, и СЕРВИ-
ТЬОРКА Справки на тел. 
0896/606-870. [13, 2]
багЕрисТ на комбини-
ран багер с опит търси 
0894/353-586 [6, 1]
рабоТници с ТЕЛК до 
60-62 г. - 0898/801-009 
[4, 1]
пЕнсионЕрка за нощ-
но обслужване на болна 
жена се търси на тел. 
0887/361-876 [11, 1]

бинго зала 
„габроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

ясноВиДсТВо
изВЕсТнияТ ХоДЖа 
предсказва бъдещето, раз-
валя магии, събира разде-
лени, лекува болести. Тел. 
0899/38-12-12. [7, 4]

  

ХриСТо С. енеВ

 Роден в гр. Габрово. 
Автор на 6 книги и 2 мул-
тимедийни програми в 
сферата на нумероло-
гията, семиотиката /
наука за символите/ и 
самопознанието. 
         
 По книгата „Числата – 
символика и традиции”, 
Христо С. Енев, ISBN 
954-683-164-6, 2002 г.

     Всяка азбука е сис-
тема от букви, графични 
изображения на звукова-
та страна на всеки език. 
Първото буквено писмо е 
създадено във Финикия 
и е съдържало писмени 
знаци само за съгласните 
звукове. Древните гърци 
създали първата цялостна 
азбука с букви за гласни 
и съгласни, от която во-
дят началото си всички 
европейски писмени сис-
теми. От дълбока древност 
буквите са били свързани 
с числа в така наречени 
магически азбуки и обра-
зували тайни кодове. Чрез 
тях трябвало да се опа-
зят тайните познания от 
непосветените. Древните 
жреци ги използвали  за 
магически ритуали и за-
клинания. 
 По-късно древноеврей-
ската Кабала дала ключ 
за разтълкуването на Пе-
токнижието на Мойсей. 
По този начин разкрила 

смисъла на буквите и чис-
лата, отвеждащи към пра-
вилата на Тайното Позна-
ние, което по-късно било 
наречено окултизъм. Във 
всяка стара църковносла-
вянска книга буквите също 
са означавани с числа и 
титулни знаци - чертички, 
стрелки, вълнообразни ли-
нии или двоеточия. Ци-
фровите стойности на бъл-
гарските букви в някогаш-
ната църковна книжнина 
са като тези, отразени в 
гръцката азбука.
 Прародината на древ-
ните българи се е намира-
ла в Памирските долини и 
Таримската котловина, за 
която учените са на мне-
ние, че е първото огнище 
на човешката култура. Там 
прабългарите имали две 
държави - Балгар и Балха-
ра, като преди да се уста-
новят в днешна България, 
те имали и своя писменост 
с 22 рунически знака /виж 
изобр. 1/. 
 Според повечето уче-
ни прабългарската писме-
ност е създадена явно под 
влияние на финикийско-
арамейската, възникнала 
на база шумерските пикто-
графско-идеографски зна-
ци и вавилонски клинопис.  
Известен руски археолог 
твърди, че това се обяс-
нява с единната система 
на магическа символика и 
тайнопис, разпространени 
преди хилядолетия върху 
огромна територия от Ду-
нава до Двуречието и от 
Янг-Це до Инд“.
 Днес доста хора, не 
знаят, че сме имали две 
официални български аз-

буки, или не правят раз-
лика между глаголица и 
кирилица. Както и факта, 
че светите братя Кирил и 
Методий не са измислили 
днешната кирилица, а гла-
голицата - нейната далеч-
на пра-внучка.
 Глаголицата е първа-
та старобългарска  азбука 
създадена през 862-863 г. 
от Константин-Кирил Фи-
лософ и досега няма общо 
мнение около нейния пър-
воизточник и символика. 
Съставена е само от един 
вид писмени знаци – няма 
главни и малки букви, из-
писани по различен начин. 
Между тюркско-прабългар-
ските руни и глаголиче-
ските букви / Изобр. 1 и 
2 / при по-внимателното 
разглеждане може да се 
установи, че съществува 
близост. Очевидно е, че 
от прабългарските руниче-
ски знаци в основата на 
глаголицата са залегнали 
три основни елемента - 
Кръг (символ на Вселе-
ната), Триъгълник (символ 
на Триединството и на Св. 
Троица) и Кръст (символ 
на християнството, на все-
отдайността и саможерт-
вата). 
 Основната причина за 
създаване на глаголиче-
ската  азбука била чрез 
нея Византия да наложи 
по-бързо християнството, 
като улесни превода на 
християнската църковна 
литература от гръцки на 
български език. Това щяло 
да улесни светите братя и 
учениците им при разпро-
страняването на новата 
религия  на българо-сла-

вянски език при мисия-
та им във Великоморавия 
и Панония през IX век.  
Названието на глаголица-
та идва от думата глаго-
лъ, т.е. дума. Всички букви 
в глаголическата азбука 
имат свои имена: А – Аз 
(аз), Б – Буки (букви), В 
– Веди (знам), Г – Глаголи 
(думи, говоря), Д – Добро 
(добро, добрина) и т. н. 
Буквите имат и числена 
стойност – първите десет 
за единиците, вторите – за 
десетиците, третите – за 
стотиците. Така учениците 
по-лесно запомняли нови-
те букви, на които се уче-
ли да четат и пишат. 
 Кирилицата е втора-
та старобългарска азбука, 
чиито букви са първооб-
раз на съвременните. Тя 
е създадена въз основа 
на глаголицата в края на 
IX и началото на X век. 
Подобно на латиницата, 
за основа  на  кирилица-
та е използвана гръцка-
та азбука, която от своя 
страна произлиза от фи-
никийската. Повечето бук-
ви на кирилицата напълно 
съвпадат със съответните 
букви от гръцкото уставно 
писмо от IX в. и като тях 
имат числени стойности. 
Приема се, че кирилската 
азбука е сътворена през 
IX-X век от Методий, брат 
на Константин-Кирил, но 
съществува и тезата, че  

е съставена от Климент /
Охридски/,  ученик на Ме-
тодий. 
 Кирилицата (преди нея 
глаголицата) се определя 
като една от най-съвър-
шените азбучни системи 
в света. Така е, защото в 
българската азбука всяка 
буква отговаря на точно 
определен звук. Пише се 
това, което се чува  и 
изговаря, за разлика от 
фонетичните и граматични 

правила в другите езици 
по света.                                                                
 През вековете българ-
ските букви променят част 
от формата си - под вли-
яние на промени в изго-
вора, по подражание на 
гръцкия правопис и кни-
гопечатането на кирилица 
през XVI в. извън българ-
ските земи. В продълже-
ние на няколкостотин го-
дини глаголица и кирилица 
се използват паралелно 
по нашите земи. През 
Средновековието, обаче 
кирилската азбука посте-
пенно измества своя пър-
вообраз – глаголицата.
       Кирилицата като пис-
мена система на днешния 
български език е създа-
дена през XIII - XIV век 
за нуждите на българска-
та църковна книжнина. В 
съвременния си печатен 
и ръкописен вид тя се ус-

тановява най-напред в Ру-
сия, където по времето 
на Петър I през 1708 г. е 
създадена за нуждите на 
администрацията и обра-
зованието.  Първият бъл-
гарски национален вари-
ант на гражданска кирили-
ца се свързва с името на 
Христаки Павлович, чиято 
книга „Аритметика“ излиза 
през 1833 г., напечатана с 
новия шрифт. 
 Съвременната българ-

ска азбука се състои от 30 
букви, за разлика от ста-
робългарската Кирилица, 
която съдържала 49 слож-
ни за изписване знаци. 
Това наложило  премах-
ването на тези, за които 
няма звукови съответствия 
или служели за предаване 
на гръцките думи. От 1870 
г. буквите са вече 33, а 
правилата за употребата 
на Ъ и Ь са разработени 
след 1878 г. Правописната 
реформа от 1945 г. премах-
ва употребата на ятовата 
гласна Ь и в българската 
азбука остават само 30 
писмени знака. Буквите У 
и Я са заети от руската 
гражданска азбука, а про-
мяната и стилизацията на 
кирилицата довели до при-
ближаване на българските 
букви до латинския шрифт 
«antigua». 
 Освен в България ки-

рилицата е официална пис-
меност и в други страни с 
повече от 300 млн. души 
по света. Сред тях са Ма-
кедония, Сърбия, Русия, 
Украйна, Беларус, Хърват-
ска, Босна и Херцеговина, 
Монголия. Нашата съседка 
Румъния също е използва-
ла кирилицата като офици-
ална азбука до средата на 
19-и век, когато по полити-
чески причини я заменя с 
видоизменена латиница по 
френски модел.

Бълãарñкèте пèñмеíè траäèцèè

1. Прабългарски рунически

 2. Глаголическа азбука

   3. Кирилската азбука до 1870 г.

сЪобщЕния

заВЪрШилиТЕ 1969 г. IV преда-
чен при г-н Христо Колев да се 
обадят на 0878/936-047 [3, 1]

Във връзка с националния празник 24 май, 
обявен за почивен ден, 

следващият брой на вестник „100 вести“ 
ще излезе на 27 май, понеделник.

Кèрèлèцата е îфèцèалíа пèñмеíîñт 
ñтраíè пî ñвета ñ пîвече îт 300 
мèлèîíа äушè íаñелеíèе



обяви

оТоплЕниЕ
ДЪрВа за огрев - 
066/823-712, 0887/620-
535, 0876/162-172.
нацЕпЕни ДЪрВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. 
0895/252-686.

нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка - 0884/709-
093
ДЪбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт.0877/471-466.
ДЪрВа за печки и камини 
- 80 лв.  - 0876/583-472.
букоВи ДЪрВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. 0877/191-102.
ДЪрВа за огрев - наряза-
ни и нацепени. 0876/437-
140.

нарязани и нацепени 
дърва - бърза доставка. 
0877/108-825.
нарязани и нацепени 
букови и дъбови дърва. 
0876/839-779.
„Мг-лЕс“  проДаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
ДЪрВа за 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, 23]
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, 
18]
ДЪрВа за огрев - наце-
пени и метрови, се прода-
ват на тел. 0887/310-097. 
[22, 9]
нарязани и нацепени 
дърва за огрев - 80 лв., 
метрови - 70 лв., се про-
дават на тел. 0878/47-22-
37. [22, 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 [0, 0]
фирМа сЪбаря, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
кЪрТи, зиДа, ВиК, ел. 
фаянс  - 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, 14]
изМазВанЕ на капаци, 
комини, ремонт на покри-
ви - тел. 0897/390-194. 
[26, 14]
ДрЕнаЖи, поДпор-
ни стени, покриви - тел. 
0886/762-434. [26, 14]
бригаДа изВЪрШВа ре-
монт на покриви и нови 
конструкции, хидро- и то-
плоизолации, тенекеджий-
ски и бояджийски услуги - 
тел. 0899/638-875. [16, 14]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренажи и други услуги 
- тел. 0895/295-654. [22, 
14]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийство, хидроизо-
лации - 0879/93-24-34. 
[20, 4]
поДоВи заМазки, бе-
тон, изолации, мазилки и 
др. - тел. 0898/672-883. 
[5, 4]

рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки - тел. 
0876/416-716. [11, 3]

груб сТроЕЖ, ремонт 
на покриви 0889/129-
755 [33, 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 по-
лагане на замазки - тел. 
0876/790-953. [33, 21]
фаянс, ТЕракоТа, гип-
сокартон, изолации - тел. 
0896/828-147. [22, 5]
гипс карТон, шпакловка, 
боя, вътрешна изолация - 
справки на тел. 0899/874-
974. [24, 2]

изолации
алпинисТи - 0899/321-
190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895 [0, 0]
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
Топлоизолация - ЛИ-
ЗИНГ - тел. 0887/131-311. 
[33, 31]
ХиДро и топлоизолации, 
покривни ремонти и др. 
Тел. 0888/863-001. [17, 
14]

Вик, коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
Вик МонТаЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпуШВа канали - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
Вик и ел. инсталации. 
Монтаж и поддръжка по 
домовете. Тел. 0876/000-
084. [11, 7]

ДограМа
aL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 20]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - справки на 
тел. 0899/145-802. [33, 
26]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [24, 
12]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [22, 11]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 5]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0894/921-663. [24, 
13]

почисТВанЕ на апарта-
менти, мази, къщи, с косе-
не - 0897/68-73-75. [11, 
10]

косЕнЕ

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

косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти, къпини, дър-
вета - тел. 0886/30-80-17. 
[22, 21]
фрЕзоВанЕ на градини 
- тел. 0899/140-254. [21, 
16]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел.0884/942-942. 
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, 14]

коВач - водно точило и 
сапове  - 0892/775-774.
МайсТор каМЕнар. Ка-
менни облицовки. Тел. 
0894/211-968. [3, 3]
обрЪщаМ граДини, 
цепя дърва - 0896/926-
407. [5, 2]

граДини, басЕйни

ланДШафТЕн Ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални кътове, 
барбекюта.  0888/942-
335.

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
мЕБЕЛИ 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИпОВИ 
И пО пРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

ДоМаШни лЮбиМци
поДаряВаМ коТЕТа - тел. 0899/815-026. [8, 3]
ТЪрся учиТЕл (дресьор) на куче за елементарни 
навици. 0888/587-816 [3, 1]
изгубЕн чЕрЕн пЕрсийски коТарак сЪс зЕлЕ-
ни очи, ДЖако, В района на соколски Ма-
насТир. голяМо ВЪзнаграЖДЕниЕ! 0895/066-
449, 0898/316-806 [11, 0]

723 май 2019 г. 

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.
иМоТ оТ 2 къщи, два 
декара, на 5 км от центъра 
- 0897/569-027 [11, 3]

апарТаМЕнТи и др. - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне продава 
0888/447-096. [22, 9]
ДВуЕТаЖна кЪща в село 
Стоевци се продава на 
тел. 0884/429-116 [22, 3]
гарсониЕра - тухлена, за 
25 000 лева продава тел. 
0894/21-66-30. [11, 2]
ЕТаЖ оТ къща на ул. 
„Свищовска“ за 20 000 
лева се продава на тел. 
0894/21-66-30. [11, 2]
Вилно МясТо с идеален 
изглед в Лакарево - Тро-
янско, се продава на тел.  
0885/815-320. [4, 2]

обзаВЕДЕна кЪща за 
гости с механа в Боженци 
се продава или отдава под 
наем - справки на тел. 
0885/333-148. [11, 2]
г а р аЖ  п р оД а В а 
0885/428-066 [2, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
луксозни апарТаМЕн-
Ти дава под наем в Габро-
во - тел.0988/204-204.
Магазин В центъра под 
наем - 0878/929-080. [18, 
12]
аВТоМиВка сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [11, 11]

Магазин - 32 кв. м, до 
Общината се дава под 
наем на тел. 0896/266-
311. [11, 5]
рЕсТоранТ с голяма лят-
на градина се дава под 
наем на тел. 0887/77-77-
89. [5, 4]
аВТоМиВка-сЕрВиз В 
центъра се дава под наем 
на тел. 0887/77-77-89. [5, 
4]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0885/642-467, 066/86-59-
43. [3, 3]

ТЪрси поД наЕМ
фирМа ТЪрси да наеме 

помещение за склад около 
200 кв. м - справки на 
тел. 0887/499-592. [5, 2]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТара кЪща, може и по-
лусъборена, в Габровско 
се купува на тел. 0877/34-
34-26. [24, 22]

нощуВки
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
0876/731-419. [22, 20]
нощуВки, цЕнТЪр - 
0878/515-080. [18, 12]

лЕкари
псиХиаТЪр и НЕВРО-
ЛОГ. Д-р Трифонов, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.

аВТоМобили проДаВа
сиТроЕн с3 - дизел, С3 
- бензин, Пежо 807, с 
АГУ, нов внос, регистри-
рани, се продават на тел. 
0897/647-711. [11, 10]
рЕно клио 1.2, 1992 г., 
за 750 лв. се продава на 
тел. 0876/544-008. [11, 
9]
форД ЕскорТ - 1993 г., 
бензин, 600 лв., се про-
дава на тел. 0887/95-00-
88. [6, 3]
ХЮнДай МаТрикс, 1.5 
CRDI, 2002 г., платени 
данък и Гражданска отго-
ворност, се продава на 

тел. 0898/731-447. [3, 2]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремаркета 
(може и дефектирали) от 
място на най-високи цени 
изкупува  - справки на 
тел. 0897/429-374

аВТочасТи/Магазини
Много часТи за Лагу-
на  се продават на тел. 
0876/332-243 [4, 2]

скрап, сТари аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 12]

МоТори/ВЕлосипЕДи
колЕло униВЕрсал пул-
сар  за 150 лв.  се прода-
ва на тел. 0876/332-243 
[4, 2]

проДаВа МаШини
прЪскачка - лозова, 
медна се продава - справ-
ки на тел. 0887/714-016 
[5, 2]
ярМоМЕлка - за 100 
лева  се продава на тел. 
0876/332-243 [4, 2]

Вал за циркуляра за 60 
лв.  се продава на тел. 
0876/332-243. [4, 2]

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

проДаВа обзаВЕЖДанЕ
ДиВан спалня олеко-
тен се продава на тел. 
0887/493-206. [2, 2]
баТуТ До 150 кг, диаметр 
- 3 метра, нов се прода-
ва на тел. 0885/292-488. 
[11, 2]

проДаВа разни
коТЕл на твърдо гориво 
- 30 KW, чешки, нов, се 

продава на тел. 0889/439-
509. [11, 10]
чугунЕн коТЕл - упо-
требяван, 30 kW, за 200 
лева се продава на тел. 
0878/80-54-60. [11, 5]
пласТМасоВи цис-
ТЕрни - 1 тон - тел. 
0888/942-095. [11, 5]

сЕлскосТопански
ДЪбоВи коли за домати 
- 1.80 лв. за брой, се про-
дават на тел. 0899/137-
896.

Тор
биоТор оТ калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249. [22, 14]

оборска Тор - говеж-
да, в чували - 3.30 лв./
бр., с транспорт - тел. 
0878/650-456. [23, 12]

пчЕлни проДаВа
коШЕри упоТрЕбяВани 
по 35 лева се продават на 
тел. 0876/332-243 [4, 2]

ЖиВоТни проДаВа
пилЕТа и прасета се 
продават на тел. 0889/88-
06-06. [11, 11]
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, 9]
Малки ТЕлЕТа се прода-
ват на тел. 0899/33-80-
78. [5, 4]

краВи - телни, и юни-
ца се продават на тел. 
0894/366-330, Данчето, 
0890/214-128. [5, 4]
агнЕТа сЕ продават на 
тел. 0877/739-481. [6, 3]
а гн Е Т а  проДаВа 
0897/562-985 [3, 1]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838. [0, 
0]
ВсякакЪВ ВиД желязо, 
печки, хладилници, перал-
ни и др. изкупува тел. 
0894/921-663. [24, 13]

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

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, 
10]
ТранспорТ - 0.45 лв. - 
0894/00-40-45. [22, 8]

ТранспорТни услуги 
до 2 тона каросерия - тел. 
0896/82-81-47. [22, 5]
ТранспорТ с бус - 
справки на тел. 0879/080-
862. [11, 5]

билЕТи, пЪТуВания
аВТобусни, саМолЕТни 
БИЛЕТИ - 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, 9]

козМЕТика, МасаЖ
профЕсионални Ма-
саЖисТки - 0876/735-
596. [22, 20]

ЕроТика
ЕроТичЕн МасаЖ - тел. 
0894/277-849. [11, 3]
МоМичЕ прЕДлага 
секс - тел. 0876/249-
511. [6, 3]

счЕТоВоДсТВо

рЕгисТрация на фирМи и счЕТоВоДно об-
слуЖВанЕ - справки на тел. 0898/480-821

уроци, курсоВЕ
Мцспос „алфа-МЕТал“ организира курс За пър-
воначално обучение на охранители, на база Про-
грама „Минимум“ на МВР. Дати за провеждане 
03-06.06.2019г. - цена : 80лв. За контакти : 066/830-
000. [6, 3]
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диМКа ГоСПодиноВа

 - Г-н Първанов, из-
ложбата „Аз съм Бъл-
гарка“ гостува на много 
места, с какво нейното 
представяне в музей 
„Етър“ е по-специално за 
Вас?
 - Етър е едно прекрас-
но българско място и да 
покажа тук българското - 
така както го чувствам и 
съм го показал във фото-
графиите, за мен, а надя-
вам се и за посетителите, 
е много вълнуващо. Еки-
път на музей „Етър“ ми е 
съдействал при заснема-
нето на част от снимките. 
Два сюжета от тази из-
ложба са етърски.
 - Втора част на про-
екта "Аз съм Българка" 
беше представен в На-
ционалната библиотека в 
София през март. Случа-
ен ли беше изборът на 
това място?
 - Съвсем не. Ръковод-
ството на Национална 
библиотека подкрепи иде-
ята за такава изложба, 
отделиха време и място тя 
да се случи. Националната 
библиотека „Св. Св. Кирил 
и Методий“ е храм на бъл-
гарската история и лите-
ратура, а в културен план 
за мен тя е институцията 
на институциите в София. 
Затова бе желан дом, из-
ключително подходящ да 
организиране именно там 
на тази изява. Уважавам 
всички знакови места, на 
които един творец може 
да експонира, където бъл-
гарското и традицията 
надделяват.  
 - Колко дълъг беше 
пътят към идеята "Аз съм 
Българка"?
 - 10 години се занима-
вам в публичната сфера с 
фотография, медии, но ако 
прибавя и сътрудничест-
вото със „100 вести“ още 
като ученик, ще кажа, че е 
доста по-отдавна. Първото 
си интервю взех за "Теле-
граф" през 2005 г.
 Но в първите години 
чувствах, че ми липсва 
нещо много важно и като 
растях и учех, очаквах 
момента, в който то ще 
назрее и ще се роди в 
една идея. Защото раз-
лични неща съм правил, 
с Момчил Цонев имахме 
общи дела, и към сайта 
„Елате Габрово“ имах ан-
гажименти. Занимавах се 
с разни неща, повече тър-
сейки себе си, но винаги 
стъпвайки върху любвта 
към родното, като винаги 
съм държал да се случват 
в Габрово и да тръгват 
от Габрово. Защото Габро-
во е най-хубавият град на 
света - за мен, пък и не 
само за мен! И така видях 
тази нужда да изразявам 
себе си чрез историята. 

 

И се случи наистина! На 
една възстановката на 
Шипка видях Знаменос-
ката, няма значение, че 
тогава тя бе облечена като 
турчин. Видях това краси-
во момиче в носия и си 
казах: „Ами ето ти начи-
на, по който да започнеш 
да показваш историята и 
отношението на младите 
хора към нея!“. 
 - Като млад човек 
какво провокира толкова 
силно желанието да по-
казвате, че сте българин 
и габровец?
 - Всичко онова, което 
срещах по пътя си, като 
отношение към едно цяло 
поколение - моето, от про-

словутия 90-ти набор, че 
не сме боклуци и не ста-
ваме за нищо и така ната-
тък, и така нататък, Исках 
да покажа обратното, че 
това не е вярно и започ-
нах да го правя. Използ-
вах - нали сме габровци и 
сме изобретателни, и сме 
тарикати големи, използ-
вах - и аз съм използвач 
в истинския смисъл на ду-
мата и тарикат, използвах 
като инструмент краси-
вата усмивка на младата 
жена. 
 И така започнахме! С 
усмивката на първото мо-
миче - тя беше навсякъде, 
всеки ден. После видях, 
че България не е много 
малка и има много места 
и много красиви момиче-
та, които с усмивката си, 
носиите, в атмосферата 
на местата, където сни-
махме, показват колко е 
контрастно наследството 

ни, колко контрастни са 
хората и народът ни. И 
започнах така първа част, 
после втора, сега ще има 
и трета, и четвърта. И по-
сле продължавам - с деца, 
многодетни български се-
мейства. И така спокойно 
пред света мога да кажа: 
„Това е България това сме 
ние!“. 
 А пък и да покажа и 
на сънародниците си, че 
не сме малката страна 
в Източна Европа и не 
всеки може да ни тъпче. 
Че стъпвайки на нашата 
си земя, уважавайки цен-
ностите си и традициите 

си, можем да изпъкнем 
по много добър начин и 
да бъдем народ със само-
чувствие. 
 Безрой много са при-
мерите на нациите по све-
та, които са оцелявали 
стъпвайки именно на на-
следството си, именно на 
някакви единични случки, 
инцидентни ситуации, не-
дотолкова значими дори. А 
ние, българите, имаме тол-
кова лоши неща зад гърба 
си и въпреки тях сме оце-
лели, че дори само зра-
ди това ние трябва да се 
гордеем, да показваме че 
сме много силни.
 - мислите ли, че Ва-
шите фотографии са на-
чало и част от едно ново 
възраждане на тоя бъл-
гарски дух?
 - Факт е началото на 
второто българско възраж-
дане! Но то е комплекс от 
много идеи и възгледи. 

Един проект, една идея 
не формират цялото това 
движение на надигането. 
То е и отношението, кое-
то проявяваме към онова, 
което ни се представя и 
поставя като задължител-
но да бъде прието, защото 
нали било казано от Голя-
мата порта, там някъде, в 
хубавите държави. В този 
явен вече протест към на-
лагани чужди ценности се 
проявява и ни съхранява 
хубавата страна на кон-
серватизма, който имаме 
заложен в нас. Защото 
в нас не са изкоренени 
ония ценности от патри-

архалните времена, които 
са ни заложили тази осо-
бена консервативна жил-
ка да се отнасяме първо 
с недоверие към всичко, 
после постепенно, посте-
пенно да премисляме, а 
пък за някои неща още от 
началато категорично да 
не ги приемаме. И това 
е хубаво, защото е една 
от причините да се съх-
раним. А това се случва, 
защото имаме културата, 
фолклора, традициите, до-
казали, че благодарение 
на тях 1300 години ни има 
и нас като живот. Така че 
нематериалното е доста 
силно при нас. И има ог-
ромна стойност тази наша 
нематериална част, доста 
силен е този ген, доста 
е силна тази съставка в 
нашето ДНК ли, в кръвта 
ли, къде е сложено там! 
Факт е, че тази Земя ни го 
дава! И ние трябва да го 
пазим, защото смятам, че 
го няма никъде другаде по 
света.
 - мнозина смятат, че 
както сме били люлка на 
човешката цивилизация, 
така сега българите ще 
спасят света от надига-
щата се безчовечност в 
него?
 - Дали ще спасим све-
та и ще отървем всички 
от целия разврат и всичко 
античовешко, което е на-
всякъде, не съм чак такъв 
оптимист! Аз съм реалист 
- едното ми висше образо-
вание е инженерно. И като 
такъв се ровя в историята. 
Виждам, че в различни-
те исторически времена 
са допускани грешки, от 

които днес трябва да се 
учим. Не трябва да се за-
бравя историята, нито да 
се забравя това или онова 
за сметка на по-хубавото. 
Но пък всяка епоха, всеки 
обществен строй си има 
бележит пример, който е 

доказал, че ние сме били 
тогава много силни и ви-
наги е имало и надградено 
след него. И примерите 
за тези успехи са много 
на брой. Имали сме много 
силни военни успехи, по-
сле индустриализацията, 
образованието, кулутрата 
и т.н. Социализмът и той 
има своите плюсове, най-
малкото, че тогава, ако не 
са направили НДК, сега 
нямаше къде да правят 
председателството. Сега 
не може да се построи 
една болница или корпус 
на университет камо ли 

да се построи нещо, кое-
то да ни върши такава 
обществена функция. Но, 
отричайки социализма, и 
от неговите грешки тряб-
ва да се учим, както и 
от грешките по царско, 
както и от преди това, и 
от преди това... И да пом-
ним примерите колко мно-
го можем да сме силни, 
когато някой казус в един 
момент ни обединява и ни 
прави всемогъщи. 
 Тук, в тази част на 
Европа, колкото и да сме 
малката България - а не 
сме малка, ако се срав-
ним с отношението на 
Великобритания към Гер-
мания, ние имаме страте-
гическата си позиция, про-
изходът ни е много, много 
интересниа съвкупност от 
процеси и събития, които 
са ни направили такива, 
и вярвам, че сме много 
силни. И можем да бъдем, 
но проблемът ни е, че 
трудно можем да бъдем 
заедно. Което се доказва 
ежедневно. 
 Видяхме за три дни 
каква вълна надигнахме 
заради един побой и видя-
хме колко бързичко след 
това се самоунищожихме. 
Така че можем, но трябва 

да погледнем в правил-
ната посока без някакви 
особени водачи Не бива 
да ни повежда замисълът, 
защото тогава се опороча-
ва всичко. 
 Да, има го това нещо в 
нас и то е много ценно. И 
аз затова съм много щаст-
лив, че съм българин и не 
искам нищо друго освен 
България. 
 В момента имам рабо-
тата си, имам си родина-
та, отдал съм се на нея. 
Когато сърцето ти е заето, 
откраднато ти е от роди-
ната, то няма как да бъде 
на някой друг. 
 Все повече хора си 
отварят очите. Това е ху-
бавото. Някои по високи-
те етажи и те също. За 
някои неща спорят, че ги 
няма. Но, когато искаха 
да порежат възрожденски-
те общини като Карлово, 
Калофер, Сопот, Коприв-
щица, хора оттам отидоха 
с бутафорни топчета пред 
министерски съвет. Ама те 
са толкова „луди" там, че 
ще отидат някой ден и с 
истински.
 - Казвате това с ня-
какво особено чувство 
към тези бунтовни общи-
ни. С какво Ви привличат 
там?
 - Не, Габрово си е 
Габрово! Копривщица я 
обичам най-много след 
Шипка - там е любимото 
ми място. С кмета на Коп-
ривщица, който иска да ме 
прави техен съгражданин, 
си говорим за робство, а 
накои в София ме гледат 
лошо. Странно, но това е 
истината! 
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Илияна Аризанова, Пловдив, - първата девойка, 
снимана за „Аз съм Българка”

Никол Иванова, Габрово,  възпитаник на НАГ , сни-
мана в хан "Жаджи Николи",  В. Търново

Цветелина Джоголанова до Еленска базилика в Сред-
на гора, най-дългодействащия храм в България

Йоана Йовчева с Никита в Божении показват осо-
бената връзка между майка и дъщеря

Милена Стефанова и Сияна - майка и дъщеря в ма-
хала Баба Стана в Орешак

 Пътят на изложбата „Аз съм Българка” започ-
ва в столичен ресторант, после гостува в Парла-
мента, в Двореца в Балчик, в Копривщица, Трявна,  
Дряново, Габрово, Стара Загора, Велико Търново, 
Плевен и на други места, а през юни 2018 г. пред-
ставена в Милано. В момента са експонирани две 
изложби „Аз съм Българка” – в Панорамата в Пле-
вен и в музея „Етър”. 
 Нейният автор - габровецът РАДОСЛАВ ПЪР-
ВАНОВ,  е на 25 години. Дипломиран електроин-
женер в Технически университет Габрово, където 
сега завършва и магистърската си степен. Фо-
тографии на Радослав Първанов са публикувани в 
издания като „National Geographic“ и „Economist“.


