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СОТ 161 
ИСТИНСКИЯТ 

ЛИДЕР В ОХРАНАТА 
И СИГУРНОСТТА

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

ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
ПОД НАЕМ      В ГАБРОВО

0886 001 001

• BULGARIAN HOMES NETWORK •

Честит 1 октомври - професионалният 
празник на застрахователя, 
на колеги и клиенти!

С пожелание за здраве и успешен бизнес!

Честит 1 октомври, 
колеги! Пожелаваме 
Ви здраве, късмет 
и много доволни 
клиенти!

ГАБРОВО, ул. „Опълченска“ 
44, тел. 066 806060 
GSM: 0885310583

	 По	 традиция	 кандидатите	 на	 ГЕРБ	
откриха	 предизборната	 си	 кампания	 с	
водосвет	за	здравето	на	габровци	и	бла-
гополучието	на	Габрово.	
	 В	подкрепа	на	Таня	Христова	и	кан-
дидатите	 за	 общински	 съветници	 на	
откриването	 присъства	 и	 евродепутатът	
Андрей	Новаков.

ГЕРБ	даде	заявка,	че	както	на	всич-
ки	 избори	 досега,	 ще	 води	 позитивна	
кампания.	 „Никога	 не	 сме	 си	 позволя-
вали	 да	 очерняме	 опонентите	 си,	 още	
по-малко	града	си.	Така	ще	бъде	и	тази	
кампания”,	категоричен	беше	областният	
координатор	на	ГЕРБ	Цветомир	Михов.	

„Когато	за	първи	път	ГЕРБ	в	Габрово	
се	яви	на	избори,	хората	искаха	промя-
на.	 Тогава	 общините	 имаха	 много	 про-
блеми	–	задлъжнялост,	разкопани	улици,	
проблеми	с	 водата,	 със	 сметищата	и	 т.	
н.	Младите	хора	обаче	не	познават	това	
време	–	когато	в	Габрово	нямаше	улично	
осветление,	 когато	 тогавашните	 упра-
вляващи	раздадоха	общинските	пазари,	
когато	 създадоха	 дружество	 „Централ-
газ”,	за	да	газифицира	града,	и	му	пода-
риха	 общинска	 сграда,	 но	 газификация	
така	и	не	беше	извършена.	Младите	не	
помнят	това.	За	тях	ремонтираните	учи-

лища,	газифицираният	град,	изградената	
и	ремонтирана	пътна	инфраструктура	са	
нещо	нормално.	И	така	трябва	да	бъде.	
Затова	днес	ние	за	пореден	път	трябва	
да	 покажем	 и	 да	 докажем,	 че	 сме	 не	
просто	добри,	не	по-добри,	а	най-добри-
те”,	каза	още	Цветомир	Михов.

„Благодаря	 на	 габровци	 за	 това,	
че	 през	 годините	 работим	 заедно	 за	
Габрово,	постигаме	успехи,	преминаваме	
през	 трудности	 и	 предизвикателства.	
Решението	за	нов	мандат	не	е	лесно	в	
личен	план,	но	в	името	на	Габрово	е	ва-
жно	развитието	да	продължи.	Ако	вчера	
сме	построили	първия	етаж,	днес	трябва	
да	градим	втория.	Ако	преди	години	въ-
просът	беше	кога	центърът	на	града	ще	
е	удобен	и	приветлив,	днес	задачата	са	
кварталите	и	селата.	Ако	допреди	години	
се	питахме	кога	в	Габрово	ще	има	 газ,	
нови	 производства,	 нови	 улици,	 ремон-
тирани	 училища	 и	 детски	 градини,	 сега	
задачата	 са	 изцяло	 нов	 градски	 транс-
порт,	 високи	 технологии,	 иновативни	
подходи	в	образованието.	Ако	до	вчера	
сме	се	справяли	добре,	утре	трябва	да	
бъдем	много	по-добри.	След	години	съв-
местна	работа	ме	познавате	добре.	
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ГЕРБ ñтàртирà кàмпàниятà ñи зà мåñтни изáори ñ воäоñвåт 
зà зäрàвåто нà ãàáровци и áлàãополучиåто нà Гàáрово

СВЕТОЗАР ГАТЕВ

Отборът	 на	 „Янтра	
2019“	 е	 новият	 едноличен	
лидер	 в	 Северозападната	
Трета	лига.	

Габровският	 тим	 спе-
чели	 дербито	 за	 първото	
място,	 като	 се	 наложи	 с	
2:1	при	визитата	си	на	до-
сегашния	водач	в	подреж-
дането	„Севлиево“.

Зрителите	 на	 стади-
он	 „Раковски“,	 сред	 които	
беше	 и	 председателят	 на	
Зоналния	 съвет	 на	 БФС	
-	 Велико	 Търново	 Бончо	
Генчев,	 станаха	 свидетели	
на	 много	 добър	 мач	 за	
стандартите	на	Трета	лига.

Воденият	 от	 Николай	

Василев	тим	изигра	силно	
първо	 полувреме,	 в	 което	
реализира	и	двата	си	гола,	
а	можеше	да	вкара	и	още.	
Искрен	Писаров	откри	ре-
зултата	още	в	4-та	минута.	
Играещият	 помощник-тре-
ньор	 на	 „Янтра	 2019“	 се	
разписа	с	глава	след	цен-
триране	на	Иво	Георгиев	и	
важно	 докосване	 с	 глава	
на	Християн	Кожухаров.	

В	19-та	минута	 габров-
ският	тим	удвои	аванса	си	
с	 чудесно	 изпълнен	 удар	
от	 Християн	 Кожухаров.	
По-големият	 от	 двамата	
братя	 Кожухарови	 завър-
тя	 майсторски	 топката	
покрай	 стената	 и	 не	 ос-
тави	 шансове	 на	 вратаря	

Димитър	 Пантев.	 Минута	
по-късно	 опасен	 изстрел	
от	 пряк	 свободен	отправи	
и	 Пламен	 Кожухаров,	 но	
този	 път	 топката	 мина	 на	
сантиметри	над	вратата.	

В	28-та	минута	Христи-
ян	Василев	пусна	чудесен	
пас	 успоредно	 на	 голли-
нията,	 но	 Пламен	 Кожу-
харов	 и	 Искрен	 Писаров	
се	 разминаха	 с	 топката,	
а	 отборът	 на	 „Севлиево“	
-	с	трети	гол	в	своята	вра-
та.	 Домакините	 отправиха	
първия	 си	 опасен	 удар	 в	
32-та	минута	 чрез	Симеон	
Димитров,	 който	 стреля	 с	
глава,	 но	 топката	 облиза	
напречната	греда.	

продължава на стр. 2

ОФК „Янтрà 2019" нàчåло ñлåä 2:1 в Сåвлиåво

Дъщåрятà нà 
Зàхàри Ивàнов 
- Мирà, äàри
14 цåнни 
кàртини 
нà ÕГ "Аñåн и 
Илия Пåйкови" 
в Сåвлиåво

Във	връзка	с	подмяна-
та	 на	 светофарните	 уред-
би	 на	 кръстовището	 на	
ул.	 „Юрий	 Венелин“	 с	 ул.	
„Райчо	 Каролев“	 същите	
временно	ще	бъдат	изклю-
чени	от	09:00	часа	днес

По	 повод	 монтиране-
то	 на	 новите	 светофар-
ни	 секции	 на	 2	 октомври	
2019	 г.	 (сряда)	 в	 рамките	
на	 работния	 ден	 поетап-
но	ще	бъдат	затваряни	за	
движение:	 улица	 „Райчо	
Каролев“	 -	 в	 участъците	
от	 ул.	 „Юрий	Венелин“	 до	
ул.	„Николаевска“	и	от	ул.	
„Юрий	 Венелин“	 до	 бул.	
„Априлов“,	 както	 и	 ул.	
„Юрий	 Венелин“	 -	 в	 на-

правлението	 бул.	 „Апри-
лов“	–	мост	„Игото“.	Общи-
на	 Габрово	 апелира	 вода-
чите	 да	 преминават	 през	
кръстовището	 с	 повишено	
внимание	 и	 да	 спазват	
вертикалната	 сигнализа-
ция.	 Новите	 светофарни	
уредби	ще	заработят	на	4	
октомври	2019	г.	(петък).	

Предвидените	 забрани	
не	 засягат	 маршрутите	 на	
масовия	 градски	 транс-
порт.	

Подмяната	 на	 свето-
фарните	 уредби	 се	 изпъл-
нява	 в	 рамките	 на	 про-
ект	„Развитие	на	устойчив	
градски	транспорт	на	град	
Габрово“.

Стàритå врåмåнно щå áъäàт изключåни äнåñ

Поäмåнят ñå ñ нови ñвåтофàритå 
нà кръñтовищåто нà ул. „Юрий 
Вåнåлин" ñ ул. „Рàйчо Кàролåв"

Изложбата	се	открива	днес	в	обно-
вения	 Етнографски	 музей	 в	 Силистра.		
Тя	 представя	 художествените	 занаяти	
дърворезба,	иконопис,	архитектура,	кои-
то	 формират	 най-старата	 художествена	
школа	 у	 нас,	 възникнала	 през	 втората	
половина	 на	 ХVII	 в.	 и	 чиито	 традиции	
продължават	чрез	Националната	гимна-
зия	 по	 приложни	 изкуства	 „Тревненска	
школа“.	 Наред	 с	 това	 са	 представени	
занаяти,	в	които	тревненци	имат	голяма	
роля.	 Такъв	 например	 е	 казаслъкът	 -	
декоративен	 текстилен	 занаят,	 работен	
изключително	 в	 Трявна	 и	 Одрин.	 В	
експозицията	 са	 включени	 оригинал-
ни	предмети,	майсторски	свидетелства,	
снимки,	инструментариум,	копирки	и	др.

„От ръкàтà трåвнåнñкà" ãоñтувà в Силиñтрà

КИТАРЕН КОНЦЕРТ
на ученици от класа 
на Радослав Талев,

МШ "Звезди в аванс"
1 октомври, 19:00

Soprano Live Club Gabrovо

Зàвръщàнå в Бълãàрия ñ 
колåло прåз Европà  8
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ИМОТИ ПРОДАВА
ПАРЦЕЛ - 1000 кв. м, в 
Русевци се продава на 
тел. 0886/272-758. [22, 
20]
КЪЩА В село Кметовци се 
продава на тел. 0884/848-
323. [22, 18]
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
тухлен, непреходен, 86 кв. 
м, две тераси, таванска 
стая - 19 кв. м, маза - 7 
кв. м, гараж - 24 кв. м, 
обзаведен, етаж 3/4, сре-
ден, газифицирана сграда, 
над Шиваров мост се про-
дава на тел. 0893/83-04-
02. [5, 4]

ПАРЦЕЛ ЗА строеж от 
1000 кв. м на главния път 
в кв. Гачевци за 15 000 
лв. се продава на тел. 
0898/477-390. [5, 4]
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ 
на бул. „Столетов“ 80 се 
продава на тел. 0884/619-
412. [3, 1]

ИМОТИ ДАВА ПОД НАЕМ

ОТДАВАМ НАПЪЛНО 
ОБОРУДВАНА ДЪРВО-
ДЕЛСКА РАБОТИЛНИ-
ЦА. МНОГО ИЗГОДЕН 
НАЕМ - 600 лв. на 
месец! Справки на тел. 
0898/574-848. [11, 
11]

НОВООТКРИТ САЛОН за 
красота предлага работ-
но място за маникюр под 
наем. Справки на тел. 
0899/98-75-35. [11, 10]

ДВУСТАЕН ОБЗАВЕДЕН 
апартамент зад Осмо ос-
новно училище - цена: 
250 лв., отдава под наем 
тел. 0897/084-022. [12, 9]
АПАРТАМЕНТ СЕ дава под 
наем на тел. 066/86-59-
43, 0885/642-467. [5, 5]
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ 
се дава под наем на тел. 
0888/818-756. [5, 2]
АПАРТАМЕНТ СЕ дава под 
наем на тел. 0894/23-24-
25. [5, 1]
ПОМЕЩЕНИЕ - 100 кв. 
м, с офис, за склад или 
сервиз, кв. Палаузово, се 
дава под наем на тел. 
0888/631-331, 066/80-
80-76. [5, 1]

ИМОТИ КУПУВА
ЕВТИНА КЪЩА, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.

КЪЩА В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 
0885/20-00-58. [17, 17]

ЗЕМИ

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 
В ГАБРОВСКА И ВЕ-
ЛИКОТЪРНОВСКА ОБ-
ЛАСТ ИЗКУПУВА тел. 
0889/977-881. [22, 22]

УНАСЛЕДЯВАНЕ
КЪЩА СРЕЩУ гледане 
предлагат двама стари 
хора - справки на тел. 
066/992-244. [11, 2]

НОЩУВКИ
НОЩУВКИ В топ център 
- 15 лв. - 0876/731-419. 
[22, 17]
НОЩУВКИ -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625. [22, 7]

УВЕДОМЛЕНИЕ
Електроразпределение Север АД, 
Разпределителен обслужващ цен-
тър Габрово и Горна Оряховица
уведомява своите клиенти, че:

 На 14.10.2019 г. от 08:00 до 14:00 ч. поради	
извършване	 на	 профилактика	 на	 съоръжени-
ята	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	
община	 Дряново,	 с.	 Геша,	 с.	Туркинча,	 с.	 Ритя,	
с.	 Балалея,	 с.	 Караиванца,	 с.	 Скалско,	 фирма	
„Полиприм”,	асфалтова	база	„Чириковец”,	ФвЕЦ	
„Слънчева	 енергия”,	 „Фотон”,	 „Аурора”,	 „Гео-
енерджи”,	 „Владимед”.	 Временни	 смущения	 в	
електрозахранването	 са	 възможни от 13:30 до 
14:00 ч.	в	районите	на	община	Дряново,	с.	Ден-
чевци,	с.	Пейна,	с.	Чуково,	мандра	„Гостилица”,	
с.	 Гостилица,	 с.	 Славейково,	 с.	 Янтра	 и	 ВЕЦ	
„Янтра”,	ФвЕЦ	„Фотон”,	ФвЕЦ	„Владимед”,	ФвЕЦ	
„Аурора”,	ФвЕЦ	„Гео”,	с.	Буря,	помпена	станция	
Буря.

 На 11.10.2019 г. от 16:00 до 16:30 ч. поради	
извършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	
съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	са	
възможни	 смущения	 на	 електрозахранването	 в	
района	на	община	Дряново,	вилна	зона	„Манга”,	
района	на	Дряновски	манастир,	фирма	„Боряна”	
-	 склад,	 фирма	 „Милпак”,	 фирма	 „Металолеене-
Дряново”,	газстанция,	кв.	Никоевци,	кв.	Крачун-
ка,	кв.	Цинга,	кв.	Изгрев,	вилна	зона	„Манга”	(в	
района	 на	 гробищата),	 Опитна	 станция,	 бензи-
ностанция	„Шел”,	ЖК	„Априлци”,	ЖК	„Успех”.			
 Електроразпределение Север АД, Разпредели-
телен обслужващ център Габрово и Горна Оряхо-
вица се извинява на своите клиенти за възникна-
лото неудобство и се надява на разбиране.  
Допълнителна информация можете да получите 
на тел. 0700 1 61 61.

№ ИМОТ Дата и час 
на търга

Начална 
цена, лв. 
без ДДС

Дата и час 
за повторен 

търг

1.

Земеделска	 земя	 с	 идентификатор	
22959.511.18	 по	 плана	 на	 новообразу-
ваните	имоти	на	местност	Брусовете,	
землище	 Донино,	 община	 Габрово,	 с	
площ	 566,39	 кв.	 м,	 начин	 на	 трайно	
ползване:	овощни	насаждения.

15.10.2019	г.
13.30	ч. 935 22.10.2019	г.

13.30	ч.

2.

Земеделска	 земя	 с	 идентификатор	
22959.516.69	 по	 плана	 на	 новообразу-
ваните	 имоти	 на	 местност	 Ливадето,	
землище	 Донино,	 с	 площ	 351,14	 кв.	
м,	начин	на	трайно	ползване:	овощни	
насаждения.

15.10.2019	г.
14.00	ч. 611 22.10.2019	г.

14.00	ч.

О Б Щ И Н А     Г А Б Р О В О
Със Заповеди № 1936 и 1937 от 24.09.2019 г. на Кмета на Община Габрово
СА ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА 

ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 

 Търговете ще се проведат	в	стая	209	на	втори	етаж	в	сградата	на	Община	
Габрово.	
 Тръжната документация	ще	се	получава	от	01.10.2019	г.	в	Центъра	за	инфор-
мация	 и	 обслужване	 на	 граждани	 при	 Община	 Габрово	 срещу	 представяне	 на	
квитанция	от	60	лв.	за	закупени	документи	до	14.10.2019	г.	включително.	
 Датата за повторно провеждане на търговете	е	при	неявяване	на	участници	
на	първата	обявена	дата,	тръжни	документи	ще	се	продават	до	21.10.2019	г.	вклю-
чително.
 Оглед на обектите	може	да	се	извършва	всеки	работен	ден	до	крайния	срок	
за	закупуване	на	документи	след	предварително	съгласуване	с	отдел	„Общинска	
собственост”.	
	 Право	на	оглед	имат	лицата,	закупили	тръжни	документи.
 За допълнителна информация	–	телефон:	066/	818	383;	стая	218	в	сградата	на	
Община	Габрово.

ДАНИЕЛА ЦОНЕВА

	 От	 2008	 година	Трявна	
и	Специализираният	музей	
за	резбарско	и	зографско	
изкуство	 са	 средище	 на	
национална	научна	конфе-
ренция	„Трявна	и	тревнен-
ци	 в	 националната	 исто-
рия	и	култура”.	
	 На	19-20	септември	се	
проведе	 научен	 форум,	
посветен	 на	 три	 значими	
годишнини	 от	 историче-
ския	 календар	 на	 Трявна	
–	 180	 г.	 Тревненско	 шко-
ло,	200	г.	от	изграждането	
на	църквата	„Св.	Архангел	
Михаил”	 и	 205	 г.	 от	 стро-
ежа	 на	 Часовниковата	
кула.
	 Реализира	 се	 със	 съ-
пътстващо	 събитие	 -	 из-
ложбата	 „Бързо,	 точно,	
срочно”	на	Регионален	ет-
нографски	 музей	 –	 Плов-
див.	 За	 представянето	 й	
гости	 на	 града	 бяха	 ди-
ректорът	 на	 музея	 доц.	
д-р	Ангел	Янков	и	уредни-
кът	 Грозделина	 Георгиева.	
Според	 нея	 „представена	
досега	 в	 десетина	 бъл-
гарски	 града,	 темата	 на	

изложбата	 е	 любопитна,	
интересна,	 бързо	 разви-
ваща	се	и	проследява	ис-
торията	 на	 съобщенията	
от	 древността	 до	 средата	
на	ХХ	век”.		 	
	 	 Изявата	 бе	 ува-
жена	от	тревненския	кмет	
Дончо	Захариев.	Той	отбе-

ляза	радостното	впечатле-
ние,	че	за	поредна	година	
градът	 „буди	 интереса	 и	
привлича	 специалисти	 от	
различни	 краища	 на	 Бъл-
гария”.	
	 Юлия	Нинова	-	дирек-
тор	 на	 Специализирания	
музей	в	Трявна,	заяви,	че	

„настоящата	 изява	 е	 ис-
тински	 празник,	 на	 който	
за	 пореден	 път	 се	 обме-
нят	 опит,	 мнения,	 заявя-
ват	се	сериозни	проучва-
ния,	свързани	с	историята	
на	Трявна	 и	 тревненци	 с	
национален	принос	в	раз-
лични	 области	 на	 живо-

та”.	
	 В	 две	 секции	 -	 „Ико-
нопис	 и	 реставрация”	 и	
„История”,	са	представени	
20	 доклада	 и	 съобщения	
от	 22-ма	 историци,	 спе-
циалисти	 по	 иконописно	
изкуство	и	по	опазване	на	
културното	наследство.	
	 Те	 са	 представители	
на	 научната	 общност	 от	
два	 университета	 (Вели-
котърновски	 –	 доц.	 д-р	
Миглена	Прашкова	и	доц.	
д-р	Людмил	Малев,	 и	Со-
фийски	 –	 проф.	 д.	 изк.	
Симеон	 Недков,	 доц.	 д-р	
Ангел	Николов),	от	четири	
регионални	 музея	 (Бургас	
-	 Иванка	 Делева,	 Шумен	
-	 н.	 с.	 Бета	 Хараланова,	
Силистра	 -	 д-р	 Николай	
Тодоров,	 Велико	 Търново	
-	 Пламен	 Събев),	 от	 две	
специализирани	 музейни	
структури	-	Музей	на	хрис-
тиянското	изкуство	„Крип-
тата”	 към	 Националната	
галерия	 (Мариела	Стойко-
ва)	 и	 тревненския	 музей	
за	резбарско	и	зографско	
изкуство	 (Любка	 Цанева,	
Константин	 Малчев,	 Ири-
на	Димитрова,	Вяра	Беле-

ва,	Лидия	Горанова,	Дани-
ела	Тодорова	 –	 Дабкова),	
Център	 за	 славяно-визан-
тийски	проучвания	„Проф.	
Иван	 Дуйчев”	 (Румяна	
Дечева),	 Инспекторат	 за	
опазване	 на	 културното	
наследство	 към	 МК	 (арх.	
Милен	Маринов),	СУ	„Пет-
ко	Р.	Славейков”	–	Трявна	
(старши	 учител	 Виолета	
Тачева).	
	 От	 Габрово	 участваха	
Андреяна	 Минчева	 Дой-
кин	(ВТУ	„Св.	Св.	Кирил	и	
Методий”)	с	темата	„Дати-
ране	 и	 атрибуция	 на	 ико-
ностаса	в	храм	„Св.	Йоан	
Предтеча”	 в	 град	 Габро-
во”	 и	 Даниела	 Цонева	 –	
„Школата	е	обща	и	открай	
светът	 ако	 дойдат,	 нека	
се	учат”.	Габровската	дър-
жавна	 мъжка	 гимназия	 и	
нейните	ученици	(1878-1900	
г.)”.	
	 Още	 една	 габровска	
тема	 представи	 рестав-
раторът	 Стефко	 Аенски	
-	 „Изпълнението	 на	 раз-
лични	 техники	 на	 позлата	
в	иконата	„Св.	Три	Свети-
тели”	 от	 храм	 „Св.	 Йоан	
Предтеча”	-	гр.	Габрово”.		

	 Разискваната	 тема-
тика	 е	 разнообразна,	 с	
широка	 палитра	 от	 име-
на,	 събития,	 дейности	 и	
проблеми	 на	 културното	
наследство	 –	 техники	 на	
иконописване,	 тревненски	
зографи,	 икони,	 църкви	
и	 тяхната	 художествена	
украса,	 тревненска	 стро-
ителна	 школа	 и	 нейни	
представители,	 просветно	
дело	 през	 Възраждане-
то	 –	 училища	 и	 училищна	
кондика,	 обучението	 по	
физика,	 личности,	 посве-
тили	 се	 на	 театралното	
изкуство,	 на	 каузата	 за	
спасение	 на	 българските	
евреи,	развитие	на	гурбет-
чийството	 в	 Тревненско,	
опазване	на	архитектурно-
то	 наследство	 в	България	
и	 опитът	 на	Трявна	 в	 ре-
ализирането	 на	 конкрет-
ни	 практически	 дейности.	
Конференцията	 и	 нейните	
резултати	са	свидетелство	
за	значимостта	на	Трявна	
и	 приноса	 на	 тревненци	
в	 националната	 история	
и	 култура	 през	 различ-
ни	исторически	периоди	и	
сфери	на	дейност.

Зà шåñти път учåни от цялàтà ñтрàнà äокàзвàхà ñилното 
приñъñтвиå нà Трявнà в нàционàлнàтà ни иñтория

продължава от стр. 1
В	 36-та	 минута	 Хрис-

то	Лалев	направи	чудесно	
спасяване	 след	 удар	 от	
пряк	 свободен	 на	 Атанас	
Георгиев,	 но	 в	 38-та	 беше	
безпомощен,	 останал	 очи	
в	 очи	 с	 Момчил	 Савов.	
Нападателят	 на	 „Севли-
ево“	 получи	 добър	 пас	 от	
Ростислав	Данчев	 в	 нака-
зателното	 поле,	 измъкна	
се	 на	 Христо	 Цонев	 и	 от	
близо	 върна	 един	 гол	 за	
домакините.	 „Янтра	 2019“	
отвърна	 с	 плътен	 шут	 на	
Пламен	 Кожухаров,	 спа-
сен	от	Пантев,	и	полувре-
мето	 завърши	 при	 резул-
тат	1:2.

Две	 минути	 след	 под-
новяването	на	играта	Пан-

тев	 отново	 спаси	 севли-
евци	 от	 трети	 гол.	 Писа-
ров	 центрира	 от	 дясно,	 а	
Пламен	 Кожухаров	 наме-
ри	 празно	 пространство	
между	 Мартин	 Минчев	 и	
Георги	 Павлов	 и	 стреля	 с	
глава	от	близо,	но	стражът	
на	домакините	се	разтегна	
и	 изби.	 В	 60-та	 минута	 и	
двата	 състава	 останаха	 с	
човек	 по-малко.	 След	 на-
рушение	 в	 центъра	 на	 те-
рена	 Християн	 Кожухаров	
блъсна	 при	 спряна	 игра	
Ростислав	Данчев	 и	 полу-
чи	 директен	 червен	 кар-
тон.	Играчът	на	домакини-
те	пък	беше	санкциониран	
с	 жълт	 картон	 за	 нару-
шението	 си,	 но	 той	 беше	
втори	за	него	в	мача	и	той	

също	пое	преждевременно	
към	съблекалните.

Ситуацията	 се	 влоши	
още	повече	за	габровския	
тим	 след	 принудителното	
напускане	 на	 играта	 по-
късно	 на	 бранителя	Ивай-
ло	 Иванов	 и	 полузащит-
ника	 Християн	 Василев.	
„Янтра	 2019“	 постепенно	
загуби	 центъра	 и	 съста-
вът	 на	 „Севлиево“	 започ-
на	да	свива	обръча	около	
габровската	 врата.	 Хрис-
то	 Лалев	 обаче	 се	 оказа	
непробиваема	 стена	 за	
домакините.	 Вратарят	 ни	
направи	 серия	 страхотни	
спасявания.	Реваншира	се	
на	Момчил	Савов,	останал	
сам	срещу	него	в	73-та	ми-
нута,	отрази	и	няколко	да-

лечни	изстрела	на	Момчил	
Минчев,	Атанас	Георгиев	и	
Добрин	Петров.	Веднъж	и	
гредата	 му	 помогна	 след	
удар	 с	 глава	 на	 Минчев.	
„Янтра	 2019“	 имаше	 въз-
можност	 да	 сложи	 точка	
на	 спора	 в	 84-та	 минута	
чрез	 Антонио	 Обрешков,	
който	се	пребори	с	Георги	
Павлов	и	нанесе	добър	ди-
агонален	изстрел,	но	Пан-
тев	спаси.	

Победата	 изкачи	
„Янтра	 2019“	 на	 първото	
място	в	класирането	с	ак-
тив	 от	 21	 точки.	 Първата	
загуба	 на	 „Севлиево“	 пък	
смъкна	 тима	 на	 втора	 по-
зиция	 с	 19	 точки.	Трети	 е	
„Вихър“	(Славяново)	със	17	
точки.							

„Севлиево“: Димитър 
Пантев, Алекс Георгиев, Георги 
Павлов - капитан, Мартин Мин-
чев, Лионел Самба, Ростислав 
Данчев, Момчил Петров, Бо-
рислав Будинов, Симеон Дими-
тров, Атанас Георгиев, Велислав 
Денчев/ Илия Кънчев, Добрин 
Петров, Максимилиян Велков, 
Борислав Гецов, Любослав Ки-
рилов, Кристиян Иванов. Тре-
ньор: Анатоли Тонов.

„Янтра 2019“: Христо 
Лалев, Христо Цонев, Ивайло 
Иванов (62 Денислав Николов), 
Мартин Ангелов, Иво Георгиев 
(62 Антонио Обрешков), Делян 
Дончев, Християн Кожухаров, 
Стефан Иванов, Християн Васи-
лев (70 Илиян Тосунов), Искрен 
Писаров, Пламен Кожухаров. 
Треньор:	Николай	Василев.		

ОФК „Янтрà 2019" нàчåло ñлåä 2:1 в Сåвлиåво

Рåзултàти и клàñирàнå 
в Сåвåрозàпàäнàтà Трåтà лиãà, 

8 кръã
„Севлиево“ (Севл.) - „Янтра 2019“ (Габрово) 1:2
„Академик“ (Свищов) - „Ювентус“ (Малчика) 7:2
„Ком“ (Берковица) - „Първа атомна“ (Козл.) 4:1
„Бдин“ (Видин) - „Партизан“ (Червен бряг) 0:3
„Трявна“ (Трявна) - „Вихър“ (Славяново) 1:2
„Павликени“ (Павл.) - „Дреновец“ (Дреновец) 1:0
„Локомотив“ (Мездра) - „Локомотив“ (Др.) 0:0

Класиране
„Янтра 2019“ (Габрово)  26:5 21
„Севлиево“ (Севлиево) 20:7  19
„Вихър“ (Славяново)  15:10  17
„Партизан“ (Червен бряг)  21:9  14
ОФК „Локомотив“ (Мездра) 11:8  14
„Дреновец“ (Дреновец)  12:15  12
„Академик“ (Свищов)  22:16  11
„Павликени“ (Павликени)  12:11  11
„Локомотив 1927“ (Дряново) 11:10  10
„Ком“ (Берковица)  16:15  9
„Първа атомна“ (Козлодуй)  8:18  6
„Бдин 1923“ (Видин)  6:24  6
„Трявна“ (Трявна)  9:15  4
„Ювентус 95“ (Малчика)  6:32  1
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продължава от стр. 1
Аз	няма	как	да	ви	обе-

щая	да	бъда	нова,	различ-
на	или	да	приличам	на	ня-
кой	друг,	аз	ще	продължа	
да	бъда	себе	си.	Дори	да	
имам	 повече	 опит,	 пове-
че	 възможности,	 повече	
контакти”,	каза	Таня	Хри-
стова.	 През	 последните	
години	 са	 извършени	
едни	 от	 най-мащабни-
те	 инвестиции	 в	 Габро-
во	 –	 градът	 е	 газифи-
циран,	 старото	 сметище	
е	 превърнато	 в	 модерно	
депо,	 подменени	 са	 120	
километра	 ВиК	 мрежи,	
модернизирани	 са	 пре-
чиствателните	 станции	
за	 питейна	 и	 отпадъчни	
води,	 ремонтирани	 и	 об-
новени	 са	 всички	 учили-
ща	и	детски	заведения	в	
Габрово.	Освен	централна	
градска	 част,	 са	 благоус-
троени	и	квартали	-	Коле-
лото,	 Младост,	 Шиваров	
мост	 и	 междублоковите	
пространства,	 Гарата,	
Варовник,	 Стефановци,	
Златари,	 Беленци	 и	 дру-
ги.	 Цялостен	 ремонт	 се	
извършва	 в	 момента	 и	 в	
квартал	Трендафил.	Обно-

вени	са	големите	паркове	
- „Маркотея”	 и	 паркът	 в	

квартал	 Колелото.	Асфал-
тирани	 са	 стотици	 улици.	

През	 последните	 две	 го-
дини	 в	 Габрово	 има	 два	

нови	инвеститора	клас	А. 
ГЕРБ	 -	 Габрово	 участва	 с	

пълна	 листа	 с	 кандидати	
за	 общински	 съветници,	
отворена	 към	 предста-
вители	 на	 гражданското	
общество,	 каквато	 заявка	
от	 партията	 дадоха	 още	
преди	 номинационните	 си	
събрания.	
	 „Силен	 отбор	 от	 об-
ществено	 ангажирани	 и	
активни	 хора	 и	 хора	 с	
опит	 -	 доказали	 се	 юр-
исти,	 икономисти,	 финан-
систи,	 лекари	 и	 препода-
ватели.”	 Така	 областният	
координатор	на	ГЕРБ	Цве-
томир	 Михов	 представи	
кандидатите	 за	 общински	
съветници.
	 Сред	 тях	 са	 начални-
кът	 на	 Отделението	 по	
кардиология,	 инвазивният	
кардиолог	 д-р	 Мирослав	
Стоянов,	 журналистът	
Минка	 Минчева,	 илюзио-
нистът	Йордан	Белев.	
	 Нови	кандидати	за	об-
щински	 съветници	 са	 и	
Даница	 Янакиева	 –	 млад	
човек	 от	 неправителстве-
на	 организация,	 която	
стана	 популярна	 с	 ини-
циативата	 за	 изрисуване	
на	 електрическите	 табла	
в	Габрово,	дългогодишният	

директор	 на	 ПМГ	 „Акад.	
Иван	 Гюзелев”	 Йордан	
Ташков.
	 Водач	 на	 листата	 е	
кметът	 Таня	 Христова,	
втори	 е	 заместник-кметът	
Климент	 Кунев,	 трети	 -	
общинският	 ръководител	
Добромир	Проданов.	
	 В	 листата	 влизат	 още	
хора	 с	 опит	 -	 адвокатът	
Митко	Димитров,	Мариана	
Кръстева,	Димитър	Михай-
лов,	 досегашният	 предсе-
дател	на	Общинския	съвет	
Лена	 Георгиева,	 предпри-
емачът	 Владимир	 Влаев,	
Грета	 Господинова,	 Ки-
рил	 Динков,	 предприема-
чът	 Симеон	 Ценкуловски,	
Светла	Григорова,	Стефан	
Трифонов,	Сашко	Станчев,	
началникът	 на	 Отделе-
нието	 по	 неврология	 д-р	
Николай	 Влаев,	 д-р	 Пла-
мен	Панов,	Диана	 Гатева,	
университетският	 препо-
давател	 доц.	 Десислава	
Петрова	и	други.	

 

ГЕРБ ñтàртирà кàмпàниятà ñи зà мåñтни изáори ñ воäоñвåт 
зà зäрàвåто нà ãàáровци и áлàãополучиåто нà Гàáрово

Материалът е платена 
публикация, предоставена 
от предизборния щаб на 

ПП ГЕРБ - Габрово

- Навършват се 55 го-
дини от създаването на 
Дома на културата. Как 
ще отбележите тази го-
дишнина?

-	 Да,	 Домът	 на	 кул-
турата,	 тази	 неповторима	
сграда	става	на	55	години.	
Интересно	е,	че	това	съв-
пада	 с	 55-годишнината	 на	
„Етър”-а	 и	 55-годишнината	
на	МАИР	„Боженци”.	Явно	
1964	 година	 е	 била	 много	
важна	 в	 културния	 живот	
на	града.	През	януари	1976	
година	 официално	 Домът	
на	културата	е	кръстен	на	
големия	 композитор	 Ема-
нуил	Манолов.

На	 годишнината	 сме	

посветили	 няколко	 големи	
концерта	 през	 октомври.	
Специално	 за	 габровци	 и	
за	 празника	 на	 Дома	 на	
културата	 на	 8	 октомври	
Йорданка	Христова	ще	из-
несе	голям	концерт.	Тя	ще	
изпълни	любими	евъргрий-
ни	 и	 вечни	 хитове.	 Кон-
цертът	 е	 с	 участието	 на	
оркестъра	 на	 Държавна	
опера	-	Бургас.

Освен	това	на	2	октом-
ври	 на	 сцената	 на	 Дома	
на	 културата	 Гвардейски-
ят	 ансамбъл	 ще	 изнесе	
концерт.	 Той	 е	 в	 рамките	
на	 националната	 инфор-
мационна	 кампания	 „Бъди	
войник”	 на	Министерство-

то	на	отбраната.
На	 15	 октомври	 Дър-

жавна	 опера	 -	 Русе	 ще	
се	 представи	 с	 мюзикъла	
„Кабаре”.	А	на	30	октомври	
любителите	на	Мелпомена	
могат	 да	 се	 насладят	 на	
постановката	 „Испанска	
афера”	 с	 Калин	 Врачан-
ски,	премиера.

- Домът на културата 

винаги е бил средище на 
творчески изяви, явно 
тази традиция продължа-
ва? Посещават ли габро-
вци организираните от 
Дома изяви?

-	Да,	нашата	роля	е	да	
организираме	 и	 подбира-
ме	 културните	 събития,	 за	
да	могат	те	да	бъдат	пред-
ставени	по	най-добрия	на-
чин,	 да	 докоснат	 сърцата	
на	хората.

Опитваме	 се	 да	 пред-
ложим	 на	 хората	 изпъл-
ненията	 на	 известни	 и	
обичани	 творци,	 нови	 и	
интересни	 спектакли	 на	
известни	 режисьори.	 Съв-
местно	работим	с	админи-
страцията	 на	 Драматичен	
театър	„Рачо	Стоянов”.	На-
шата	 голяма	къща	е	 твор-
ческа	къща.

Габровци	проявяват	го-
лям	 интерес	 към	 култур-
ните	 събития,	 организира-
ни	 от	 Дома	 на	 културата,	
имаме	 постоянна	 публика.	

Радваме	 се,	 когато	 хора-
та	 излизат	 от	 Дома	 на	
културата	 доволни,	 с	 ус-
мивки.	 Дома	 на	 културата	
не	го	приемаме	само	като	
красива	 сграда,	 а	 както	
казваше	 покойният	 Емил	
Пантелеев,	 той	 е	 „един	
акропол,	един	храм,	чиято	
история	 живее	 чрез	 нас”.	
Един	град	е	жив,	когато	в	
него	 има	 духовност,	 има	
дух,	 който	 се	 ражда	 от	
хората,	 които	 носят	 твор-
ческата	енергия	в	себе	си	
и	я	споделят	с	другите.

- Някога Домът на 
културата бе приютил 
много самодейни съста-
ви и ансамбли, сега също 
от тази „творческа къща”, 
както я нарекохте, се чу-
ват звуците на пиано, на 
народни песни и хора, на 
детски глъч. Запазили сте 
традицията явно?

-	 Да,	 при	 нас	 се	 по-
мещават	 редица	 общин-
ски	 състави.	 Става	 дума	

за	 Габровския	 камерен	
оркестър	 (на	 4	 октомври	
ще	 се	 отпразнува	 негова-
та	50-годишнина),	оркестър	
„Габрово”	 (той	 навършва	
60	 години),	 детския	 фол-
клорен	 ансамбъл	 „Габров-
че”.	А	 също	 така	 школата	
за	 приложни	 изкуства	 на	
Ива	Пенчева,	музикалното	
сдружение	 „Емануил	 Ма-
нолов”,	 чуждоезиковите	
училища	 „Европа”,	 клуб	
„Весела	 Пенева”,	 клубове	
по	шах,	карате.

- Домът на културата 
притежаваше една от най-
модерните сцени в стра-
ната навремето. Запазени 
ли са техническите съо-
ръжения, предлагате ли 
на гостуващите творци и 
състави съвременни тех-
нически решения?

-	 Толкова	 години	 след	
изграждането	 на	 модер-
ната	 сцена	 на	 Дома	 на	
културата	 повечето	 техни-
чески	 съоръжения	 функ-

ционират.	Вярно,	малко	са	
поостарели,	 но	 успяваме	
да	ги	поддържаме.	Работят	
и	 количките,	 и	 мостовете,	
завесите,	 паната,	 затова	
сцената	 е	 предпочитана.	
Проблемът	е,	че	тя	се	из-
ползва	 сезонно,	 през	 зи-
мата	няма	отопление.

- Стигаме до най-бо-
лния проблем, как успя-
вате да поддържате тази 
огромна сграда, това пре-
красно творение на не-
окласицизма, сътворено 
от Карл Кандулков, ем-
блематична за града?

-	 Трудно	 е	 поддържа-
нето	 на	 сградата.	 Екипът	
ни	не	е	 голям,	но	правим	
всичко	 възможно	 тя	 да	
функционира	 нормално.	
Милеем	за	тази	сграда.

Общината	е	подготвила	
голям	 проект	 за	 основен	
ремонт	на	Дома	на	култу-
рата,	 след	 което	 сградата	
ще	се	превърне	в	модерен	
културен	център.

СТЕФКА БУРМОВА

Управителят	 на	 севли-
евската	 строителна	 фир-
ма	 „Хоталич“	 ООД	 Мария	
Башева	 е	 новият	 предсе-
дател	на	Областното	пред-
ставителство	на	Камарата	
на	строителите	в	Габрово.	
Тя	беше	избрана	на	отчет-
но-изборното	събрание	на	
организацията,	 което	 се	
проведе	 в	 края	 на	 мина-
лата	седмица.	Тогава	стро-
ителите	 от	 областта	 при-
еха	 отчета	 за	 дейността	
на	 председателя	 на	 ОбС	
за	 периода	 от	 1	 септем-
ври	 2018	 г.	 до	 31	 август		
2019	 г.,	 както	 и	 отчета	 за	
изпълнение	 на	 плана	 за	
приходите	 и	 разходите	 на	
Областното	 представител-
ство.	Освен	това	по	време	
на	форума	е	приет	планът	
за	дейността	през	 2020	 г.,	
избор	 на	 председател	 на	
ОП,	 на	 членове	 на	 ОблС	

на	 областното	 представи-
телство,	 на	 неговия	 Кон-
тролен	съвет	и	т.	н.

Мария	Башева	спечели	
гласовете	 на	 мнозинство-
то,	 след	 като	 представи	
своята	 визия	 за	 бъдещо	
развитие	 на	 дейността	 на	
Камарата.	

Новият	 председател	
на	 ОП	 на	 Камарата	 на	
строителите	в	Габрово	Ма-
рия	 Башева	 е	 с	 висше	
техническо	 образование,	
организационен	 опит	 като	
дългогодишен	 ръководител	
„Връзки	с	обществеността“	
в	 габровската	 Областна	
администрация,	 експер-
тен	 опит	 в	 областта	 на	
обществените	 поръчки,	 в	
разработването	 и	 упра-
влението	 на	 десетки	 на-
ционални	 и	 международ-
ни	 проекти	 в	 сферата	 на	
конкурентоспособността,	
иновациите,	 енергийна-
та	 ефективност,	 човешки	
ресурси	 и	 околна	 среда.	
Мария	 Башева	 притежава	
седемгодишен	 мениджър-
ски	 опит	 като	 управител	
на	строителна	фирма.		

Събранието	 избра	 и	
нови	 членове	 на	 Област-
ния	съвет	на	Камарата	на	
строителите	 в	 България.	

Това	 са	 Илиян	 Димитров	
-	 „Илстрой“	 ЕООД,	 Сто-
йо	 Стоев	 –	 „Фаворит	 96“	
ООД,	 Богомил	 Петков	 от	
„Мазалат“	 ЕООД,	 Пламен	
Петров	 -	 представител	 на	
„Валентин	 Петров	 2004“	
ООД,	 Манол	 Манолов,	
от	 „АМС	 Кристал“	 ООД.	
Доайенът	 в	 строителния	
бранш	Петър	Петров	беше	
предложен	 и	 единодушно	
избран	 за	 член	 на	 УС	 на	
националната	структура	на	
организацията.

В	 момента	 броят	 на	
строителните	 фирми,	
членове	 на	 Областната	
структура	 на	 Камарата,	 е	
60,	 като	 12	 от	 тях	 са	 но-
воприетите	фирми.	Поради	
прекратяване	 на	 своята	
дейност	 през	 последната	
година	 две	 фирми	 са	 от-
паднали	 като	 членове	 на	
Областното	 представител-
ство	на	Камарата	на	стро-
ителите.

Рàäкà Анãåловà: "Зà 55-ãоäишнинàтà нà Домà нà културàтà 
Йорäàнкà Õриñтовà щå изнåñå ãолям концåрт нà 8 октомври"

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 За предстоящата 55-годишнина на Дома на кул-
турата "Емануил Манолов", за творческите изяви, 
с които ще бъде отбелязана тя, за традицията До-
мът да е средище на общински състави и ансамбли, 
на музикални сдружения, на творчески изяви и кон-
церти разказва неговият директор Радка Ангелова.

Мàрия Бàшåвà å новият прåäñåäàтåл 
нà Кàмàрàтà нà ñтроитåлитå в Гàáрово

	 На	 4	 октомври	 от	 17	
часа	в	Регионална	библио-
тека	„Априлов	–	Палаузов“	
ще	 се	 състои	 премиерата	
на	 втората	 книга	 на	Таня	
Мирчева	 „Легенди	 от	 Бе-
линташ“.	 Откъси	 от	 книга-
та	 ще	 представи	 актьорът	
Светлин	 Къров.	 „Легенди	
от	 Белинташ“	 е	 насоче-
на	 към	 популяризирането	
на	 някои	 позабравени,	 но	
изключително	 интересни	
легенди	 от	 българските	
земи,	 за	 които	 си	 струва	
да	 знаем.	 Таня	 Мирчева	
е	 автор	 на	 фентъзи	 по-
вестта	 „Откритие“,	 която	
бе	 отличена	 с	 национал-
ната	 литературна	 награда	
„Еквалибриум“,	 която	 има	
за	цел	да	подпомага	мла-
дите	 български	 писатели.	
През	 миналата	 година	 по	
повестта	 „Откритие“	 беше	
заснет	игрален	филм,	кой-
то	през	декември	ще	бъде	
прожектиран.

Прåмиåрà нà 
„Лåãåнäи от 
Бåлинтàш"

От	днес	започва	пред-
варителната	 продажба	 на	
билети	за	Музикален	фес-
тивал	 „Жълтите	 павета“.	
Събитието	 ще	 се	 състои	
в	 Габрово	 на	 10	 и	 11	 ок-
томври	 в	 зала	 „Възраж-
дане“.	 Програмата	 на	 10	
октомври	 започва	 в	 19.00	
часа	 с	 гостуване	 на	 Хой-
сак	 и	 Новосел	 -	 Републи-
ка	 Хърватска,	 и	 Тихомир	
Хойсак	-	контрабас,	Филип	
Новосел	 -	 тамбура.	 След	
тях	на	сцената	ще	излязат	
гостите	 от	 Румъния	 -	 Да-
мян	 Драгичи	 -	 панфлей-
та	 и	 перкусия,	 Кристина	
Строе-вокал,	 Корнел	 Ви-
еру	-	саксофон,	Паул	Сава	
-	 китара,	 Тудор	 Цицероне	
-	 пиано,	 Еди	Тарас	 -	 бас,	
Кодрут	Бреаз	-	барабани.

На	11	октомври	отново	
в	зала	„Възраждане“,	с	на-
чален	час	19.00,	е	втората	
концертна	 вечер,	 в	 която	
ще	 се	 срещнем	 с	 изку-

ството	 на	 Теодосий	 Спа-
сов	и	Влатко	Стефановски	
-	 България/Северна	 Ма-
кедония,	 и	 Хайг	 Язджиян	
Трио	 –	 Гърция.	 Цената	 на	
билета	 е	 8	 лева.	 В	 двете	
концертни	 вечери	 билети	
ще	се	продават	и	на	каса-
та	на	зала	„Възраждане“.

Зàпочвà проäàжáàтà нà 
áилåти зà музикàлния 
фåñтивàл "Жълтитå пàвåтà"
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 РБ „АПРИЛОВ - ПАЛАУЗОВ“  и ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ „ПАМЕТ ГАБРОВСКА“ 

Ви канят на ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВАТА КНИГА 
НА ИВАН НЕНОВ

„Габрово преди всичко. Четири години на един дъх... и след това“
1 октомври 2019 г., 17.00 часа, Зала за срещи и събития, РБ „Априлов - Палаузов“

Иван Ненов

Встъпление  Защо тази книга
	 Винаги	 и	 по	 различни	 причини	 ще	 има	 връщане	
към	началото	на	прехода	 -	в	 търсене	на	истината,	на	
грешките,	пропуснатите	ползи	и	поредни	оценки.	Исто-
риците	още	мълчат,	чакат	следващото	поколение	след	
50	години,	когато	историята	щяла	да	отсъди.	Всъщност	
неговото	начало	дойде	съвсем	логично	и	навреме,	без	
да	пита	историята,	а	предисторията	показва,	че	всеки	
българин	по	свой	път	и	начин	вървеше	към	това	ново	
начало.
	 До	1989	година	управляващият	партиен	и	държавен	
елит	в	България	се	беше	 „снишил“,	 за	да	отмине	 „пе-
рестройката“	в	СССР.	Но	тя	не	отмина	и	на	10	ноември	
1989	г.	се	стигна	до	политически	и	икономически	фалит	
на	 цялата	 система.	 Под	 спонтанен	 и	 много	 често	 ди-
рижиран	от	службите	обществен	натиск	соц.	страните	
бяха	принудени	спешно	да	извършат	своя	реален	пре-
ход	от	тоталитаризъм	към	демокрация.	България	-	също.
	 Като	обществена	реакция	е	появата	на	политическа	
опозиция	в	лицето	на	Съюза	на	демократичните	сили	
(СДС),	учреден	на	7	декември	1989	г.	Следват	„Луканова	
зима“,	 „кръгла	 маса“,	 Велико	 народно	 събрание,	 Нова	
конституция,	Временна	управа	в	общините	и	изборите	
на	13	октомври	1991	г.
	 След	27	години	трудов	стаж	в	завод	„Промишлена	
електроника“	съм	избран	за	кмет	на	Габрово	и	за	първи	
път	в	живота	си	прекрачих	прага	на	общинската	адми-
нистрация.	 (Дотогава	 бях	 посещавал	 само	 Ритуалната	
зала	на	сватбени	тържества.)	Посрещат	ме	тържестве-
но,	но	вътрешно	си	казвам:	„Иванов,	не	е	важно	как	те	
посрещат,	а	как	ще	те	изпратят“.	И	никога	не	го	забра-
вих.
	 Длъжен	бях	да	напиша	тази	книга	по	няколко	причи-
ни:
	 1.	 Истинският	 преход	 започна	 в	 общините	 с	 учас-
тието	 на	 избраните	 общински	 съветници	 и	 кметове,	 с	
ръководителите	 на	 общински	 и	 държавни	 институции	
и	 фирми	 и	 на	 всички	 граждани.	 Имаше	 всеобщ	 енту-
сиазъм	 и	 надежда	 за	 бърза	 промяна.	 Нямаше	 само	
финансов	ресурс,	тъй	като	първите	4	години	изживяхме	
между	два	фалита	на	държавата	-	при	Андрей	Луканов	
и	 при	 Жан	 Виденов.	 Нямаше	 дори	 световен	 опит	 за	
такъв	преход.
	 Тази	книга	не	е	отчет	на	дейността	(пълните	отчети	
се	 намират	 в	 Държавния	 архив),	 а	 е	 за	 това,	 което	
липсва	 в	 отчетите	 -	 сложните	 взаимоотношения,	 рис-
ковите	моменти	и	мотивите	за	вземане	на	определени	
решения,	както	и	пропуснатите	възможности.
	 2.	 След	 мандата	 като	 кмет	 преминах	 от	 другата	
страна	 на	 местното	 самоуправление	 -	 изкарах	 един	
мандат	 като	 председател	 на	ОбС	и	 два	мандата	 като	
общински	 съветник.	 Натрупания	 опит	 използвах	 за	
усъвършенстване	и	разширяване	практиките	в	местното	
самоуправление.
	 3.	Още	един	път	имам	възможност	да	благодаря	на	
пионерите	 в	 демократичния	 преход	 -	 общинските	 съ-
ветници	и	служителите	на	общинската	администрация,	
на	тези,	които	„стискаха	зъби“	от	финансов	дефицит	в	
културата	и	училищата,	на	гражданите,	които	се	бори-
ха	и	изстрадаха	началото,	на	партньорите	от	частни	и	
държавни	фирми	 и	 институции,	 на	журналистите	 и	 на	
габровските	депутати.
	 4.	 През	 2004	 година	 се	 върнах	 към	 промишлената	
електроника,	 регистрирайки	 Високотехнологичен	 цен-
тър	„Брива“.	Кръстосах	България	(и	малко	Македония),	
убеждавайки	се	на	живо	с	проблемите	и	възможност-
ите	 на	 българския	 бизнес.	 Въпреки	 новото	 поприще,	
продължавах	 да	 живея	 с	 успехите	 и	 проблемите	 на	
Габрово,	благодарение	на	трибуната,	която	ми	даваше	
вестник	 „100	 вести“,	 и	 винаги	 страдах,	 когато	 не	 сре-
щах	„чуваемост“.	От	техниката	съм	се	научил	да	търся	
чуждия	опит	при	намиране	на	най-добрите	решения,	но	
днес	 в	България	 техниците	 са	малко	и	 се	разчита	на	
говоренето,	а	не	на	правенето.
	 За	заглавие	на	книгата	избрах	моя	личен	девиз,	с	
който	се	явих	на	изборите	през	1991	година	и	от	който	
никога	не	съм	се	отказвал	-	„Габрово	преди	всичко“.
	 Днес	 от	 всички	 габровци	 зависи	 девизът	 да	 ста-
не	 „Габрово	 преди	 всички“.	 Достатъчно	 е	 само	 да	 не	
забравят	девиза	от	Габровския	герб	-	„Труд	и	постоян-
ство“.		

Извадка от книгата 
„Габрово преди всичко“

Книгата, която 
отвори очите ми
	 В	 края	 на	 първо	 отделение	
(първи	клас	сега)	всички	деца	от	
училището	 на	 Бичкинята	 се	 нау-
чихме	 да	 четем	 перфектно,	 без	
да	 сричаме.	 Сега	 наблюдавам,	
че	ученици	в	6-ти,	7-ми	клас	труд-
но	 четат	 и	 си	 задавам	 въпроса:	
„Защо?“.	 Откривам	 отговора	 в	
методиката	на	обучение	през	1945	
г.	 Тогава	 всеки	 урок	 от	 буквара	
бе	 представен	 на	 големи	 табла,	
които	 се	 закачаха	 на	 стената	 в	
класната	стая.	В	час,	а	и	в	меж-
дучасието	 под	 ръководството	 на	
дежурния	 ученик	 всички	 четяхме	
колективно	на	глас.	Това	ни	увли-
чаше.	В	края	на	 годината	целият	
буквар	беше	на	стената	и	всички	
се	научихме	да	четем	перфектно.
	 Още	 във	 втори	 клас	 класна-
та	 ни	 насочи	 към	 библиотеката	
на	 читалището	 (в	 една	 сграда	 с	
училището).	 Всички	 станахме	 чи-
татели.	Моята	любима	книга	беше	
„Ян	 Бибиян	 на	 луната“.	 Фантази-
рах	си,	че	съм	там	и	си	измислях	
истории	с	мое	участие.	45	години	
по-късно	 (през	 лятото	 на	 1992	 г.)	
съдбата	реализира	част	от	моите	
фантазии,	като	ме	отведе	в	музея	
на	 Южна	 Каролина	 -	 САЩ,	 на	
една	 ръка	 разстояние	 от	 лунен	
контейнер	и	скафандър.
	 При	 избора	 на	 поредната	
нова	 книга	 ме	 плени	 заглавието	
„Как	 да	 направим	 хората	 прия-
тели“.	 Прочетох	 я	 на	 един	 дъх,	
тъй	 като	 разказваше	 интересни	
случки	за	спечелено	приятелство.	
Още	тогава	запомних,	че	ако	ис-
каш	да	спечелиш	приятел,	говори	
с	 него	 за	 неговите	 проблеми	 и	
интереси,	 а	 не	 за	 своите.	Тогава	
научих,	 че	 освен	 приказки	 и	 ро-
мани	 с	 измислени	 истории,	 има	
и	книги,	от	които	може	да	научиш	
много	 полезни	 неща	 за	 реалния	
живот.	Ставам	в	трети	клас	(сега	
седми)	и	отново	търся	тази	книга	
в	 библиотеката.	 Библиотекарка-
та	 ме	 информира,	 че	 преди	 две	
години	 всички	 „вредни“	 книги	 са	
отстранени.	Само	съжалих,	че	не	
бях	запомнил	автора.
	 Едва	 преди	 15	 години	 кни-
гата	 „Как	 да	 печелиш	 приятели“	
от	 Дейл	 Карнеги	 е	 в	 личната	
ми	 библиотека.	 Препрочитам	 я	
за	 пореден	 път,	 откривайки	 нови	
тайни	 за	 успех	 в	реалния	живот.	
Но	най-много	ме	впечатли	фактът,	
че	първото	издание	на	книгата	е	
през	1937	 година	в	САЩ,	а	само	

10	 години	 по-късно	 я	 бях	 прочел	
на	български	език	в	библиотеката	
на	 село	 Бичкинята.	 Днес	 това	 е	
книга,	полезна	за	всички,	защото	
се	нуждаем	от	приятели,	а	не	от	
врагове.	

Как станах техничар
	 В	началната	степен	на	учили-
щето	 в	 Бичкинята	 имахме	 пред-
мет	„Ръчна	работа“.	Целта	е	била	
да	се	научим	да	правим	с	ръцете	
си	 и	 други	 полезни	 неща,	 а	 не	
само	да	държим	молива	и	лъжи-
цата.	Първата	ни	задача	е	броди-
ране	на	калъфка	за	възглавница.	
Имаме	 фабрика	 и	 с	 братовчед-
ката	 Мария	 отиваме	 при	 баща	
й,	 който	 отговаря	 за	 машините,	
и	молим	за	малко	конци.	Но	във	
фабриката	 нищо	 не	 се	 дава	 да-
ром	и	трябваше	1	час	да	плетем	
на	 малка	 плетачна	 машина,	 за	
да	 си	 заслужим	 конците	 (майка	
ми	 запази	 калъфката	 като	 „чеиз“	
до	сватбата	ми).	Правим	и	други	
предмети	за	бита	-	дървени	зака-
чалки,	рамки	за	картини.	За	мен	
пример	за	майсторлък	беше	дядо	
ми	Нено	Катевски	от	село	Калпа-
зани,	който	освен	кръчма,	имаше	
и	малък	тезгях,	на	който	майсто-
реше	различни	предмети	от	метал	
и	дърво.
	 След	 национализацията	 през	
1947	 година	 родителите	 ми	 ос-
тават	 без	 работа,	 тъй	 като	 са	
„засегнати	 от	 мероприятията	 на	
народната	 власт“.	 За	 да	 се	 из-
държаме,	 баща	 ми	 е	 принуден	
да	продава	част	от	покъщнината.	
Първо	 продаде	 радиоприемника,	
но	 аз	 вече	 без	 радио	 не	 можех	
и	 реших	 да	 си	 го	 направя	 сам.	
Намерих	 техническа	 информация	
в	 книги	 и	 списания	 от	 библиоте-
ката	и	след	една	година	(в	трети	
прогимназиален	 клас)	 изработих	
детекторен	приемник,	с	който	по-
средством	 слушалки	 слушах	 Ра-
дио	 София.	 Пострада	 само	 до-
машният	звънец,	който	разглобих,	
за	да	взема	медната	жица.
	 В	гимназията	построих	първия	
си	 лампов	 приемник,	 който	 след	
това	носех	в	куфар	до	студентска-
та	квартира.	В	София	ставам	член	
на	Централен	радиоклуб.	При	ста-
жа	 в	 Института	 по	 електроника	
към	БАН	 изработих	 ново,	 модер-
но	 шаси	 и	 последен	 вариант	 на	
приемник.	 След	 връщането	 ми	 в	
Габрово	 моят	 съученик	 Стефан	
Дяволов	 по	 мой	 чертеж	 израбо-
ти	 модерна	 кутия	 и	 това	 остана	
единственият	 ми	 радиоприемник	
в	живота.

	 В	9	клас	на	гимназията	попа-
дам	на	книгата	„Направи	сам“	от	
Шапошников.	 Решавам	 и	 почвам	
да	правя	малък	електродвигател	и	
фотоапарат.	От	работилници	и	по-
знати	намирам	необходимите	ма-
териали,	а	работното	им	място	е	
тезгяхът	на	дядо	Нено.	След	учи-
лище	 и	 в	 почивните	 дни	 отивам	
пеша	 до	 селото,	 за	 да	 обработя	
необходимите	 детайли	 -	 ротор,	
статор,	колектор.	Само	последна-
та	 обработка	 на	 ротора	 направи	
на	 струг	мой	 познат.	 Когато	 пус-
нах	в	движение	електромотора	(и	
то	на	220V),	не	можах	да	заспя	от	
радост.	 Подарих	 го	 за	 кабинета	
по	физика	в	гимназията.
	 По	 същото	 време	 завършвам	
изработката	 на	 фотоапарата	 и	
правя	 първата	 снимка	 (една	 от	
първите	 е	 на	 Недялко	 Петров).	
Нося	 го	 в	 училище,	 „за	 да	 се	
изфукам“	 и	 след	 дълги	 молби	 от	
съученика	 Йонко	 Митев	 му	 го	
продадох	за	10	лв.	За	мен	остана	
любовта	 към	 фотографията,	 но	
вече	 със	 „Смяна“,	 „Вера“,	 „Сам-
сунг“,	„Канон“.
	 В	 годините,	 прекарани	 в	 ла-
бораторията	 на	 ИЕ	 към	 БАН,	 се	
докоснах	до	върха	на	електрони-
ката.	 Участвах	 в	 първите	 регене-
рации	 на	 мощни	 радиолапи	 като	
ГУ	 23А	 (такъв	 производствен	 цех	
след	 няколко	 години	 се	 изгради	
и	 в	 ПЕ	 -	 Габрово),	 а	 успехът	 и	
признанието	 за	 моята	 дипломна	
работа	 „Радиочестотен	 масспек-
трометър“	 считам	 за	 мой	 връх	 в	
радиоелектрониката,	 продължа-
вайки	 го	 във	 високочестотната	
промишлена	електроника.
	 В	Габрово,	освен	с	промишле-
на	електроника,	разширявах	про-
фесионалните	си	интереси,	рабо-
тейки	по	различни	проблеми	и	с	
различни	материали,	а	системата	
„Направи	си	сам“	не	ме	оставяше	
без	работа	и	вкъщи	-	сам	санирах	
с	 перлитова	 замазка	 външните	
стени	на	къщата	и	 тавана	 (но	от	
вътрешна	 страна,	 защото	 тогава	
нямаше	други	материали).	От	1979	
година	с	две	ръце	и	почти	сам	за	
10	години	изградих	малка	къща	в	
село	 Борики,	 по	 мой	 проект	 за	
слънчево	 отопление,	 документи-
ран	от	съученика	арх.	Иван	Нанев	
и	утвърден	от	арх.	Иван	Николов.
	 Като	 тегля	 чертата,	 мога	 да	
направя	следния	извод:
	 В	 техниката	 може	 да	 постиг-
неш	 всичко,	 ако	 имаш	 амбиция,	
познания	и	информация,	експери-
ментален	усет,	упоритост	и	много	
труд.

Първа среща с 
американски „танк“
	 В	 края	 на	 60-те	 години	 вече	
сме	 внедрили	 няколко	 уредби	 за	
високочестотно	 лепене	 в	 мебел-
ната	 промишленост.	 Получавам	
покана	да	посетя	завод	„Толбухин“	
в	 София,	 за	 да	 съдействам	 за	
внедряването	на	нова	технология.	
Заводът	 е	 най-големият	 произво-
дител	 на	 дограма	 в	 България	 и	
е	 закупил	 модерна	 технологична	
линия	от	Швеция,	за	производство	
на	 нов	 тип	 дограма	 -	 от	 слоисти	
заготовки.	 При	 тази	 технология	
масивната	 дървесина	 се	 нарязва	
на	дъски	с	дебелина	2	см,	които	в	
поточна	 линия	 се	 залепват	 висо-
кочестотно	и	от	получения	слоист	
материал	се	изработват	детайлите	
за	 дограмата.	 Този	 метод	 осигу-
рява	високо	качество	и	липса	на	
деформации	в	бъдещето.
	 Моята	 задача	 е	 да	 се	 за-
позная	 с	 високочестотната	 техни-
ка,	 с	оглед	бъдеща	поддръжка.	В	
Габрово	 имахме	 информация,	 че	
шведите	имат	подобни	генератори,	
но	 тук	 с	 изненада	 откривам,	 че	
генераторът	 към	шведската	 линия	
е	 американски.	 Питам	 шведския	
специалист	 защо	 са	 направили	
този	 избор.	 Той	 ми	 отговаря	 с	
усмивка:	 „Защото	 американският	
генератор	работи	като	танк	-	няма	
разваляне“.		Вече	знаех,	че	всички	
генератори	от	този	тип	-	в	СССР,	
Германия,	САЩ	и	Швеция,	се	раз-
работват	 по	 една	 и	 съща	 елек-
трическа	 схема.	 Каква	 е	 тогава	
разликата?!	 Получих	 разрешение	
след	работно	време	да	разгледам	
подробно	 конструкцията	 на	 гене-
ратора.	И	открих	тайните:
	 1.	Докато	ние	бяхме	започна-
ли	да	намаляваме	дебелината	на	
основни	 детайли	 от	 алуминий	 до	
1	мм	(за	икономия),	американецът	
ги	 беше	 оставил	 на	 4	 мм,	 избяг-
вайки	 всяка	 опасност	 от	 високо-
честотни	пробиви.
	 2.	 Всички	 високочестотни	 и	
високоволтови	 детайли	 са	 пре-
оразмерени	 срещу	 електрически	
пробиви.
	 3.	 Всичко	 в	 максимална	 сте-
пен	 е	 опростено,	 с	 оглед	 на	 об-
служване	 от	 клиента,	 а	 не	 от	
високочестотни	специалисти.
	 С	 този	 открит	 урок	 бъдещите	
ни	разработки	за	ДН	станаха	като	
американски	танк.	Нямахме	никак-
ви	рекламации	(включително	от	из-
нос),	а	клиентите	ни	от	дърводелци	
до	 професори	 се	 оправяха	 сами.	
Този	урок	ми	помогна	и	в	бъдещата	
ми	дейност	в	частния	бизнес.	

 Има	нещо	символично	в	това	заглавие	и	
в	последното	усилие	да	се	изпревари	съдба-
та.	Току-що	 излязла	 от	 печатница,	 преди	 да	
стигне	до	читателите,	книгата	„Габрово	преди	
всичко“	влезе	първо	в	храм	„Света	Троица“ - 
за	да	изпрати	своя	автор	в	последния	му	зе-
мен	път	и	да	отговори	на	човешката	ни	болка	
„В	какво	е	смисълът	на	живота,	заради	какво	
живеем?!“. Книгата	 се	 появи,	 за	 да	 остави	
в	 паметта	 на	 габровци	 думите,	 които	 кметът	
Иван	Ненов	превърна	в	кауза	-	не	само	един	
мандат,	 а	 до	 последен	 дъх	 -	 „Габрово	 преди	
всичко!“.
 „Иван	Ненов	обичаше	 Габрово	и	 Габрово	
го	 обичаше!	 -	 публикува	 в	 памет	 на	 първия	
демократично	 избран	 кмет	 Община	 Габрово	
на	 официалната	 си	 страница.	 -	Той	живееше	
с	 любовта	 си	 към	 Габрово!	Той	 милееше	 за	
Габрово,	участваше	активно	в	живота	на	гра-
да	и	общността,	винаги	имаше	ясна	позиция,	
вълнуваше	се	от	случващото	се	в	 Габрово	и	
работеше	за	това	той	да	бъде	още	по-добро	
място	за	живеене.
	 Преди	да	си	отиде,	Иван	Ненов	ни	остави	
част	от	мъдростта	си,	записана	в	книга,	точно	
както	ще	остави	незаличима	следа	в	история-
та	на	своя	град!“
	 Иван	Ненов	Иванов	беше	кмет	на	Габрово	
от	октомври	1991	г.	до	ноември	1995	г.	и	пред-
седател	на	Общински	съвет	–	Габрово	от	1995	
до	1999	година.
	 Ненов	е	един	от	основателите	на	партия	
„Всичко	за	Габрово“,	от	чиято	листа	бе	избран	
за	общински	съветник	в	периода	1999	–	2003	г.	
	 Роден	 е	 на	 29	 април	 1938	 г.	 в	 Бичкиня-
та.	 Кварталът	 е	 неговото	 любимо	 място	 и	
гордост.	 Дори	 се	 шегуваше,	 когато	 някой	 го	
попита:	„Какво	е	за	Вас	Габрово?“.	Отговорът		
беше:	„Габрово	е	най-големият	град	до	Бички-
нята!“.
	 Завършва	 Априловската	 гимназия.	 За-
вършва	физика	в	Софийски	университет.	
	 Работи	в	продължение	на	29	години	в	за-
вод	„Промишлена	електроника“.	
	 Колегите	 му	 си	 спомнят	 неговата	 изклю-
чителна	енергия	и	инициативност.	Иван	Ненов	

е	 ръководител	 на	 екипа,	 който	 разработва	
първата	микровълнова	печка	в	 „Промишлена	
електроника“,	но	по	някакви	причини	проектът	
не	успява	да	се	реализира.	Иначе	щеше	да	се	
продава	като	„Микронела“,	беше	я	кръстил	на	
името	на	съпругата	си	-	Нели.	Заради	печката	
получава	 златен	 медал	 през	 1963	 година	 на	
национална	конференция.
	 От	1989	до	1991	година	е	директор	на	„Ме-
хатроника“	ООД.
	 Местните	избори	през	1991	година	бяха	на	
22,	26	и	27	октомври	и	съвпадаха	с	парламен-
тарните	за	36-о	НС.	Кандидатите	за	народни	
представители	от	Габровски	регион	слагаха	в	
листовките	си	с	послания	внушителни	снимки,	
синьото	лъвче	на	СДС,	знака	победа,	а	Иван	
Ненов	сложи...	домати.	Тогава	все	още	няма-
ше	 пиари	 и	 лидерите	 на	 Демократическата	
партия	в	Габрово	не	можаха	да	го	разубедят	
каква	 визия	 трябва	 да	 носят	 политическите	
послания.	 Иван	 Ненов	 беше	 посял	 домати	
на	Борики,	сложил	им	колове,	доматите	бяха	
народили...	прекрасна	градина,	с	която	Ненов	
се	 гордееше	 и	 нищо	 не	можеше	 да	 го	 спре	
да	сподели	труда	и	радостта	си	с	хората,	за	
чието	 доверие	 се	 бори.	 Габрово	 го	 избра	 с	
процент,	който	никой	повече	не	постигна...
	 В	 първите	 години	 от	 мандата	 като	 кмет	
Ненов	 имаше	 нелеката	 задача	 да	 ликвидира	
щетите	 от	 голямото	 наводнение	 на	 7	 юли	

1991	година,	да	търси	инвестиции,	да	се	бори	
за	 всяка	 държавна	 стотинка,	 да	 се	 изправи	
срещу	 обществено	 мнение,	 посягайки	 на	
три	моста,	за	да	се	осигури	проводимост	на	
Янтра.	Мостът	на	любимата	му	Бичкиня	отиде	
в	 историята,	 разшириха	 „Игото“,	 взривиха	
скалата	 под	 него,	 събориха	 стария	 до	 Дома	
на	хумора,	изградиха	„Освобождение“...	Както	
пише	на	корицата	на	книгата,	„четири	години	
на	един	дъх“.
	 В	 мандата	 му	 като	 кмет	 и	 следващите	 4	
години	като	председател	на	Общински	съвет	
мина	90	процента	от	приватизацията	в	общи-
ната.
	 През	 всичките	 години	 Ненов	 не	 спря	 да	
се	бори	и	за	тунела	под	Шипка,	но	накрая	Со-
фиянски	успя	да	вземе	държавната	гаранция	
за	 софийското	 метро	 и	 средствата	 от	 Япон-
ската	 банка	 за	 възстановяване	 и	 развитие	
отидоха	в	столицата.
	 По	негово	време	беше	създадено	и	осве-
тено	знамето	на	града,	поставен	географски-
ят	 център	 на	 България	 в	 местността	 Узана,	
завършени	 спортна	 зала	 „Орловец“	 и	 блок	
„Дунав“.	 Реставриран	 покривът	 на	 Соколски	
манастир.	
	 По	времето	на	Иван	Ненов	Габрово	стана	
първата	демонстрационна	зона	за	енергийна	
ефективност.	
	 Създаде	клуб	„Приятели	на	Белгия“,	беше	
в	 основата	 на	 изградените	 партньорства	 на	
Габрово	с	белгийския	 град	Аалст	и	швейцар-
ския	град	Тун.
	 Дълги	години	обединяваше	усилията	и	тру-
да	на	дузина	местни	краеведи	като	председа-
тел	 на	 сдружение	 „Памет	 Габровска“.	 Успяха	
да	 реализират	 поредица	 от	 книги,	 които	 да	
напомнят	 и	 съхраняват	 паметта	 за	 значими	
събития	и	личности	от	габровското	минало	и	
настояще.
	 В	 библиотека	 „Памет	 Габровска“	 са	 и	
двете	книги	на	Иван	Ненов	-	сборникът	„Връх	
Свети	Никола	–	тест	за	национално	достойн-
ство,	 историческа	 истина	 и	 държавност“	 и	
току-що	 излязлата	 автобиографична	 „Габрово	
преди	всичко“.

Гàáрово прåäи вñичко. 
Чåтири ãоäини нà åäин 
äъх... и ñлåä товà
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Феерия на дните
Венцислав Енчев

ЦВЕТЕН СВЯТ

Да гледаме със ясните очи,
с лъчи като бодли на таралеж
във шумата опадала на дните,
където са укрити всички змии.

Вселената е сбор сапунени мехури
(със вид на яки крепости)
и в нея има малък свят
от горести и прелести.
И в нея има малък свят -
единство от воюващи неща,
душени от питоните на страстите,
и в нея има малък свят - 
един, а всъщност кръгла нула,
и в нея има малък свят -
луна в нощта на днешния живот.

Студената прегръдка на света
ме наранява, тя е лицемерие,
светът нуждае се от смисъл,
светът нуждае се от справедливост,
светът нуждае се от истина.

Аз само капка съм сълза
от водопада поколения,
които почват всичко отначало.
Затуй историята ценна е,
защото все отново тя се преживява.

Христос е неподвластен на света,
затуй и го спаси със смисъл,
затуй му обеща и справедливост,
затуй го осени със истина.

И виждам как цъфтят цветя в парка
(а парка спомен е за райската градина)
и те показват моето очакване,
и те показват ми защо ме има.

Цветята са ухания на чувствата,
лица на любовта са те,
венец сърдечни добродетели
човекът е призван да изплете.

НЕЖЕН ЗАЛЕЗ
Нежността е нужна винаги когато
ранен си от глупостите на света.

Еротика - любовната война
със еликсири чудновати
полепва по телата
като захарен памук.

Звезди - желирани бонбони,
като целувки в мрака
във тишина акорди и хармонии
те водят във лирично настроение
със химните на вечерта.

Защото залезът - оттегляне 

на светлината
създава търсеща душа,
трудолюбива,
вникваща във всичко,
забравила житейски грижи
и ако е чиста от страстта
Обича.

РОМОН В ТИШИНАТА
Потокът оросява пъстрият венец
изплетен от природата в гората
римуваният ритъм на стихът
неподобява тихото стакато.

За вишневите устни на девойка
за нагръдник на войник от древността
за овъглените дървета в огън
останали от пещерен период.

История на всичко преживяно
след шепот на листа във мрака
подобно йероглифи върху камък
остават спомен в тишината.

И магма, лава, гейзер и вулкан
ще излеят свойто съдържание, 
сега потокът оросява
сред пъстрият венец гората.

РАЗВЕТИ КОСИ
В големия град стават такива неща -
шофьор на такси да се среща с актриса.
Закръглена и стегната, като есенна дюля
и със всички съкровища на младостта.

Искаше някой да й каже, 
                            че е малка и смела,
и възхитителна в свят на глухо ръмжене,
и на съскане оглушително - 
трябва да се усъвършенстваш.

Да се усъвършенстваш - 
това е сърцето на младостта
и после - дръзко остаряваш.

Тя му хвърли голяма банкнота и изтича
с развята коса в която вечерното 
слънце залязва и не дочака парите
от рестото.

Нова среща - след месец.
“Хей - това е твое.” -
и мушна в дланта й нещо.
“Пари?”
“Рестото.”

Хвана я за косата и я притегли
към себе си.
После ходиха някъде
и накрая се ожениха.

А... той ли?
Писател на свободна практика.
Вечер излиза с такси. 

ФОНТАНИ И РОСА
Сладък шепот кръшен смях,
като акостирал кораб в пристанище
блаженствам фино с вечерта
облят от ароматите на лятото.

Саксия със цветя и билки,
изваяна с акордите на химни,
като футболна топка изритвам светът
с октоподите лигави, невестулките хитри.

Отмаляла като от слънцето лятна трева
до фонтана при гълъби сгушена,
водата е течна светлина
и с бисери малки струя ръси.

Отпивам от устните ти нежна роса,
всяко цвете нектар е събрало,
аз съм пътник със прашни сандали
твърде дълго по пътя вървял.

ЛЮБОВНАТА ЧЕШМА
До реката преди хълма Баждар
има извор - Любовната чешма,
след нея започва изкачване
по стълби в гората нагоре.

Изкачването не е за всяко сърце
докато се задъхваме с тебе по пътя
видяхме нежна катеричка да гледа
бърза като птица, плаха като зайче.

Хрупаше лешник на клона високо
в този шарен свят на минувачи
после слезе от клона и добре ни разгледа
и подви опашка във здрача.

На връщане изпотени и жадни
устни разквасихме на чешмата
там има девойка от камък
и с флейта в ръцете младеж.

СЪНЯТ ОТВЪН
Изкачиш ли върхът на младостта
Навсякъде е зов на хубави момичета 
със слънчевите очила на темето
и гъвкави аршини според случая.

Небето пухкаво, като декор
и песента на Янтра е спокойна,
оголените нерви на плътта
все още имат дрехите на спомени.

Не чувстваш тиранията на тялото
тъй както в ъгъла на вечерта
и вятър в облаците слънчеви 
в косите свива си гнездо.

Разглеждаш паметници и музеи,
но не усещаш в тях трагизма,
като на опашка пред тоалетна
най-много да си малко нервен.

Сънят отвън - сънуват хората,
а ти си още бурно трезвен
и ноктите на хищна нощ
стоят далеч от тебе.

МЪЛЧАЛИВА ЛАВА
Ако ти трябва аптека
със лекарства от Духа,
вземи си летните сандали
и бавно изкачи върха.
Шипка
Най-високия връх на България
Шипка
Цвете победител с истинско чудо
Шипка
Химн за душевни уши
Шипка

Камъкът на красота велика,
който няма да отместят,
защото тръгне ли - тогава
море от лава ще залее всичко.

ПРИЧЕСКА
Градът натъпкан като
пчелен кошер,
но има улички закътани
и безистени,
и всеки кошер има търтеи.

Телефон запява, устни
с черешова сладост,
определят среща с очи
зад слънчевите очила.
Какво за деколтето?

Лятна рокля шарена,
като есенна палитра
с непостоянна атмосфера.
Глава, като саксия с цвете
на кичури, като треви.
Игриви, вълнообразни,
като рисунка на поет. 
Пристига той и влизат 
заедно,
направо делово,
след час излиза тя,
забързана,
оправя си прическата.

ВНИМАТЕЛНА УСМИВКА
В Балкана въздухът е сладък
и аромата на горите
прониква през кръвта в сърцето
и то на всички се усмихва.

Внимателно, но не и делово
с една интимност на мълчанието,
която утвърждава битието - 
незнайно чудо и добро.

В Балкана прахоляци няма,
тук вятърът танцува между хълмовете,
спокойно си тече реката
и камъните си тежат на мястото.

МАЙЧИНА ГРИЖА
Полегнала с дете на гърдите
сред теменуги и трева
до пейка прясно боядисана
под аромата на липа.

От бронз излети, за да помнят
за женско дружество в града,
което е обгрижвало сираци
особено през световната война.

И днес войната се разгаря 
с невидими, но зли мъчители,
макар за сираци да ги не считат -
деца на разведени родители.

ЗАПУСТЕЛИТЕ ДВОРОВЕ
Решетките на прозорците делят
смехът навън от крясъците вътре
или пък тайна тишина,
която в миг поглъща всичко
завива стари сгради и дворове
със одеялото от стари облаци.
Подобно стражи са дърветата
до мълчаливо гниещо бунгало.
Изпитите кафета, цигарите изпушени
следи оставят - фасове и чашки
слуги на вятъра са боклуците
щом духне и ги разпилява.
Животът се превръща във пътуване
по коридори.
Единство на конвейера, поанта на абсурда.
Във лудницата зебра плочки
шахматно наредени,
пристъпват ангели в престилки бели
със еластичността на политик.
А ти интимен със тъгата
и тъжен, както всеки, който мисли
вървиш по коридорите.
Графити по стените - телефон с обява,
простотии и надпис,
който обобщава всичко, днес -
ако не си луд, не си нормален. 

 Венцислав Енчев е роден на 13 септем-
ври 1974 г. в Габрово. Адвокат. Освен жалби, 
искови молби, становища, е написал: “Бу-
тик за поезия” (2014 г., награда на нацио-
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издание 2018 г.), “Книга с пътеписи” (2018 
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÃÐÀÄ Â
ßÏÎÍÈß

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË -
„ÑÊÀÐÀÌÓØ”
/1875-1950/

ÒÚÐÆÈÙÅ

ÓÐÅÄ ÇÀ
ÈÇÌÅÐÂÀÍÅ
ÍÀ ÀÒÌÎÑ-
ÔÅÐÍÎÒÎ
ÍÀËßÃÀÍÅ

ÊÓÐÎÐÒÍÎ
ÑÅËÈÙÅ ÊÐÀÉ
ÒÅÒÅÂÅÍ

ÎÒÄÅËÍÀ
×ÀÑÒ ÎÒ
ÊÍÈÃÀ

ÏÐÅÄÀÍÈÅ,
ËÅÃÅÍÄÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1901-1953/

ÑÅËÎ Â
ÁÓÐÃÀÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÃÐÀÄ Â
ÏÎËØÀ

ÃÎËßÌÀ ÃÐÓ-
ÏÀ ÆÈÂÎÒÍÈ
ÁÅÇ ÊÎÑÒÍÀ
ÑÈÑÒÅÌÀ

ÏÅÙÅÐÀ
ÊÐÀÉ ÂÐÀÖÀ

ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀ
ÀÃÅÍÖÈß ÇÀ
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ

ÏÐÎÄÚËÆÈÒÅ-
ËÅÍ ÇÂÓÊ ÎÒ
ÃÚÐÌÅÆÈ

ÅËÀÑÒÈ×ÍÈ
ÏÐÚ×ÈÖÈ ÍÀ
ÊÎÐÑÀÆ

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
ÍÀ ÏÈÑÀÒÅËß
ÒÈÅÒÀÂÀÉ-
ÍÅÍ ÓÍÒÎËÀ
/1868-1918/

¹2233

ØÓÏËÅÑÒ
ÁÅÒÎÍ

ÏÎÅÌÀ ÎÒ
ÏËÀÌÅÍ
ÖÎÍÅÂ

ÄÚÑ×ÅÍÀ
ÐÈÒËÀ ÍÀ
ÂÎËÑÊÀ ÊÎËÀ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ ÒÂ
ÑÅÐÈÀËÀ
„ÎÊÒÎÏÎÄ”

ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂ
Â ÃÚÐÖÈß

ÈÍÄÈÀÍÑÊÎ
ÏËÅÌÅ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÀÌÅÐÈÊÀ

ÄÅÏÀÐÒÀ-
ÌÅÍÒ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÆÈËÈÙÅ

ÇÚÐÍÅÑÒ
ÌÈÍÅÐÀË Ñ
ÐÎÇÎÂ ÖÂßÒ

ÃÐÀÄ Â
ÓÊÐÀÉÍÀ
ÍÀ Ð. ÄÓÍÀÂ

Ã-É ÍÀ ÃÎÐÊÈ
ÎÒ ÅÄÍÎÈÌÅ-
ÍÅÍ ÐÀÇÊÀÇ

ÃÐÀÄ Â
ÍÎÐÂÅÃÈß

ÑÚÏÅÐÍÈÊ,
ÊÎÍÊÓÐÅÍÒ

/ÔÐ./

ÄÐÅÂÅÍ ÑÚÄ
ÇÀ ÁËÀÃÎÂÎÍ-
ÍÈ ÌÀÑËÀ

ÒÓÐÑÊÈ ÏÎÅÒ
- „ÁÀÙÈÍ
ÄÎÌ”
/1914-1970/

ÔÐÅÍÑÊÈ ÏÎ-
ÅÒ /1589-1670/

ÒÅÐÌÈÍ ÎÒ
ÁÅËÎÒÀ,
ÊÀÏÎ

ÏËÀÍÈÍÑÊÀ
ÂÚÐÁÀ

ÈÇÂÅÑÒÅÍ
ÒÅÀÒÚÐ Â
ÏÀÐÈÆ

ÍÅÄÎÑÒÈÃ ÍÀ
ÂÈÒÀÌÈÍÈ
Â ÕÐÀÍÀÒÀ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ -
„ÑÁÎÃÎÌ,
ÌÀÌÎ”
/1940-2016/

ÙÀÒ Â
ÈÍÄÈß

ÆÈÂÎÒÍÎ
ÎÒ ÐÎÄÀ ÍÀ
ÊÓ×ÅÒÀÒÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÀ
ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÀ
ÑÕÅÌÀ ÂÚÂ
ÔÓÒÁÎËÀ

ÃÐÀÄ Â ÐÓÑÈß,
ËÈÏÅÖÊÀ
ÎÁËÀÑÒ
ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ
/1921-2006/

ÎÁËÀÑÒ Â
ÃÚÐÖÈß

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÃÎÃÎË ÎÒ
„ÆÅÍÈÒÁÀ”

ÏÎÂÅÑÒ ÎÒ
ØÀÒÎÁÐÈÀÍ

ÏËÀÍÈÍÀ Â
ßÏÎÍÈß

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÀÐÌÅÍÈß

ÏÐÈÑÏÎÑÎÁ-
ËÅÍÈÅ ÇÀ
ÂÅÍÎÇÍÎ
ÂËÈÂÀÍÅ

ÑÒÐÅÌÈÒÅË-
ÍÎ ÍÀÏÀÄÅ-
ÍÈÅ

ÑÏËÀÂ ÍÀ
ÆÅËßÇÎ Ñ
ÂÚÃËÅÐÎÄ

×ÓÃÓÍÅÍÀ
ÐÅØÅÒÊÀ ÇÀ
ÏÅ×ÊÀ

ÑÂÅÙÅÍ ÁÈÊ
Â ÄÐÅÂÅÍ
ÅÃÈÏÅÒ

ÂËÀÆÍÎ
ÌßÑÒÎ ÊÐÀÉ
ÐÅÊÀ

ÃÈÌÍÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÈ ÓÐÅÄÈ

ÂÎÄÍÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ËÅÊÈ ÊÎËÈ

ÌßÐÊÀ ÇÀ
ÄÚËÆÈÍÀ

ÒÈ×ÈÍÊÎÂ
ÏÐÀØÅÖ

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÍ
ÒÎÊÎÏÐÅÊÚÑ-
ÂÀ×

ÃÐÀÄ Â ÊÈÒÀÉ
ÍÀ Ð. ßÍÄÇÚ

ÌÀÐÊÀ
ÑËÎÂÅÍÑÊÈ
ÑÊÈ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÏÎËÈÒÈÊ È
ÈÊÎÍÎÌÈÑÒ
/1868-1953/

ÐÓÑÊÈ
ËÅÊÈ ÊÎËÈ

ÖÈËÈÍÄÐÈ-
×ÅÍ ÄÚÐÂÅÍ
ÑÚÄ,
ÏÎÄÎÁÅÍ ÍÀ
ÊÐÈÍÀ

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
ÇÀ ÏËÀÒÅÍ
ÂÕÎÄ

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1801-1843/

ÃÐÀÄ Â ×ÅËß-
ÁÈÍÑÊÀ ÎÁË.
ÍÀ ÐÓÑÈß

ÃÐÀÄ Â
ÈÍÄÈß, ÙÀÒ
ÌÀÕÀÐÀÙÐÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ËÅÊÎÀÒËÅÒÊÀ

ØÂÅÄÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÐÅÊÀ Â ÐÓ-
ÑÈß, ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ ËÅÍÀ

ÆÈÂ ÏËÅÒ

ÍÀÓ×ÍÎ
ÇÂÀÍÈÅ

ÏÐÅÔÅÊÒÓÐÀ
Â ßÏÎÍÈß
ÍÀ Î. ÕÎÍÑÞ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÔÈËÎÑÎÔ
/1632-1704/

ÑÏÎÉÊÀ ÎÒ
ÄÂÀ ÌÅÒÀËÀ

ÊÎÌÅÄÈß
ÎÒ ÂÎËÒÅÐ

ÁÀËÊÀÍÑÊÀ
ÑÒÎËÈÖÀ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÄÎÍÈÖÅÒÈ

ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ ÍÀ
ÎÊÎ ÍÀ ×ËÅ-
ÍÅÑÒÎÍÎÃÎ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÏÈÑÀÒÅË
/1888-1953/

ÈÇÐÀÅËÑÊÈ
ÏÎËÈÒÈÊ
/1918-1980/

ÑÏÈÐÀÍÅ ÍÀ
ÇÀÊÎÍ ÇÀ
ÏÐÅÐÀÇÃËÅÆ-
ÄÀÍÅ

×ÈÑÒÎ ÒÅÃËÎ
ÍÀ ÑÒÎÊÀ

ËÀÒÂÈÉÑÊÀ
ÏÀÐÈ×ÍÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ

ÅÇÅÐÎ ÌÅÆ-
ÄÓ ÊÀÍÀÄÀ È
ÑÀÙ

ÂÈÄ ÄÐÅÁÍÀ
ÌÎÐÑÊÀ
ÐÈÁÀ

ÄÅÅÖ ÍÀ ÔÐ.
ÐÅÂÎËÞÖÈß
/1758-1825/

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÎÏÅÐÅÍ
ÏÅÂÅÖ
/1705-1779/

ÄÚÐÆÀÂÀ Â
ÀÔÐÈÊÀ

ÏÅ×ÀÒÀÐÑÊÀ
ÏÎÄÑÒÀÂÊÀ

ÃÎËßÌÀ
ÌÎÐÑÊÀ
ÂÚËÍÀ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Â. ÄÐÓÌÅÂ
ÎÒ „ÈÂÀÍÊÎ”

ÌÀÐÊÀ
×ÅØÊÈ
ÀÂÒÎÁÓÑÈ

ÅÑÒÎÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1911-1983/

ÂÈÄ ÑËÀÁÀ
ÐÀÊÈß

ÓÄÀÐÅÍ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÊÎÁÈËÈÖÀ
Ñ ÊÎÔÀ
ÍÀ ÃÅÐÀÍ

ÑÅËÎ Â
ÕÀÑÊÎÂÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÌÎÄÅË ËÅÊÈ
ÊÎËÈ ÍÀ
ÄÅÓ

ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÎ
ÏÈÃÌÅÉÑÊÎ
ÏËÅÌÅ
ÐÅÊÀ Â ÀÇÅÐ-
ÁÀÉÄÆÀÍ,
ÏÐÈÒÎÊ ÍÀ
ÀÐÀÊÑ

ÆÈÒÍÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÈÇÒÎ×ÍÎÑËÀ-
ÂßÍÑÊÈ ÏËÅ-
ÌÅÍÀ ÎÒ

ÂÅÊIV-VII

ÑÅËÎ ÊÐÀÉ
ÊÀÇÀÍËÚÊ

ÍÀÐÎÄÍÎ
ÕÎÐÎ ÎÒ
ÏÅÒÐÈ×ÊÎ

ÎÁÓÙÀÐÑÊÈ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÃÐÀÄ Â
ÅÃÈÏÅÒ ÍÀ
ÑÈÍÀÉÑÊÈß
ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂ

ÎÁÐÀÇ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ
/1946-2006/

ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÍÀ
ÔÐÅÍÑÊÈÒÅ
ÏÀÐÒÈÇÀÍÈ

ÃÐÀÄ Â
ÐÓÌÚÍÈß

ÃÐÀÄ Â ÒÓÐ-
ÖÈß, ÂÈËÀÅÒ
ÀÍÒÀËÈß

ÏÎÂÚÐÕÍÎÑ-
ÒÅÍ ÏËÀÑÒ
ÍÀ ÄÚÐÂÎ

ÒÅÐÈÒÎÐÈÀË-
ÍÀ ÅÄÈÍÈÖÀ
Â ÃÚÐÖÈß

ÏÅÐÈÎÄ ÎÒ
ÏÀËÅÎÇÎÉ-
ÑÊÀÒÀ ÅÐÀ

ÄÐÅÕÀ ÇÀ
ÒÓÐÈÇÚÌ

ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ-
ßÒ ÂÐÚÕ ÍÀ
ÇÅÌßÒÀ

ÅÇÅÐÎ Â
ÃÂÀÒÅÌÀËÀ

ÍÀÐÎÄÍÎÑÒ
Â ÊÅÍÈß È
ÒÀÍÇÀÍÈß

ÀÊÅÐÀ, ÁÈÌÅÒÀË, ÃÅÐÀÍÈËÎ, ÅËÅÖ, ÈÍÀÍ, ÈÑÀÁÀË, ËÀÑÈËÀ, ËÈÊÀÒÀ, ÍÀÍÈÍÀ, ÍÈÒÈ, ÎÃÍÅÍ, ÏÀËÈÑÀÄÀ, ÐÅÍÀ, ÒÀÁÀ, ÒÅÊÅÒÎ.
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СТРОИТЕЛСТВО
СЪБАРЯМ И почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
ФИРМА СЪБАРЯ, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
КЪРТИ, ЗИДА, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
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.
УСЛУГИ С мини багерче и 
самосвал - тел. 0897/429-
374.

РЕМОНТ И направа на 
покриви, комини, капаци, 
дренажи, бетони, хидрои-
золации - тел. 0888/020-
187. [23, 12]
ПОДПОРНИ СТЕНИ, хи-
дроизолации, саниране, 
покриви - тел. 0886/762-
434. [23, 12]
ПОКРИВИ, ДРЕНАЖ, са-
ниране, гипсокартон - тел. 
0897/390-194. [23, 12]
ПОКРИВИ, ПОДМАЗВАНЕ 
на капаци, топлоизолация 
- тел. 0899/21-77-46. [6, 
6]
РЕМОНТ НА стари по-
криви и подмяна на улу-
ци. Варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [11, 5]
РЕМОНТ НА циглени по-
криви, топлоизолация, 
вътрешни ремонти - тел. 
0888/86-30-01. [22, 3]
ХИДРО- И топлоизолации, 
направа на нови и ремонт 
на стари покриви, дре-
наж - тел. 0882/279-749. 
[17, 3]

ГРУБ СТРОЕЖ. Покриви. 
Тел. 0897/765-110. [6, 3]
ИЗВЪРШВАМЕ ПРОФЕСИ-
ОНАЛЕН ремонт на по-
криви, навеси, саниране 
на къщи. Ние сме фирма, 
работим с договор – фир-
ма „Койчеви“ - 0899/60-
99-69. [2, 2]
БРИГАДА ИЗВЪРШВА ре-
монт на циглени покриви, 
топло и хидроизолации, 
тенекеджийски и бояджий-
ски услуги – 0895/295-
654. [7, 1]
КАМЕННИ ЗИДОВЕ. Обли-
цовка каменни плочи. Тел. 
0893/253-755. [2, 1]
ПОДМАЗВАНЕ НА капа-
ци, топлоизолации - тел. 
0899/21-77-46. [5, 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 И боядисва-
не - тел. 0878/580-333.
АЛПИНИСТИ - тел. 
0887/131-381.

ИЗОЛАЦИИ
АЛПИНИСТИ - тел. 
0899/321-190
ИЗОЛАЦИИ, СКЕЛЕ - 
0878/943-895.
АЛПИНИСТИ, СКЕЛЕ - 
0898/907-400.
АЛПИНИСТИ - тел. 
0887/131-381.

ИЗРАБОТВА
ИЗРАБОТВА ОТ мрамор и 
гранит - прагове, первази, 
парапети, стъпала и дру-
ги - тел. 0886/777-990. 
[12, 7]

ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ, 
РЕМОНТИ
ДРЕБНИ ЕЛЕКТРОУС-
ЛУГИ по домовете - тел. 
0899/145-802.

КОМИНИ
ПРОФЕСИОНАЛНО ПО-
ЧИСТВАНЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
КОМИНОЧИСТАЧ - тел. 
0889/177-737.
КОМИНОЧИСТАЧ - 30 лв. 
- тел. 0894/525-258.

ЧИСТИ КОМИНИ, ТО-
ПЛОИЗОЛАЦИИ - тел. 
0898/538-938. [22, 8]

ВиК
ВиК МОНТАЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
ОТПУШВА КАНАЛИ - тел. 
0889/177-737.
ВиК РЕМОНТИ и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 17]

ДОГРАМА
ФИРМА „ДИ Ти пласт“ 
предлага AL и PVC дограма 
и щори - тел. 0878/67-
61-61.

РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ 
И ЕЛЕКТРОНИКА
РЕМОНТ НА хладилници 
и фризери по домовете - 
справки на тел. 0897/425-
313. [30, 8]

ПОЧИСТВАНЕ
СОБСТВЕН ПРЕВОЗ, из-
чистване на апартамен-
ти, къщи, мазета, гара-
жи - тел. 0885/274-443, 
0894/921-663.

КОСЕНЕ
ПОДДРЪЖКА НА зелени 
площи. Почистване на 
дворове. Тел. 0877/919-
006. [24, 19]
КОСЕНЕ И почистване на 
места - 0899/155-386. 
[17, 14]
КОСЕНЕ С храсторез - 
справки на тел. 0876/47-
99-10. [11, 5]
КОСЕНЕ, ПОЧИСТВАНЕ на 
трева, храсти, къпини - 
справки на тел. 0886/308-
017. [11, 2]

ГРАДИНСКИ УСЛУГИ
ГРАДИНСКИ УСЛУГИ - 
тел. 0899/140-254.
ФРЕЗОВАНЕ НА градини - 
тел. 0899/140-254. [30, 5]
РЯЗАНЕ, КАСТРЕНЕ, по-
чистване на дворове - тел. 
0899/140-254. [30, 5]

УСЛУГИ
РЯЗАНЕ, КАСТРЕНЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
КОВАЧ, КВ. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
СЪБАРЯНЕ НА дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737
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АВТОМОБИЛИ ПРОДАВА
RENAULT SCENIC, в от-
лично състояние, цена по 
договаряне, се продава на 
тел. 0889/981-103. [20, 
16]
МЕРЦЕДЕС СЕ продава на 
тел. 0878/724-173. [3, 1]
OPEL OMEGA 2.2, в от-
лично състояние, за 1400 
лева се продава на тел. 
0899/59-24-39. [5, 1]
MAZDA 3 1.6 HDI, 2009 
г., дизел, мощност 109 
к.с., Евростандарт - Евро 
4, Хечбек, цвят мета-
лик се продава на тел. 
080885762 000.

СЯДАШ И КАРАШ
АВТОМОБИЛИ ДО 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - 0999/009-008.

МОТОРИ ПРОДАВА
СКУТЕР „ПИАДЖО“ - 50 
кубика, за 800 лева се 
продава на тел. 0899/935-
151. [11, 7]

АВТОЧАСТИ/МАГАЗИНИ
ИЗКУПУВАМ АВТО-
КАТАЛИЗАТОРИ - тел. 
0999/009-008.

СКРАП, СТАРИ
АВТОМОБИЛИ
ФИРМА „ВАЙКАР“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба и ка-
тастрофирали автобуси и 
микробуси - 0999/009-
008.

КОЛИ ЗА скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 7]

МОТОРИ

ИЗКУПУВАМ СТАРИ 
И СЪВРЕМЕННИ, ЗА-
ПАДНИ И СОЦИАЛИС-
ТИЧЕСКИ МОТОПЕДИ 
И МОТОЦИКЛЕТИ 
- здрави и повреде-
ни, може и с лип-
си - справки на тел. 
0999/009-008.

АВТОМОБИЛИ КУПУВА
КОЛИ, БУСОВЕ, КАМИ-
ОНИ, ТРАКТОРИ, РЕМАР-
КЕТА (МОЖЕ И ДЕФЕ-
КТИРАЛИ) ОТ МЯСТО 
НА НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ 
се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

РАБОТА ПРЕДЛАГА
МАГАЗИН ЗА хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0895/521-858. [24, 
13]
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на 
топли закуски, кафе и без-
алкохолно - справки на 
тел. 0897/889-001. [22, 
12]

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ТЪР-
СИ служители. Справки на 
тел. 0885/292-801. [11, 11]
СКЛАД ТЪРСИ складов ра-
ботник. Справки на тел. 
0883/222-290. [11, 11]
БИТОВО ЗАВЕДЕНИЕ 
търси да назначи по-
мощник-готвач. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 10]

МЕХАНА ТЪРСИ да на-
значи сервитьор. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 10]
ТАКСИМЕТРОВ ШО-
ФЬОР се търси на тел. 
0896/644-577. [11, 10]
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА обедно 
хранене търси помощник 
готвачка с опит. Справ-
ки на тел. 0897/93-01-92, 
след 14 часа. [12, 5]
БОЛНОГЛЕДАЧ ЗА кв. 
Етъра се търси на тел. 
0888/631-789. [11, 9]
ДЮНЕРДЖИЯ, МОЖЕ и 
без опит, изключително 
добро заплащане, се тър-
си на тел. 0988/901-166, 
0899/818-962. [5, 5]

ПИЦАРИЯ „ТЕМПО“ тър-
си работник/ка на студе-
на кухня. Справки на тел. 
0879/988-010. [11, 5]
ФИРМА ТЪРСИ работници 
за шприцавтомати. Оси-
гурен транспорт. Справки 
от 14.00 до 18.00 часа на 
тел. 0888/378-036. [14, 5]
СТОЛЪТ ПОД Община 
Габрово търси готвач, по-
мощник-готвач. Справки 
на тел. 0894/62-23-67. [7, 
4]
РЕСТОРАНТ ТЪРСИ шо-
фьор за доставка на храна 
със служебен автомобил. 
Справки на тел. 0883/501-
986. [5, 4]

МАЙСТОР ЗАКУСКИ и 
продавачка се търси на 
тел. 0879/40-40-53. [4, 4]
ПИЦАРИЯ „ГЛАДНИЦИ“ 
търси сервитьори, пицари, 
готвачи. Справки на тел. 
0899/319-114. [11, 1]
ПИЦАРИЯ „МАНИЯ“ търси 
сервитьори. Справки на 
тел. 0877/44-55-82. [11, 
1]
ГОТВАЧ - дневна смяна, 
за кулинарен магазин, се 
търси на тел. 0887/825-
534. [17, 1]
МАГАЗИН ЗА хранителни 
стоки в кв. Дядо Дянко 
търси продавачка. Справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[22, 1]

ОТОПЛЕНИЕ
ДЪРВА ЗА огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
„ПЕХЛИВАНОВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
НАРЯЗАНИ И нацепени 
букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
ДЪРВА ЗА огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.

БУКОВИ ДЪРВА - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
НАЦЕПЕНИ, НАРЯЗАНИ 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
ДЪБОВИ ЗА огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
ДЪРВА ЗА печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
НАРЯЗАНИ И нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
„МГ-ЛЕС“ ПРОДАВА дър-
ва за огрев - справки 
на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
СУХИ И сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
ДЪРВА ЗА печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.

НАРЯЗАНИ, НАЦЕПЕ-
НИ дърва - 85 лв./куб., 
метрови - 75 лв. Тел. 
0893/511-154. [24, 22]
ГРЕДИ И дъски - наряза-
ни, 50 лв./куб. - справ-
ки на тел. 0893/511-154. 
[24, 22]
„ФЛИНТ-ГАЙДАРОВИ“ 
(„ПЕТЯ Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [26, 17]
РЕЖА ДЪРВА на 7 лв./
куб. - 0899/155-386. [17, 
14]
ИЗГОДНО ПРОДАВА 
и доставя пелети - тел. 
0886/320-155. [11, 9]
РЕЖА ДЪРВА на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 
8]
РЕЖА ДЪРВА - тел. 
0899/278-396. [12, 3]
ГОТОВИ ДЪРВА за огрев. 
Нарязани и нацепени. Тел. 
0896/80-76-88. [21, 3]
РЯЗАНЕ НА дърва - тел. 
0899/21-77-46. [5, 1]

ПАВИЛИОНИ
ПАВИЛИОН - 9 кв. м, се 
продава на тел. 0895/710-
934. [11, 10]

ПРОДАВА МАТЕРИАЛИ
КАМЕННИ ПЛОЧИ - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.

ПОКРИВНА ЛАМАРИНА 
- употребявана, продава 
тел. 0886/777-990. [12, 7]
КАМЕННИ ПЛОЧИ от сел-
ски къщи се продават на 
тел. 0886/777-990. [12, 7]
ПАЛЕТИ - индустриални, 
30 бр. х 5 лв., плочки - 
фаянс, бели, 15х15, 30 кв. 
м х 5.00 лв., продава тел. 
0878/24-05-06. [11, 3]
ЦИГЛИ - двуканални - 
0.25 лв./брой, и еднока-
нални - 0.20 лв./брой - 
066/885-783, вечер. [3, 3]
ЦИГЛИ - 1500 бр., двука-
нални, втора ръка, се про-
дават на тел. 0878/917-
833. [2, 1]

ПРОДАВА ОБЗАВЕЖДАНЕ
КОТЕЛ „ГОЛДЪН файър“ 
- котел 35 кВт, бункер, 
горелка „Голдън файър“ 
VIP858, шнек, стаен тер-
мостат, В ГАРАНЦИЯ, цена 
по договаряне, продава по 
спешност тел. 0878/884-
241 [33, 15]
ПЕЧКА „ДИАНА“, ползва-
на 1 година, се продава 
на тел. 066/800-502. [3, 
3]
ВЪЛНЕН ПЕРСИЙСКИ 
килим и холова мебел - 
масивно дърво, два фо-
тьойла, дивани - двойка 
и тройка, се продават на 
тел. 0887/255-165. [5, 3]

ПРОДАВА РАЗНИ
ФИЛАТЕЛНИ МАРКИ с 
историческа стойност се 
продават на тел. 0894/94-
63-57. [20, 12]
РАНИЦА „ALPIN“ - неиз-
ползвана, 60+10 l, за 80 
лв. се продава на тел. 
0885/530-109. [22, 8]
МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ 
с размери 2.70 м/0.70 
м, цена за брой - 39 
лв., се продават на тел. 
0896/727-350. [5, 5]
ЧАСОВНИК „ОРИЕНТ“ - 
автоматик, херметик, за 
55 лв. се продава на тел. 
0878/40-83-83. [4, 3]

КАМИНА „ПРИТИ“ - 45 
х 38 х 76, продава тел. 
0896/29-58-33. [20, 3]
РАДИАТОР - панел, нов, 
600/1200, за 60 лв. се 
продава на тел. 0877/297-
749. [6, 2]

КУПУВА РАЗНИ
СТАРА НАФТА се купува 
на тел. 0895/752-838. 

КУПУВА МАТЕРИАЛИ
ПУНКТ ЗА вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
СТАРИ ДЪРВЕНИ дъбови 
греди се търсят на тел. 
0887/429-772. [10, 8]

ПРЕВОЗИ
ТРАНСПОРТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
УСЛУГИ С багер и са-
мосвал - тел. 0893/511-
154. [24, 22]
ТРАНСПОРТ - 0.45 лв. - 
тел. 0894/00-40-45. [22, 
3]

БИЛЕТИ, ПЪТУВАНИЯ
АВТОБУСНИ, САМОЛЕТ-
НИ БИЛЕТИ се предлагат 
на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

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.
Д-Р МАРИНА Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записва-
не на тел. 066/800-140

ЕРОТИКА
УСЛУГИ ЗА мъже - 
0885/885-279. [3, 2]
ЕРОТИЧЕН МАСАЖ - тел. 
0894/277-849. [11, 2]

ДАВА ЗАЕМ
КРЕДИТ ДО 2 часа - тел. 
0897/219-833. [22, 14]
ПАРИ В брой. Веднага. 
Тел. 0886/395-242. [6, 
2]
ПАРИ В брой при нужда. 
Веднага. Тел. 0878/390-
788. [6, 2]

СЧЕТОВОДСТВО

РЕГИСТРАЦИЯ НА 
ФИРМИ И СЧЕТОВОД-
НО ОБСЛУЖВАНЕ - 
0898/480-821

ЖИВОТНИ ПРОДАВА
ОВЦЕ СЕ продават на тел. 0898/575-123 [33, 15]
ТЕЛЕ СУКАЛЧЕ се продава на тел. 0876/545-440. [4, 
1]

Регионалният всекидневник 
„100 ВЕСТИ“ 
излиза всеки ден 

без събота и неделя.

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

БИНГО ЗАЛА 
„ГАБРОВО“ 

ТЪРСИ 
КРУПИЕТА

0896 604 999 

МОЖЕ И СТУДЕНТИ 
ЗАДОЧНИЦИ

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ПОДАРЯВАМ МАЛКИ, 
красиви и добре гледа-
ни кученца, родени на 12 
август. Венка Петрова - 
0877/845-945. [11, 4]
ПОДАРЯВАМ ПЕРСИЙСКА 
котка - възпитана и до-
машна. Справки на тел. 
0888/41-11-81. [3, 1]

ЗАПОЗНАНСТВА
ТЪРСЯ СИ приятелка от 
40 до 50 години - тел. 
0876/37-39-59. [4, 4]
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12 юли. Зàвъртях пåäàлитå
	 На	12	юли	тръгнах	из	Евро-
па	 (отново)	 с	 колело,	 но	 този	
път	 на	 връщане	 към	 България.	
Реших	 да	 се	 прибера	 от	 Лон-
дон	 на	 велосипед	 до	 вкъщи,	
за	да	изживея	приключения	из	
непознати	земи	и	посетя	много	
места	из	континента,	които	съм	
искал	да	видя,	да	посетя	някои	
нови	страни.	За	първи	път	щях	
да	плавам	и	по	море.	
	 Оптимизирах	 си	 багажа	 до	
най-малкия	 обем:	 хамак,	 спа-
лен	чувал,	дъждобран,	няколко	
дрехи,	 дребни	 предмети	 и	 ин-
струменти	 и	 няколко	 външни	
батерии	(една	от	които	слънче-
ва)	 за	 зареждане	 на	 телефон,	
фарове,	 слушалки	и	четеца	ми	
„Kindle”.
	 Завъртях	педалите	чак	сле-
добеда	в	посока	от	Лондон	към	
Доувър.	 Преминах	 много	 села	
с	добре	уредени	пътища	и	кра-
сиви	 къщи.	По	 залез	 се	 откри	
изумителна	 панорамна	 гледка	
от	 моста	 Peter‘s	 bridge,	 която	
камерата	 не	 можа	 да	 предаде	
такава,	каквато	беше	на	живо.	
След	това	попаднах	на	непред-
сказуеми	черни	пътища,	по	кои-
то	 се	 наложи	 дори	 да	 тикам	
колелото.	Но	накрая	стигнах	до	
асфалтов	път,	който	примамли-
во	се	спускаше	надолу.	Но	вече	
беше	 късно	 и	 спрях,	 за	 да	 си	
организирам	 местенце	 за	 пре-
нощуване.	
 

На	 другия	 трябваше	 да	 стигна	
Доувър	 (Dover).	 Бях	 си	 резер-
вирал	билет	за	кораб	до	Кале	
(Calais),	 Франция,	 откъдето	
трябваше	да	започне	континен-
талният	ми	преход.

13 юли. Нàврåмå в Доувър
	 На	 сутринта	 видях	 лисица	
на	 черния	 път,	 от	 който	 бях	
дошъл	 предишната	 вечер.	 По	
селските	 и	 полските	 пътища	
вече	се	бях	разминавал	с		диви	
зайци.	 Но	 най-силно	 впечатле-
ние	 в	 Англия	 ми	 правиха	 ов-
цете.	На	някои	пасища	те	бяха	
такива	индивидуалисти	-	пасяха	
отдалечени	 една	 от	 друга	 на	
еднакво	 разстояние	 от	 около	
6-8	метра.	Не	бяха	в	стадо.
	 С	 карането	 цяла	 сутрин	
привидно	 всичко	 мина	 до-
бре	 и	 на	 обяд	 съвсем	 навре-
ме	 пристигнах	 в	 град	 Доувър.	
Над	 него	 се	 извисява	 огро-
мна	 запазена	 крепост,	 която	
някога	 е	 била	 важна	 защи-
та	 на	 Англия,	 предвид,	 че	 е	
бил	 най-близко	 до	 континента. 
Но	не	можа	всичко	да	е	идеал-
но,	докато	си	почивах	на	край-
брежната	алея,	видях,	че	ми	е	
спукана	 едната	 гума.	 Нямаше	
за	кога	да	я	оправям,	отправих	
се	 към	 пристанището,	 карайки	
с	мека	 гума,	а	докато	стигнах,	
тя	беше	спаднала	съвсем.
	 Там	 се	 качих	 на	 огромен	
кораб,	 който	 така	 и	 не	 видях	
как	 изглежда	 отстрани.	 Качва-
нето	 беше	 само	 отзад.	 Беше	
наистина	 огромен,	 като	 имах		
предвид	 колко	много	 коли,	 ти-
рове	 и	 автобуси	 се	 качиха	 на	
него.	 Долният	 му	 етаж	 беше	
като	 огромно	 хале-паркинг,	 а	

на	 по-горните	 етажи	 има	 рес-
торанти,	магазини	и	помещения	
с	 удобни	 фотьойли	 и	 канапе-
та.	Пътуването	продължи	около	
час	 и	 половина,	 което	 ми	 се	
стори	твърде	бързо.

	 На	 слизане,	 въпреки	 до-
садата	 от	 спукана	 гума,	 бях	 с	
усмивка	 до	 уши,	 задето	 съм	
вече	на	„моя“	си	земя,	а	и	бях	
в	 компанията	 на	 едни	 фран-
цузи,	 с	 които	 се	 разделихме	
на	 изхода	 на	 пристанището. 
Оттам	 се	 полутах	 малко,	 оп-
равих	 си	 уж	 гумата	 и	 тръгнах	
из	 Кале,	 карайки	 от	 дясната	
страна	на	пътя	за	първи	път	от	
близо	година.
	 Тогава	 видях,	 че	 шишето	
с	 вода	 в	 раницата	 ми	 се	 е	
разляло	 и	 е	 намокрило	 по-
вечето	 ми	 дрехи,	 още	 една	
досада,	която	беляза	този	ден.	
Минах	 през	 веломагазин	 да	
ми	 напомпят	 още	 гумата,	 през	
супермаркет	и	тръгнах	по	край-

брежието	 на	 юг	 към	 Париж.	
Почти	 всички	 места	 около	 пъ-
тищата	бяха	затворени	с	огра-
ди	 и	 вече	 омръзналите	 ми	 до	
втръсване	 табели	 с	 „Propriété 
privée“	 (частна	 собственост). 
	 В	 един	 момент	 усетих,	 че	
пак	е	мека	гумата.	Това	ме	под-
разни,	 но	 поне	 вече	 не	 гонех	
час	за	пристигане.	Имах	късмет	
все	 пак,	 че	 първия	 път	 ми	 се	
беше	 спукала	 вече	 като	 бях	
стигнал	 в	 Доувър,	 а	 не	 преди	
това	 по	 пътя.	 Сега	 си	 помпех	
гумата	 и	 така	 карах,	 търсейки	
свободно	 място	 до	 пътя.	 Най-
накрая	вече	на	смрачаване	към	
10	часа	намерих	една	незагра-
дена	горичка	досами	пътя.

14 юли - Дåнят нà Бàñтилиятà
	 14	юли	е	Денят	на	Бастили-
ята	 или	Националният	 празник	
на	Франция.	Това	бе	и	първият	
ми	 цял	 ден	 в	 страната	 в	 това	
пътуване.	 Сутринта	 започна	 с	
отново	проблем	със	задната	ми	
гума,	 която	 предишната	 вечер	
бавно	изпускаше,	докато	на	су-
тринта	я	намерих,	останала	без	
въздух	(ако	знаеше	колко	път	я	
чака	още).	Залепих	я	и	продъл-
жих	 към	 близкия	 град	 Булон-
сюр-Мер	 (Boulogne-sur-mer)	 на	
Атлантическия	океан.	Беше,	ес-
тествено,	 красив	със	сградите,	
цветята,	статуите,	плажа	си,	на	
който	нямаше	плажуващи	(то	и	
заваля	лек	дъждец,	докато	бях	
в	града).	Имаше	нещо	като	па-

наир	със	сергии	и	традиционна	
френска	 музика.	 Видях	 за	 миг	
и	 хора,	 облечени	 като	 от	 XVIII	
век.	 Не	 съм	 се	 спирал	 в	 цен-
търа	на	града,	да	снимам	и	да	
разгледам	 заради	 дъжда,	 но	
поне	 за	малко,	 пътьом,	 попад-
нах	в	атмосферата	на	празника	
им.
	 Следобед,	вече	със	слънце,	
продължих	 на	 юг	 по	 велоалеи	
в	 голяма	 част	 от	 равния	 път,	
през	села	и	градчета	с	красиви	
къщи.	Спрях	се	повечко	в	град-
чето	 Етапл	 (Étaples),	 погледах	
как	 играят	 на	 традиционната	
френска	 игра	 петанк,	 майка	 с	
момчето	си,	и	двама	възрастни	
мъже.	 В	 друго	 градче,	 където	
вечерях,	имаше	явно	цяло	едно	

семейство	 също	 да	 играе	 пе-
танк.	Какъв	по-добър	повод	за	
това	 от	 неделен	 и	 национален	
ден?
	 Гумата	 ми	 цял	 ден	 продъл-
жи	да	изпуска	и	пак	само	я	до-
понадувах	с	помпата.	Не	беше	
чак	толкова	зле,	щях	да	си	взе-
ма	 вече	 нова	 вътрешна	 гума,	
ако	още	един	път	трябваше	да	
я	залепям	на	същото	място...
	 На	 вечерта,	 след	 вечерята	
към	 6	 часа,	 поех	 към	 следва-
щия	 град	 -	 Абевил	 (Abbeville).	
На	 около	 15	 км	 преди	 него	
намерих	 чудна	 гора	 до	 пътя,	
където	пренощувах.

15 юли в Аáåвил

 

С	поредната	спаднала	гума	за-
почна	и	този	ден	в	една	чудна	
горичка	 близо	 до	 устието	 на	
река	 Сома	 (Somme).	 Оправих	
я	 отново	 и	 тръгнах	 към	 град	
Абевил	(Abbeville)	по	поречието	
на	 Сома,	 която	 в	 тази	 част	 е	
изградена	на	прав	канал,	около	
който	има	множество	езерца	и	
блата.
	 Малко	 преди	 обяд	 пристиг-
нах	в	града	с	население	около	
23	хиляди	души,	който	много	ми	
хареса.	Веднага	отидох	във	ве-
ломагазин	да	ми	надуят	докрай	
гумата	и	да	си	взема	резервни	
гуми.	 Спрях	 се	 да	 си	 заредя	

телефона	 на	 жп	 гарата,	 която	
за	 малък	 град	 беше	 добре	 ус-
троена.	И	хората	зад	 гишетата	
се	 държаха	 мило	 с	 пътниците.	
Мислех	да	тръгвам	още	на	обяд	
за	Амиен	 (Amiens),	 който	 е	 на	
45	 км	 нагоре	 по	 поречието	 на	
Сома,	 но	 реших	 да	 посветя	
този	 ден	 на	 Абевил,	 а	 целия	
следващ	на	Амиен.
	 Останах	 повечко	 време	 на	
гарата,	минах	през	един	супер-
маркет	с	ниски	цени	-	Aldi,	и	се	
разкарах	 из	 града,	 спирайки	
се	 на	 една	 пейка	 до	 Сома,	 а	
привечер	 в	 парка	 с	 няколко	
езерца	на	север	от	центъра.

	 Вече	 нямах	 проблем	 с	 гу-
мата.	И	така	на	тръгване	минах	
в	 добро	 настроение	 през	 Aldi	
и	тръгнах	по	живописен	и	спо-
коен	 път	 покрай	 Сома,	 която	
вече	 нагоре	 по	 поречието	 си	
се	 виеше,	 а	 вече	 хълмисти-
ят	 район	 разкриваше	 хубави	
гледки.	 На	 залез	 почнах	 да	
търся	 усамотен	 подслон	 под	
дървета,	 но	 горите	 отстрани	
не	бяха	достъпни,	а	и	повечето	
бяха	заградени	така	или	иначе.	
Вече	в	последния	момент	пре-
ди	смрачаване,	на	10	км	преди	
Амиен	се	отклоних	от	пътя	ми	и	
чрез	сателита	на	Google	Maps	
открих	една	около	25-декарова	
горичка	посред	полето.

16 юли в Амиåн
	 След	 поредна	 студена	 нощ	
сред	„дивото“	се	отправих	с	ко-
лелото	 си	 към	Амиен	 (Amiens),	
който	не	съм	посещавал	преди,	
но	 за	 мен	 е	 специален	 град	
и	 имах	 прекрасни	 очаквания	
към	него.	Там	е	живял	във	вто-
рата	 половина	 от	 живота	 си	
любимият	 ми	 писател	 и	 той	 е	
именно	най-известната	личност,	
свързана	с	града	-	Жул	Верн!
	 Къщата	му	музей	отваряше	
в	 14	 часа	 и	 аз	 имах	 няколко	
часа	 за	 обиколки,	 зареждане	
на	 батерии	 и	 релакс	 в	 парка	
преди	това.	Посетих	и	гроба	му	
с	интересна	скулптура	на	него.
	 Градът	 е	 исторически	 цен-
тър	 на	 областта	 Пикардия,	 пъ-
лен	 е	 с	 история	 и	 култура,	
колкото	 щете,	 известен	 е	 с	
катедралата	 си	 -	 най-високата	
и	 най-голяма	 в	 цяла	Франция.	
Градът	е	пълен	със	студенти.

Продължава следващия вторник

 Любослав Серафимов се завърна от Англия, преминавайки 
с велосипед през Европа. Завършил е френска филология и 
транслатология във Великотърновския университет. От 
2012 г. той пътува с колело из Европа, основно към Франция, 
пътувал е и на стоп, като във времената преди 50 години.  
 В началото на 2018 г. Любослав заминава да работи в 
Англия. Започва работа в завод за гъби в провинцията, но 
тя се оказва трудна за човек като него, свикнал да е в дви-
жение. Мести се в Лондон в края на годината, а новата му 
работа е да доставя храна с колело из централните улици на 
Лондон. Но работата, колкото и да е свързана с велосипеда, 
успява да го ангажира само за няколко месеца. В началото на 
лятото се върнал в България, без да е решил дали ще остава 
в Англия или ще се прибира вкъщи. През юли отново се връща 
в Лондон, за да оправя свои документи, и тогава решава да 
се върне с колело през Европа.
 Планира да пътува около месец и половина - два, да по-
сети Париж, Амстердам и Варшава, но не успява. Преходът 
е труден и той решава да съкрати пътуването. В крайна 
сметка върти педалите един месец, а от Чехия насам голяма 
част от пътя я минава с влак. Какво е преживял и къде е бил 
през този месец колоездене в Европа, Любослав разказва в 
пътеписа си, който се публикува в "100 вести" за първи път.

Зàвръщàнå в Бълãàрия ñ колåло прåз Европà


