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В Китàй - äревен
и моäерен
 От днешния брой започва пътешест-
вието на Георги Трендафилов в Китай в 
рамките на една по-обширна туристиче-
ска програма, която обхваща почти всич-
ки най-известни туристически градове и 
забележителности на тази огромна, мно-
го известна и в същото време загадъчна 
страна, ревниво пазеща много от своите 
тайни. Но преди Пекин Трендафилов има 
осемчасов престой на международното 
летище „Хамад” в Доха и време за сним-
ка с нещо ново - мечокът със зелена 
униформа, талисманът на магазините HA
RRODS...                            стр. 8

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Таня Христова офици-
ално встъпи в третия си 
мандат на първото засе-
дание на новия Общински 
съвет. Заедно с 33-та но-
воизбрани съветници вче-
ра тя положи клетва за 
вярна служба и в името на 
интересите на Габрово и 
габровци. Всички получиха 
удостоверения за избора 
си от председателя на Об-
щинската избирателна ко-
мисия Мария Недева.
 Тържественото заседа-
ние се води от най-въз-
растния общински съвет-
ник - Йордан Ташков от 
ГЕРБ.
 След като за трети път 
Таня Христова получи сим-
волите на властта, тя се 
обърна към общинските 
съветници и към всички 
габровци: 
 „Поздравявам всички, 
които са част от новия 
Общински съвет. Във Вас, 
госпожи и господа, е си-

лата на местната власт. 
Габрово не може да се 
развива без Вас.

 Затова Ви пожелавам 
успешен мандат, принцип-
ни и аргументирани пози-

ции в дебатите. Сигурна 
съм, че с енергията на 
младите, които за пръв 

път полагат клетва като 
общински съветници, и с 
увереността на по-опит-

ните колеги ще намираме 
най-добрите решения за 
нашата община и ще ра-

ботим с разум, мъдрост и 
отговорност към габровци.

продължава на стр. 3

Вярвàм, че нàй-äоáрото зà Гàáрово преäñтои 
Таня Христова официално встъпи в третия си мандат на първото заседание на ОбС - Габрово: 

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

В деловата част на 
първото си заседание 
общинските съветници 
избраха председател на 
Общинския съвет. При тай-
но гласуване с 19 гласа 
спечели Климент Кунев от 
ГЕРБ, досегашен зам.-кмет, 
пред Диляна Стефанова от 
ВМРО-СДС, адвокат - 5 
гласа. Недействителните 
бюлетини бяха 9. БСП не 
издигна свой кандидат.

„В досегашната си ра-
бота съм се стремил на 
бъда диалогичен и съм ис-
кал само едно - да се вър-
ши работа. Ще продължа 
да насърчавам диалога за 
постигане на разбирател-
ството в Общински съвет. 
Ще се опитам да моти-
вирам, особено младите 
общински съветници, да 
загърбим политическите 
различия и заедно, с кон-
сенсус да приемаме реше-
ния в полза на Габрово и 

габровци. Включително и 
на хората от габровските 
села, които независимо че 
живеят в красива природ-
на среда, в ежедневието 
си срещат трудности, кои-
то са в компетенциите на 
местната власт и които 
чакат своето решение. 

Ще работя с всеки, 
който милее за Габрово, 
който познава проблемите 
и иска да бъде част от тях-
ното решение. Ще работя 
в координация с ръковод-

ството на Община Габро-
во, защото това е важно 
за правилното разбиране 
на проблемите и вземане 
на приложими решения. 

Вярвам, че всички ние 
ще приемем работата в 
Общински съвет най-вече 
като добра възможност да 
свършим полезни за наши-
те съграждани неща. Нека 
каузата Габрово бъде кау-
за за всички нас”, каза в 
първото си изявление но-
вият председател на ОбС.

Новият преäñеäàтел нà ОáС - Гàáрово  
е Климент Кунев, äоñеãàшен зàм.-кмет

 На 8 ноември около 
17:00 часа в дежурната 
част на ОДМВР – Габро-
во е получен сигнал за 
пътнотранспортно произ-
шествие между лек ав-
томобил и пешеходец, 
възникнало на пешеход-
на пътека в района на 
улица „Скобелевска“. По 
първоначални данни, лек 
автомобил с неустанове-
ни марка, модел и регис-
трационен номер блъска 
преминаващ пешеходец. 
 След удара водачът 
на моторното превозно 
средство е провел раз-
говор с блъснатия от 
него мъж на 36 години 
от Габрово и го е транс-
портирал до Центъра за 
спешна помощ. Вслед-
ствие на пътнотранспорт-
ния инцидент пешеходе-
цът е получил леки на-
търтвания и охлузвания 
в областта на ръцете и 
дясното рамо, без опас-
ност за живота. 
 Виновният водач и уп-
равляваният от него авто-
мобил се издирват.

Воäàч уäàри мъж 
нà "Скоáелевñкà", 
зàкàрàл ãо äо 
Спешнà помощ

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Точно в 11:11 часа на 
11-я ден от 11-я месец бе 
даден стартът на петото 
годишно време - Карна-
валното. От този ден ната-
тък, както в карнавалните 
градове на Европа, започ-
ва подготовката на карна-
вала, който ще се проведе 

на 16 май 2020 година.
    Неговото мото „Габрово 
2020 - между изтока и за-
пада“ обяви сценаристът и 
режисьор на карнавалното 
шествие Иван Минчев.
 За пръв път на цере-
монията се появи не няка-
къв си няколкометров ма-
кет на габровската котка, 
а истинска, жива котка, 

преоблечена като красива 
девойка.
 Тя елегантно махаше 
опашка и кокетно пози-
раше пред фотоапарати 
и камери. Дори танцува 
под звуците на оркестър 
„Габрово“. Иван Минчев 
разкри, че котката се каз-
ва Грозданка и е от село 
Торбалъжи.        на стр. 3

Мотото нà кàрнàвàлà е "Гàáрово 
2020 - межäу изтокà и зàпàäà"

Петко Ботев пуáликувà 
роäоñловието нà Вàñил Пенчев 
от Думници, в "äървото" и 
Люáен Дилов - ñин            5
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ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
 Г А Б Р О В О

www.vik-gabrovo.com
търси да назначи специалист ВиК/ХТС/
ХМС за Производствено-технически от-
дел. Документи – автобиография и копие 

от диплома за завършено висше обра-
зование – се приемат от 01.11.2019 до 

12.11.2019 г. в отдел „Човешки ресурси” 
в административната сграда 

на дружеството на бул. „Трети март” № 6.

 О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, 
ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ 

ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 
(МЗ ОХ-953/21.10.2019 Г.)

117 бр. вакантни длъжности за войници 
за военни формирования от състава 

на Съвместното  командване на силите:
48940-Бургас, 42610-Козарско, 52480-София,

28860-Горна Малина, 
52210-Банкя и 22980-София.

Длъжностите, за които може да се кандидатства, са:
 „Мл. шофьор”, „Мл. електротехник”, „Мл. специалист 
по комунално-битово осигуряване”, „Автоматчик”, 
„Мл. готвач”, „Работник в кухня”, „Мл. специалист 
по отчета на финансови и материални ресурси”, „Ра-
ботник в склад”, „Мотокарист”, „Мл. специалист по 
пожарна безопасност”, „Мл. администратор на мрежи 
и операционни системи”, „Химик-разузнавач” и др. 
В заявлението си кандидатите могат да посоч-
ват до 5 (пет) позиции (длъжности) от обявата. 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 23.12.2019 Г. ВЪВ ВОЕННО 
ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, УЛ. „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 1А

 Изисквания: 
 - образование – средно или по-високо;
 - да не са по-възрастни от 28 години;
 - да не са осъждани;
  - за отделни длъжности да притежават сви-
детелство за управление на МПС, категория „С” 
или „С+Е”.

Подробна информация на тел. 0888210283; 
066/805531; 066/800257.  

Справка: www.comd.bg

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД, 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ОБСЛУЖВАЩ 

ЦЕНТЪР ГАБРОВО И ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
УВЕДОМЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ЧЕ:

В периода 25.11.2019 - 29.11.2019 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на община Дряново, ТП 2 Гостилица (северо-
източната част на селото).

В периода 18.11.2019 - 22.11.2019 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на община Дряново, ТП 2 Гостилица (северо-
източната част на селото).  

Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 
0700 1 61 61.

О Б Я В Л Е Н И Е
 
 Регионално управление „Северен централен ре-
гион“ на „Български пощи” ЕАД, на основание чл. 15, 
ал. 2 от Правилника за реда за упражняване правата 
на държавата в търговските дружества с държавно 
участие в капитала (ПРУПДТДДУК) и Заповед № РД 06-
1162/07.11.2019 г. на Директора на РУСЦР на БП ЕАД, 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ: 

 
ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ 24 КВ. М, 

НАХОДЯЩО СЕ НА ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ НА ПС ГАБРОВО - 
5306, УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“ № 9, ОПС - ГАБРОВО

 
 Началната тръжна месечна наемна цена е в раз-
мер на 390,00 (триста и деветдесет) лв. без ДДС.
 Търгът ще се проведе на 14-ия (четиринадесетия) 
ден, следващ датата на публикуване на обявлението 
за провеждане на търга, от 13,00 часа в РУСЦР на БП 
ЕАД, ул. „Хан Крум” № 3, гр. Плевен. 
 Размер на депозита за участие в търга - парична 
вноска в размер на 50 на сто от началната тръжна 
наемна цена за обекта.
 Цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лв. 
без ДДС. Същата се заплаща в касата на ОПС - Габро-
во, бул. „Васил Априлов“ № 52, преди получаване на 
документацията.
 Заявления за участие в търга се подават в гр. 
Габрово, бул. „Васил Априлов“ № 52, в срок до 11,00 
часа на 12- ия (дванадесетия) ден след датата на пуб-
ликуване на обявлението за провеждане на търга.
 В случай, че на търга не се яви кандидат, същият 
ще се проведе повторно на 7-ия (седмия) ден след 
датата на първоначалния търг от 13,00 часа при усло-
вията на първоначалния търг.

За контакти: 064/805 204 – Мая Василева.

СВЕТОЗАР ГАТЕВ

 Отборът на „Бъки“ по-
стигна четвърта поредна 
победа в женската „А“ 
РХГ. След успеха над ви-
цешампиона „Шумен 98” 
в Шумен и победата у 
дома над „Свиленград” га-
бровският тим надигра с 
9 гола разлика и състава 
на „Етър 64“ в ДКС „Васил 
Левски“ във Велико Търно-
во в последен мач от пе-
тия кръг на първенството 
в женската „А” РХГ.
 С попадения на Лидия 
Ковачева, Йоана Костова 
и Мари Томова „Бъки“ по-
веде с 0:3 в първите мину-
ти на двубоя. Домакините 
изравниха при 5:5 в 13-
та минута, но последваха 
нови три поредни гола 
във вратата на Деси Ни-
колова. „Етър 64“ отново 
успя да се върне при 9:9 и 
това беше последното ра-

венство в мача. Ковачева, 
Костова и Емилия Самуи-

лова отново дадоха аванс 
на „Бъки”, а Мария Спири-

донова фиксира резултат 
10:12 на почивката. През 

втората част шампионките 
имаха пълно превъзход-
ство. Отборът игра добре 
в защита, чудесни изяви 
имаше и вратарката Мо-
ника Христова и това поз-
воли на габровския тим 
да използва най-силното 
си оръжие - контраатака-
та. 
 Само 10 минути след 
подновяването на играта 
„Бъки“ вече имаше аванс 
от 6 гола (11:17), който 
осигури нужното спокой-
ствие. В минутите до края 
момичетата на Веселина 
Златева играха уверено и 
увеличиха още преднина-
та си за финалното 20:29.
 Мари Томова реали-
зира 7 гола за победата, 
Лидия Ковачева добави 6, 
с 4 завърши Габриела Цо-
нева. За отбора на „Етър 
64“ по 5 гола отбелязаха 
Олександра Замишляк и 
Миглена Христова.

 „Представихме се 
много добре, особено 
през второто полувреме 
на срещата. Имаше лек 
смут в нападение в нача-
лото на мача, но добрата 
игра в защита и чудесни-
те изяви на Моника Хри-
стова ни позволиха да 
направим контраатаки, с 
които си осигурихме до-
бра преднина. Отново до-
брият колектив, с който 
разполагаме, си пролича 
и това ни донесе успеха. 
Бих поставила оценка 5 
за цялостното ни пред-
ставяне в срещата. Не е 6 
заради множеството про-
пуски, които допуснахме 
в нападение“, коментира 
след срещата треньорката 
на шампионките Веселина 
Златева.
 С пълен актив от 8 
точки „Бъки” оглавява 
еднолично таблицата за 
временното подреждане. 

„Шумен 98” е на втора по-
зиция с 6 точки, „Свилен-
град” е трети с 5 точки, но 
и мач повече, а „Етър 64” 
заема четвъртото място 
във временното класира-
не с актив от 4 точки от 3 
мача.  
 В следващия кръг 
„Бъки“ ще приеме отбора 
на „Поморие“. Срещата е 
на 23 ноември в зала „Ор-
ловец“.
 * * * 
 „Бъки“: Лидия Коваче-
ва-6, Йоана Костова-2, Ка-
рина Съменова-2, Габри-
ела Цонева-4, Екатерина 
Стефанова-2, Полина Ко-
лева, Иванела Арнаудова, 
Мария Дженева-1, Мадлен 
Тодорова, Емилия Самуи-
лова-1, Моника Христова, 
Мари Томова-7, Пресла-
ва Проданова-1, Стефани 
Петрова.
 Треньор: Веселина 
Златева. 

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Златен медал и първо 
място с максимален ре-
зултат от 26 точки спече-
ли Мартин Копчев от ПМГ 
„Акад. Иван Гюзелев” в 
класирането за 10 клас на 
XIII Есенен математически 
турнир „Акад. Стефан До-
дунеков”. Той се проведе 
от 8 до 11 ноември в Со-
фия. 
 От 5 до 12 клас има 
само два максимални ре-
зултата в цялото състе-
зание и те са в Х клас, 
постигнати от Борислав 
Кирилов и Мартин Копчев.
 На талантливия габ-
ровец предстои участие 
в Международния есенен 
турнир по информатика от 
20 до 24 ноември в Шумен 
с националния отбор по 
информатика. 
 По традиция там участ-
ват Русия, Румъния, Полша 
и Сърбия, доказани силни 
страни в топ 10 на светов-
ната ранглиста. България 
държи пето място там.

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

     Окръжен съд - Габро-
во осъди Я. Б. от село 
Крушево на 4 години ли-
шаване от свобода при 
първоначален общ режим 
за изтърпяване на наказа-
нието за причинена смърт 
и телесни повреди при 
пътнотранспортно произ-
шествие. Подсъдимият бе 
лишен и от право да уп-
равлява МПС за срок от 
4 години. 
 На 26 юни 2018 г. 
на път III-4403 в община 
Габрово при управление 
на товарен автомобил 
„Мерцедес Атего“ той на-

рушил правилата за дви-
жение като предизвикал 
пътнотранспортно произ-
шествие с автобус „Пежо 
Карсан“. По непредпазли-
вост той причинил смър-
тта на мъж от Габрово и 
средни телесни повреди 
на седем души, пътували в 
автобуса. След инцидента 
той е направил всичко, 
зависещо от него, за оказ-
ване помощ на пострада-
лите.
     Присъдата на Окръжен 
съд - Габрово подлежи на 
обжалване или протести-
ране пред Апелативен съд 
- Велико Търново в 15-дне-
вен срок.

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Тричленен състав на 
Окръжен съд потвърди 
присъда на Габровски ра-
йонен съд, с която двама 
мъже са осъдени на лиша-
ване от свобода за извър-
шени телефонни измами.
     В. А. от Горна Оряхо-
вица и О. Б. от Попово 
са признати за виновни в 
това, че в периода 8 - 10 
януари 2018 г. след пред-
варителен сговор с още 
едно лице заблудили две 
жени от Габрово, че са 
служители на полицията 
и трябва да съдействат за 
залавянето на измамни-

ци като предоставят пари 
и златни накити. Така са 
причинили на пострадали-
те имотна вреда на обща 
стойност 27 320 лева.
  Първоинстанционният 
съд е осъдил В. А., дейст-
вал при условията на опа-
сен рецидив, на 5 годи-
ни и 4 месеца лишаване 
от свобода, а на О. Б. е 
наложено наказание от 3 
години и 4 месеца затвор. 
Районният съд е уважил 
и предявения от една от 
потърпевшите граждански 
иск, като е постановил те 
солидарно да й заплатят 
обезщетение за имущест-
вени вреди в размер на 4 

942 лв. 
В. А. е претендирал да се 
намали размера на нало-
женото наказание. Втори-
ят подсъдим не се е при-
съединил към подадената 
жалба.
 След преценка на 
всички доказателства по 
делото Окръжен съд счете 
за неоснователни доводи-
те на жалбата за преко-
мерност на наложеното 
наказание и потвърди пър-
воинстанционната присъда 
като правилна и законо-
съобразна.  Решението на 
Окръжен съд - Габрово е 
окончателно и не подлежи 
на обжалване или протест.

Шàмпионът „Бъки” превзе и Велико Търново

Ало измàмници отивàт в зàтворà Зàтвор зà мъж, причинил ñмърт 
и телеñни повреäи нà пътя

Мàртин Копчев 
отново ñъñ 
злàтен меäàл

От вчерà тече петото ãоäишно време - кàрнàвàлното
 16-ти май 2020 г. е да-
тата, която трябва да за-
пазите в календара си, 
за да не пропуснете еу-
форията на празника. От 
организационния комитет 
на събитието - Сдруже-
ние на Местни Ентусиасти 
Шеговито Настроени От-
носно Нещата Естествата 
Щенията и Обобщенията 
(СМЕШНОНЕЩО) издадо-
ха и актуалното мото на 
Карнавала (вж. стр. 1):
 и обещаха, че тази 
година той ще е невиж-
дан, нечуван и неповторим 

(също като миналата годи-
на).
 Но, разбира се, какво 
са габровци, ако не си 
уредят промоция „две в 
едно“?! Информационни-
ят повод, медийният шум 
и многото последователи 
в социалните мрежи бяха 
използвани за популяри-
зиране на габровската 
кандидатура за президент 
на Българския Футболен 
Съюз - габровската котка. 
 Черната ни котка при-
тежава неоспорими ка-
чества:

 1. Козината й е истин-
ска!
 2. Пие само вода и 
мляко.
 3. Заради габровския 
си произход ще наложи 
страхотна финансова дис-
циплина в БФС.
 4. Ще унищожи „миш-
ките“ в българския футбол.
 5. Е, котката-прези-
дент ще си позволи и една 
волност – да прехвърли 
„Янтра“ от В група директ-
но в Шампионската лига...
твърдяг от Община Габро-
во
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ГЕОРГИ ВЕЛЕВ

 На официална церемо-
ния в Община Севлиево, 
открита от областния уп-
равител Невена Петкова, 
кметът д-р Иван Иванов 
встъпи в третия си мандат, 
като се закле да служи на 
жителите на община Се-
влиево. Същото направиха 
и новоизбраните общин-
ски съветници и кмето-
ве на населени места. На 
церемонията присъстваха 
политици, граждани и жур-
налисти, дошли да уважат 
първото заседание на Об-
щинския съвет. Сред гос-
тите бяха народните пред-
ставители Иглика Събева и 
Николай Сираков.
 Символа на властта 
с герба на Община Се-
влиево д-р Иван Иванов 
получи от временно изпъл-
няващия длъжността кмет 
Красимира Йорданова.  
 „От името на всички 
граждани в община Се-
влиево Ви поздравявам по 
повод встъпването Ви в 
длъжност и Ви пожелавам 
все така всеотдайно и с 

любов към хората да се 
грижите за нашата общи-
на. Аз не просто вярвам, 
аз знам, че третият Ви 
кметски мандат ще доне-
се онази стабилност, от 
която всеки отделен човек 
се нуждае, за да плани-
ра живота си и да раз-
вие потенциала си тук, в 

Севлиево. Зная, че имате 
куража да следвате все 
така неотклонно мисията 
си - да работите градивно 
в името на всички жители 
на общината”, каза в об-
ръщението си Красимира 
Йорданова. „След всяка 
битка човек се променя 
- така, както се променя 

след всяка победа. А тази 
беше достойна! И нека 
днешният 11 ноември бъде 
онзи невидим 25 кадър, 
който идва да ни подска-
же, че голямата промяна, 
която започнахме преди 
8 години, продължава на 
ново ниво - с чиста енер-
гия, с осъзната мисия и 

обновени сили! Убедена 
съм, че ще успеете да из-
вървите пътя, който Ви е 
начертан в изпълнение на 
каузата Севлиево и ще бъ-
дете пример за поколение-
то, което идва след нас”, 
каза тя в заключение и му 
пожела успешен мандат.
 След като прие офици-
ално символа на властта, 
градоначалникът се обър-
на към присъстващите в 
залата с думите: „Като 
кмет заставам пред вас 
спокоен и решен да дам 
най-доброто от себе си за 
хората в нашата община. 
Предстои ни мандат, през 
който трябва да сбъднем 
много мечти, много ще се 
работи и не винаги ще 
бъде лесно, но съм убе-
ден, че общата ни енергия 
ще съгради нещо наис-
тина добро през тези 4 
години”. Той припомни на 
новоизбраните кметове и 
общински съветници, че 
всеки от тях е поел своя 
дял от каузата Севлиево 
и ги призова да забравят 
казаното през кампанията, 
така както е направил той. 
„Забравете партийните си 

пристрастия, личните си 
интереси и нека да за-
станем като един отбор, 
който трябва да изпълни 
мисията си в името на хо-
рата. Ние сме слуги на на-
рода! Имаме отговорност, 
по-голяма от нас самите! 
Да си пожелаем да имаме 
и силите да се справим 
с това, което предстои. 
Дълбоко вярвам, че когато 
една работа се върши с 
любов и уважение към хо-
рата, това личи във всеки 
градеж. Това е промяната 
- тя започва от всеки един 
човек и е дълъг процес, 
а ние сме призвани да я 
осъществим.” В заключе-
ние д-р Иван Иванов беше 
категоричен: „Да оставим 
на бъдещото поколение не 
просто един уреден град, 
а нов свят, изпълнен с 
духа на достойни предци”.
 Клетва вчера положи-
ха и кметовете на населе-
ни места, както и новите 
общински съветници. Но-
вият Общински съвет на 
Севлиево е в състав: Али 
Алиев, Боян Ботев, Влади-
мир Тодоров, Галин Ганчев, 
Делян Игнатов, Димитър 

Димитров, Ердоан Узунов, 
Здравка Лалева, Камен 
Николов, Любен Майстор-
ски, Мария Димитрова, 
Мирена Станчева, Невин 
Падикова, Недко Георги-
ев, Oгнян Пешков, Павлин 
Ганчев, Петинка Михайло-
ва, Пламен Пенев, Свет-
лана Георгиева, Станимир 
Стойчев, Сюзан Садъкова-
Томева, Тодор Ганчев, Том-
чо Бешев, Трифон Трифо-
нов, Христо Ботев, Христо 
Гунчев, Христо Христов, 
Христо Шипкалиев и Явор 
Памукчиев.
 Най-възрастният об-
щински съветник - Хрис-
то Христов, откри първа-
та сесия на Общинския 
съвет, по време на която 
за председател отново бе 
избрана Здравка Лалева - 
единодушно при тайно гла-
суване с 26 валидни бю-
летини от общо 27. Канди-
датурата на Лалева беше 
единствената предложена. 
Не присъстваха двама от 
съветниците - Павлин Ган-
чев и Боян Ботев, които 
ще положат клетва по вре-
ме на следващото заседа-
ние.

Д-р Ивàн Ивàнов: „Ние ñме ñлуãи нà нàроäà! 
Имàме отãоворноñт, по-ãолямà от нàñ ñàмите!"
Общинският съвет в Севлиево единодушно избра Здравка Лалева за председател и през този мандат

продължава от стр. 1
 Скъпи габровци,
 Днес отново заставам 
пред Вас като кмет на об-
щина Габрово, благодарна 
за подкрепата и доверие-
то, които вие ми дадохте. 
След години съвместна ра-
бота ме познавате добре. 
Днес няма да ви обещая, 
че ще бъда нова, различна 
или че ще приличам на 
някой друг. Няма да ви 
обещавам чудеса.
 Ще Ви обещая, че ще 
продължа да работя - с 
повече енергия, с повече 
решителност, откритост и 
всеотдайност, за да расте 
градът ни и ние с него с 
още по-бързи темпове и 
да постигаме повече ус-
пехи. Истински вярвам, че 
заедно ще придадем сми-
съл и стойност на след-
ващите четири години и 

давам клетва безкористно 
и всеотдайно да служа на 
интересите на всички га-
бровци.
 Живеем в динамични 
времена. Нашата сила е в 
предприемчивия дух, кой-
то носим в генотипа си. 
Той дава мащаб на на-
шата амбиция, поощрява 
креативността и дързост-
та ни да бъдем първи в 
най-значимите неща. Днес, 
когато заедно пишем съ-
временната си история, 
наш дълг е вдъхновени от 
любовта си към Габрово, 
да отключим творческата 
и борбена енергия и да 
се обединим за добри и 
достойни каузи.
 Вярно е, че Габрово 
има нужда от още инвес-
тиции в инфраструктура-
та, от още много грижи 
за кварталите и селата, 

от екологичен и достъпен 
градски транспорт, от мо-
дерни спортни съоръже-
ния, от подкрепа за тра-
дициите и още по-богат 
културен живот, от повече 
ред и сигурност. Трябва да 
работим за нови и по-до-
бри възможности за труд 
и развитие, да гарантира-
ме отлично образование и 
сигурно бъдеще за млади-
те, да даряваме любов и 
грижа на децата и повече 
подкрепа и уважение на 
възрастните. Готова съм 
следващите четири години 
заедно с Вас да работим 
за превръщане на тези за-
дачи в наша обща мисия.
 Управлението на един 
град не е административна 
или чиновническа работа. 
Да си кмет, означава не 
само да си професиона-
лист, да си подготвен и 

упорит, но преди всичко 
да имаш умението да на-
мираш единна цел в раз-
личните, понякога проти-
воречиви искания на хора-
та. Знам, че очакванията 
на габровци са големи и 
така трябва да бъде, вина-
ги. Въпросът е да вървим 
напред, да се развиваме, 
да създаваме нови въз-
можности. Ако вчера сме 
построили първия етаж, 
днес трябва да градим 
втория. Ако до вчера сме 
се справяли добре, утре 
трябва да бъдем още по-
добри.
 Ако преди години те-
мата беше кога центърът 
на града ще бъде удобен 
и приветлив, днес задача-
та са кварталите и села-
та. Ако преди се питахме 
кога ще има газификация, 
нови производства, нови 

улици, ремонтирани учили-
ща и детски градини, сега 
задачите са изцяло нов 
градски транспорт, нова 
индустриална зона, висо-
ки технологии, иновативни 
подходи в образованието.
 Наред с всичко това 
на Габрово му предстоят 
и нови предизвикателства. 
От нас зависи отварянето 
на града да му носи само 
добавена стойност и нови 
инвестиции. Бъдещето е 
на идеите и възможност-
ите, които изискват нови 
форми на партньорства 
както между местна власт, 
образование и бизнес, 
така и между различни 
градове и региони.  
 Вярвам, че най-добро-
то за Габрово предстои!
 За мен е съдба, дълг 
и голяма отговорност да 
служа на Габрово!”

Вярвàм, че нàй-äоáрото зà Гàáрово преäñтои 
Таня Христова официално встъпи в третия си мандат на първото заседание на ОбС - Габрово: 

 През ноември Худо-
жествена галерия „Христо 
Цокев” има удоволствието 
да ви представи за ак-
цент на месеца картината 
„Портрет на момиче” на 
именития български худож-
ник, живописец Иван Сто-
илов - Бункера. Изборът 
на картина от този автор 
не е случаен, тъй като 
тази година се навършват 
осемдесет и пет години от 
неговото рождение, а са-
мата картина е датирана 
от далечната 1970 година. 
 Иван Стоилов - Бун-
кера (1.10.1934–2007) е 
роден в село Кондофрей, 
Пернишко. Завършва жи-
вопис в Художествената 
академия при проф. Ненко 
Балкански и проф. Илия 
Петров. Специализира в 
Италия и Франция. Участ-
ва в самостоятелни и 
групови художествени из-
ложби. Има награди за 
живопис от СБХ. Работи 
в областта на живописта 
и скулптурата. Вдъхновя-
ват го археологическите 
находки на праисториче-

ска керамика и пластика. 
Сътрудничи на Солунския 
университет за археология 
и история на изкуството 
и Археологическия музей 
в София. Негови картини 
се намират в НХГ, СГХГ, 
музея „Пушкин” в Москва, 
в частни колекции в Со-
фия, Солун, Касел, Рим, 
Ню Йорк, Париж, Брюк-
сел, Лондон.
 Портретът е един от 
най-популярните жанрове 
в българското изкуство. 
През втората половина на 
XX век репрезентативност-
та в жанра се заменя с 
психологичността. Худож-
ниците започват да търсят 
нови подходи и начини да 
предадат вътрешния свят 
на човека и неговите пре-

живявания.
 На портрета е изо-
бразено младо момиче, 
скръстило ръце, и отпра-
вило поглед към зрите-
ля. Композицията, както 
и цветната гама са мак-
симално лаконични. Мо-
нохромността подсказва 
за меланхоличността и до 
някаква степен психоло-
гическата закритост на 
главния герой. Фонът на 
картината е почти графи-
чен, докато тялото, дрехи-
те, косата са предадени в 
по-живописен маниер. По 
този начин художникът ни 
обръща вниманието към 
главното – душевното със-
тояние на героя. 
 С картината „Портрет 
на момиче” публиката има 
възможност да се наслади 
на творчеството на един 
изключително талантлив 
български художник. Запо-
вядайте в  ХГ „Христо Цо-
кев” Габрово. Припомняме, 
че всеки вторник входът е 
безплатен.

Станислав Гончаров и 
Николай Георгиев 

„Портрет нà момиче” нà Ивàн Стоилов - Бункерà 
- àкцент нà меñец ноември в ÕГ "Õриñто Öокев"

продължава от стр. 1
Скоро тя ще бъде из-
пратена на конкурс за 
красота на Сейшелските 
острови. 
 Минчев обясни, че 
сценарият се пише, вече 
с набелязани основни 
картини, той ще е готов 
до 31 януари 2020 годи-
на. „Идеята Габрово да 
е между изтока и запада 
е всеобхватна. Ще има и 
виенски валсове, ще има 
и Горан Брегович. Ще 
засегнем и вечно брат-
ската Русия. Истински 
бразилци на живо ще 
танцуват самба.”
 Сдружение то  на 
Местни Ентусиасти Ше-
говито Настроени Относ-
но Нещата Естествата 
Щенията и Обобщения-
та (СМЕШНОНЕЩО) се 
възползва от веселието, 
настроението и медийния 
шум  и издигна своя кан-
дидатура за президент 
на Българския футболен 
съюз след оставката на 
Боби Михайлов и по по-

вод 100 години органи-
зиран футбол в Габрово. 
И то не какъв да е, а 
да може икономично да 
разходва средствата, да 
има авторитет, приятен 
външен вид и много по-
читатели. И разбира се, 
това не може да бъде 
никой друг, освен габров-
ската черна котка Гроз-
данка.
 В нейната управлен-
ска програма се казва: 
козината й ще бъде ис-
тинска, а не фалшива; 
ще пие само вода и мля-
ко; ще унищожи „мишки-
те“ в българския футбол; 
понеже е истинска га-
бровка, ще затегне фи-
нансовата дисциплина в 
БФС; ще спрат да ни 
обвиняват в расизъм - 
все пак лицето на нашия 
футбол пред света ще 
бъде Черна котка. 
 Ще си позволи и една 
волност - да прехвърли 
„Янтра” от „В” група ди-
ректно в Шампионската 
лига.

Мотото нà кàрнàвàлà е "Гàáрово 
2020 - межäу изтокà и зàпàäà"
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Да, любезни читателю, и 
клубовете имат възраст. На-
шият – „При Чарли” – учреден 
под покрива на Веселата къща 
преди година, е особен. Събира 
хора на зряла възраст, които 
не просто имат повече сво-
бодно време, а обичат хумора 
и неговите проявления. Прите-
жават специална – сребърна 
– карта, както имат карти и 
другите ПРИЯТЕЛИ НА ХУМО-
РА (тоест на Дома на хумора). 
Притежателите на картите мо-
гат целогодишно да посещават 
Дома и организираните съби-
тия безплатно или с отстъпка, 
когато входът е с билети.

През първата година про-
грамата на „Клуб при Чарли” бе 
лежерна: посветихме времето 
си на изкуството на киноко-
медията. Започнахме с люби-
ми български ленти, игрални и 

анимационни, не пропуснахме 
руската комедия (от времето на 
СССР). Подобаващо отбелязах-
ме 130 години от рождението 
на сър Чарлз Спенсър Чаплин 
с целодневна програма от не-
гови творби. Заради големия 
интерес към творчеството на 
гениалния комик и програмата 
на лятното кино в Парка на 
хумора предложи няколкочасов 
маратон с негови комедии. Бе 
почетен и юбилеят на големия 
европейски писател Милан Кун-
дера, който на 1 април навър-
ши 90 години. Габровци видяха 
три негови комедии, снимани 
във времето преди драматич-
ните Пражки събития от 1968 г. 

Каним приятелите на ХУМО-
РА и на Клуб „При Чарли” на 
кинокомедията „И няма да се 
смее никой“ по разказ на Ми-
лан Кундера. На 14 ноември от 

16 часа в Залата на жирафите 
ще имаме поредна среща със 
знакова творба на френския 
писател от чешки произход 
(така е представян навсякъде). 
Тя е писана преди да напусне 
Чехословакия. „И няма да се 
смее никой“ е игрален филм от 
1965 г. и е по едноименния раз-
каз от сборника му „Смешни 
любови”. Ще видим как една уж 
невинна лъжа поражда нови, 
неочаквани и съдбоносни по-
следици – така търкулнем ли 
снежна топка, тя се превръща 
в огромно кълбо, което помита 
по пътя си всичко. Разбира 
се, всичко това е представено 
със средствата на комедия-
та. Режисьорът Хинек Бочан, 
сценаристите Хинек Бочан и 
Павел Юрачек и актьорите Ян 
Качер, Щепанка Ржехакова и 
други не просто забавляват, а 

ни въвличат в моралните ди-
леми на героите си – младия 
университетски преподавател 
и изкуствовед Клима, неговата 
очарователна приятелка Клара, 
досадника Затурецкий...

Прожекцията е отворена за 
всички желаещи. Притежатели-
те на членска карта ПРИЯТЕЛИ 
НА ХУМОРА ще могат да си 
подновят абонамента за още 
една година. Добре дошли са и 
всички нови приятели!

Венета Георгиева-Козарева, 
Музей ДХС

* * *
Днес публикуваме част от 

най-известния философски роман 
на Милан Кундера „Непосилната 
лекота на битието“ (1984) за две 
жени, двама мъже, куче и техния 
живот по време на Пражката про-
лет през 1968 г. Излезе на българ-
ски през 2000 и 2014 година.

„Клуá при Чàрли” кàни приятелите ñи нà ñрещà ñ 
„И нямà äà ñе ñмее никой” по творáà нà Милàн Кунäерà
На 14 ноември от 16:00 в Залата на жирафите ще има поредна среща със знакова творба на френския писател от чешки произход

	 Писателят Милан Кундера и Домът на хумора 
и сатирата са родени на една и съща дата - 1 ап-
рил. Домът преди 47 години, писателят - преди 90

НЕПОСИЛНАТА 
ЛЕКОТА НА БИТИЕТО 
ПЪРВА ЧАСТ
Лекота и тежест

Идеята за вечното завръщане е загадка, с 
която Ницше хвърли останалите философи в 
смут. Представете си само, че всичко, прежи-
вяно от нас, някога ще се повтори и че самото 
това повторение ще се повтаря до безкрай! 
Какво иска да изрази този налудничав мит?

Митът за вечното завръщане твърди по-
средством отрицание, че живот, който изчез-
ва веднъж завинаги, който не се завръща, е 
живот-сянка, живот без тежест, мъртвороден 
живот, и дори да е бил ужасен, прекрасен, въз-
вишен, неговият ужас, възвишеност или красота 
не значат нищо. Излишно е да обременяваме 
съзнанието си с тях, също както например с 
войната между две африкански държави през 
четиринайсети век, която не е променила ни 
най-малко света, въпреки че в нея са загинали 
в неописуеми мъки триста хиляди негри.

Ще се промени ли с нещо войната между 
двете африкански държави през четиринайсети 
век, ако се повтори безброй пъти във вечното 
завръщане?

Да, ще се промени: тя ще се превърне в 
стърчаща неразрушима канара и нейната неле-
пост ще се увековечи.

Ако Великата френска революция се пов-
таряше безконечно, френската историография 
нямаше да се гордее чак толкова с Робеспиер. 
Но понеже тя документира нещо невъзвратимо, 
окървавените години са се превърнали в голи 
думи, в теория, в предмет на дискусии, стана-
ли са по-леки от перушина, не навяват страх. 
Има неизмерима разлика между Робеспиер, 
появил се един-единствен път в историята, и 
Робеспиер, завръщащ се вечно да сече главите 
на французите.

Следователно можем да кажем, че идеята 
за вечното завръщане е особена перспектива, 
която ни позволява да видим нещата по-различ-
но, без смекчаващото обстоятелство на тяхната 
недълговечност. Това смекчаващо обстоятелство 
ни пречи да произнесем каквато и да било при-
съда. Та как да съдиш нещо тленно? Заревото 
на залеза позлатява с чара на носталгията 
всичко; дори и гилотината.

Наскоро се улових, че изпитвам невероятно 
чувство. Прелиствах книга за Хитлер и някои от 
снимките ме трогнаха, защото ме накараха да 
си спомня детството. Моето детство съвпадна с 
войната, част от близките ми загинаха в Хитле-
ровите концлагери; но какво бе тяхната смърт 
пред факта, че снимките на Хитлер ми припом-
ниха един безвъзвратно отишъл си епизод от 
моя живот?

Това примиряване с Хитлер разкрива дъл-
боката нравствена извратеност на света, който 
се гради върху принципната невъзможност за 
завръщане. В този свят всичко е предварително 
простено, следователно цинично позволено.

Ако всяка секунда от нашия живот се пов-
таря безброй пъти, то значи ние сме приковани 
към вечността като Исус Христос към кръста. 
Тази представа е ужасяваща. В света на вечно-
то завръщане върху всеки жест тежи непосилна 
отговорност. Това е причината Ницше да нарече 
идеята за вечното завръщане най-тежкото бре-
ме (das schwerste Gewicht).

Но ако вечното завръщане е най-тежкото 
бреме, то тогава, сравнен с него, животът на 
всеки от нас се откроява с великолепната си 
лекота.

Ала дали наистина тежестта е ужасна, а ле-
котата - прекрасна?

Най-тежкото бреме ни мачка, притиска ни 
към земята, смазва ни с тежестта си. Но в лю-
бовната поезия на всички времена жената коп-
нее да бъде затисната от тежестта на мъжкото 
тяло. Така най-тежкото бреме става същевре-
менно образ на най-пълноценното осъществя-

ване на живота. Колкото по-голямо бреме тегне 
върху нашия живот, толкова по-близо е той до 
земята, толкова по-истински и правдив е.

И обратното: абсолютната липса на бреме 
прави човека по-лек от въздуха, той литва на-
горе, откъсва се от земята, от земното битие, 
става полуреален и движенията му са колкото 
свободни, толкова и лишени от смисъл.

Кое тогава да изберем? Тежестта или леко-
тата?

Този въпрос си е задавал Парменид през 
шести век преди Христа. Той виждал целия 
свят, разделен на двойки противоположности: 
светлина - мрак; ефирност - плътност; топлина - 
студ; битие - небитие. Единия полюс в двойката 
приемал за положителен (светлината, топлина-
та, ефирността, битието), а другия - за отрица-
телен. Това деление на положителен и отрица-
телен полюс би могло да ни се стори детинско 
просто. С изключение на един от случаите: кое 
е положителното — тежестта или лекотата?

Парменид отговаря: лекотата е положител-
на, тежестта - отрицателна.

Прав ли е, или не? Това е въпросът. Сигурно 
е само едно: противопоставянето тежест - ле-
кота е най-загадъчното и най-многозначното от 
всички противопоставяния.

Томаш занимава мислите ми от доста годи-
ни, но едва в светлината на тези разсъждения 
го видях отчетливо. Видях го да стои до про-
зореца в своя дом и да гледа през двора към 
стената на отсрещната сграда в неведение как 
да постъпи. 
 За първи път срещна Тереза преди около 
три седмици в един ма-
лък чешки градец. Прекараха заедно не повече 
от час. После тя го изпрати до гарата и стоя с 
него, докато влакът дойде и той се качи. Десет 
дни по-късно пристигна при него в Прага. Лю-
биха се още същия ден. През нощта тя вдигна 
висока температура. Оказа се грип и Тереза 
остана цяла седмица в апартамента му.

Тогава той изпита необяснима любов към 
почти непознатото момиче. Струваше му се, че 
тя е дете, което някой е положил в насмолена 
кошница и е пуснал по течението на реката, та 
той, Томаш, да го извлече на брега на своята 
постеля.

Тя остана при него една седмица, докато оз-
дравее, а после отново замина за своя градец, 
на около двеста километра от Прага. И тогава 
настъпи мигът, за който споменах и който спо-
ред мен е ключът към живота на Томаш: той 
стои до прозореца, вперил поглед през двора в 
стената на отсрещната сграда, и премисля:

Дали да я покани в Прага за постоянно? 
Тази отговорност го плашеше. Ако я поканеше 
сега, тя щеше да дойде, за да му предложи 
целия си живот.

Или пък да не й се обажда повече? Това би 
означавало Тереза да си остане сервитьорка в 
ресторанта на един затънтен градец и той нико-
га вече да не я види.

Искаше ли Томаш тя да дойде при него, или 
не искаше?

Той гледаше през двора към отсрещната 
стена и търсеше отговора.

Тя се връщаше отново и отново в паметта 
му, легнала на неговия диван; не приличаше 
на никого от дотогавашния му живот. Не беше 
нито любовница, нито съпруга. Беше дете, което 
той бе извадил от насмолената кошница и бе 
положил на брега на своята постеля. Тереза бе 
заспала. Коленичи до нея. 

Трескавото й дишане се учести, тя издаде 
немощен стон. Томаш притисна лице към ней-
ното и зашепна в съня й думи, с които да я 
успокои. След малко му се стори, че тя започва 
да диша равномерно и лицето й неволно се на-
дига към неговото. По устните си усещаше леко 
тръпчивия й от треската дъх и го вдишваше, 
сякаш искаше да попие близостта на нейното 
тяло. И в този миг си представи, че тя живее с 
него от много години и сега умира. Изведнъж го 
обзе ясна увереност, че няма да преживее ней-
ната смърт. Ще легне до нея и ще закопнее да 
я последва и в гроба. Разнежен от тази мисъл, 

зарови лице във възглавницата до лицето на 
Тереза и дълго остана така.

Сега стоеше до прозореца и търсеше опора 
в тази сцена. Та какво друго би могло да бъде 
това, освен любов - любовта, избрала именно 
този начин, за да му се разкрие?

Но дали беше любов? Беше си внушил, 
че иска да умре редом с нея, и това чувство 
бе очевидно в разрез с реалността: та нали 
това тогава бе едва втората им среща! В такъв 
случай не ставаше ли дума само за истерична 
реакция на човек, който съзнаваше дълбоко в 
душата си своята неспособност да обича и за-
това бе започнал да се преструва пред самия 
себе си на влюбен? При това подсъзнанието му 
бе толкова малодушно, че бе избрало за своята 
комедия тъкмо тази жалка сервитьорка от за-
тънтен градец, която бе имала нищожен шанс 
да влезе в живота му!

Той гледаше през двора мръсните стени и 
си даваше сметка, че не знае любов ли е било 
или истерия.

И се упрекваше, че в такава ситуация, 
когато един истински мъж не би се колебал 
нито миг как да постъпи, той самият проявява 
нерешителност и така лишава най-красивия миг 
в живота си (коленичил до нейното легло, чув-
ства, че не би преживял смъртта й) от неговия 
смисъл.

Яд го беше на себе си, но после му хрумна, 
че всъщност е съвсем естествено да не знае 
какво иска.
 Човек няма как да знае какво би трябвало 
да иска, защото живее един-единствен живот и 

не може да го сравнява с предишните си 
животи, нито пък да го поправи в следващите.

Кое е по-добре: да бъде с Тереза или да 
остане сам?

Няма никакъв начин да се провери кое ре-
шение е по-правилно, защото няма никаква въз-
можност за сравнение. Човек изживява всичко 
за първи път, при това без да е подготвен. Като 
артист, който играе ролята си, без изобщо да 
е репетирал. Но колко струва животът, щом 
първата репетиция за живот е вече самият жи-
вот? Ето защо той винаги наподобява скица. Но 
дори „скица“ не е точната дума, защото скицата 
винаги е проект на нещо бъдещо, подготовка за 
картина, докато скицата, каквато представлява 
нашият живот, не е скица на нищо, а ескиз, 
който никога не се превръща в картина.

Einmal ist keinmal, повтаря си Томаш немска-
та поговорка. Онова, което се случва само вед-
нъж, все едно никога не се е случвало. Щом на 
човек му е отредено да живее само един живот, 
той все едно не е живял изобщо.

Но един ден в почивката между две опе-
рации сестрата го повика на телефона. Той чу 
в слушалката гласа на Тереза. Обаждаше се 
от гарата. Томаш се зарадва. За съжаление, 
се беше уговорил за вечерта с приятели да му 
гостуват, тъй че я покани чак за другия ден. 
Но още щом остави слушалката, се упрекна, 
че не й беше казал да дойде веднага. Имаше 
достатъчно време да отмени поканата към при-
ятелите! Питаше се какво ли ще прави Тереза в 
Прага цели трийсет и шест часа и за малко да 
запали колата и да тръгне да я търси из праж-
ките улици.

Тереза дойде на другата вечер. Носеше 
през рамо чанта с дълга дръжка, видя му се по-
елегантна от предишния път. В ръката си дър-
жеше книга — „Ана Каренина“ от Толстой. Беше 
весела, дори малко шумна и се мъчеше да му 
внуши, че се е отбила съвсем случайно, просто 
й се открила възможност: пристигнала в Прага 
по служба, евентуално (разказът й беше много 
несвързан) да си потърси работа тук.

После лежаха голи и отмалели един до 
друг на дивана. Вече беше нощ. Томаш попита 
Тереза къде е отседнала, за да я откара дотам 
с колата. Тя отвърна смутено, че тепърва ще си 
търси хотел и че е оставила куфара си в гарде-
роба на гарата.

До предната вечер той се бе опасявал, че 
ако я покани при себе си в Прага, тя ще дойде, 
за да му предложи целия си живот. И когато 

сега му каза, че куфарът й е на гарата, на него 
изведнъж му хрумна, че в този куфар е нейният 
живот, който временно е оставила на гарата, 
преди да му го предложи.

Качиха се заедно в паркираната отпред 
кола. Томаш потегли към гарата, взе от гардеро-
ба куфара (беше голям и извънредно тежък) и 
го откара заедно с Тереза в своя дом.

Как се реши тъй внезапно, след като почти 
две седмици се беше колебал и не се беше пре-
страшил да изпрати поне една картичка?

Самият той остана изненадан от постъпката 
си - тя противоречеше на възгледите му. Преди 
десет години се беше разделил с първата си 
жена и в дните около развода бе живял в праз-
нично настроение, с каквото други запомнят 
сватбите си. Беше осъзнал, че не е роден да 
живее редом с която и да било жена и само 
като ерген може да бъде изцяло такъв, какъвто 
е. Беше се погрижил така да подреди живота 
си, че вече никога никоя жена да не може да 
се нанесе с куфара си при него. Тази бе причи-
ната в жилището му да има само диван. Макар 
диванът да беше достатъчно широк, Томаш за-
явяваше на своите любовници, че не може да 
спи с друг човек на едно легло, и след полунощ 
ги откарваше по домовете им - всички без из-
ключение. 

Впрочем и първия път, когато Тереза бе ос-
танала заради грипа, той не спа в едно легло с 
нея. Първата нощ изкара в голямото кресло, а 
следващите - в болницата, имаше там собствен 
кабинет с кушетка, която използваше при нощ-
ните дежурства.

Този път обаче заспа до нея. На сутринта се 
събуди и забеляза, че Тереза, която още спеше, 
го държи за ръката. Нима се бяха държали така 
през цялата нощ? Трудно му беше да повярва.

Тя дишаше дълбоко в съня си, държеше го 
за ръката толкова здраво, че нямаше как да я 
издърпа, а извънредно тежкият куфар стоеше 
до леглото.

Томаш се боеше да издърпа ръката си, за 
да не я събуди, и само много предпазливо се 
обърна на една страна, за да я наблюдава по-
добре.

И този път тя му заприлича на дете, което 
някой е положил в насмолена кошница и е пус-
нал по водата. Но как е възможно да оставиш 
кошница с дете да се носи по буйните речни 
води! Ако дъщерята на фараона не бе извлякла 
от вълните кошницата с малкия Мойсей, няма-
ше да го има Вехтия завет, а и цялата ни циви-
лизация! Толкова древни митове започват със 
спасяването на някое подхвърлено дете. Ако 
Полиб не бе прибрал мъничкия Едип, Софокъл 
нямаше да напише най-хубавата си трагедия!

В този момент Томаш не си даваше сметка, 
че метафорите са опасно нещо. Не е желателно 
да си играеш с тях. Любовта може да се роди 
от една-единствена метафора.
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Петко Ботев изäирвà 575 именà нà ñроäници и áлизки, зà 
äà нàпрàви роäоñловието нà Вàñил Пенчев от Думници
В "Родът на Васил Пенчев" са представени наследниците на 5 големи клона, сред които Любен Дилов - син, 
талантливият пианист и физик Калоян Ботев, героят от "Дързостта да бъдеш пръв" майстор Ботьо Садъчев и др.
 Кой е Петко Ботев и какво 
го мотивира да търси родовите 
си корени?
 Петко Ботев пише своята 
биография само с едно изрече-
ние, в което казва много: „Бях 
войник в 200-хилядна мощна, 
обучена и добре въоръжена 
армия, наречена Профсъюз на 
миньорите, металурзите, енер-
гетиците и геолозите“.
 Роден е през 1945 година. 
Завършва техникума „Д-р Ни-
кола Василиади“ и започва ра-
бота на строежа на габровския 
ТЕЦ.
 Вероятно ТЕЦ-ът е причина-
та да се познава добре с тога-
вашния директор Ботьо Стефа-
нов Ботев - 1965 - 1988 година.
 Директорът на ТЕЦ е запис-
вал спомени на възрастни хора 
от село Думници, свързани с 
основоположниците на рода. 
Този материал с работно за-
главие „Опознайте своето ро-
дословие“ директорът на ТЕЦ 
предава на Петко Ботев, който 
продължава проучването.
 „Чрез системата на ГРАО, 
чрез Държавен архив, Центра-
лен военен архив, габровската 
църква „Света Троица“, Регио-
нален исторически музей, Инте-
рактивен музей на индустрията, 
селските общини и главно чрез 
разговори с живи наследници 
събрах достатъчно сведения за 
нашето родословие“, споделя 
авторът на изследването от 
стотина страници, илюстрирано 
с родови схеми на петте голе-
ми клона, тръгващи от децата 
на родоначалника Васил Пен-
чев - Продан, Нено, Христо, 
Пенчо и Неда. 
 Освен за собствения си 
род, авторът говори и за оста-
налите родове, произлезли от 
село Думници.
 Повечето от родовете имат 
някакъв прякор, даден на ня-
кого от рода, и той е останал 
като родово име.
 Например:
 Армянови - от баба Арма.
 Байданови - от турската 
адема „байдалак“ - нахалник.
 Копеви - от копи - семето 
на лука.
 Садъчеви - от турски „са-
кък“ - верен човек.
 Янгъни - от турски „янтън“ - 
огън.
 Петко Ботев цитира и дру-
ги родове - Хаджиеви, Тотеви, 

Паунови, Коеви, Василеви, Шо-
пови, Мучеви, Вълкови, Икови, 
Бенковски, Байчеви, Екимови. 
 Отделните 575 имена са 
представени в отделни статии 
- по-големи или по-малки, спо-
ред данните, но повечето от 
тях любопитни, защото авторът 
е използвал живия разказ на 
свидетели, с които е разгова-
рял.
 Например коренът на писа-
теля и народен представител 
в 40-то НС Любен Дилов - син 
тръгва от Продан Василев - 
най-големия син на родоначал-
ника Васил Пенчев. Бабата на 
Любен Дилов - син се казва 
Маргарита Пенчева Халачева 
- първата жена-съдия в Бъл-
гария. Тя е Халачева, защото 
нейният баща Пенчо Проданов 
Василев приема фамилията на 
майка си - Трохана Халачева, 
от известен габровски род, и 
остава Халачев.

 Трохана Халачева, прапра-
бабата на Любен Дилов - син, е 
била сред известните изпълни-
тели на български народни пес-
ни в Габрово, а Пенчо Халачев 
- прадядото на Любен Дилов 
- син, бил прочут шивач на цър-
ковни одежди и е обличал вис-
шия клир. Рисувал е икони и 
иконостаси, някои от тях е под-
писвал с истинската си родова 
фамилия по баща - Проданов. 
По спомени на близките му 
е убит на Каймакчалана през 
1918 година, откъдето започва 
обратът във военните действия.
 Друго интересно и познато 
на габровци име покрай филма 
за индустриалеца Иван х. Бе-
ров е на майстор Ботьо Петков 
Садъчев (1865-1951).
 Във филма е показан един-
ствено майстор Ботьо от работ-
ниците на индустриалеца. 
 „Още от малък той е рабо-
тил, за да изкарва прехраната 

си и да учи занаят. Бил е дюл-
герски чирак на строежа на 
Горнокрайския мост над река 
Янтра в Габрово. Там го забе-
лязал х. Беров, който е отишъл 
да търси работници за разши-
ряването на фабриката си. От 
този момент целият активен 
трудов живот на дядо Ботьо е 
свързан изцяло с Първа прид-
ворна фабрика за вълнен тек-
стил, пише Петко Ботев. Без да 
има специално образование, с 
вродената си любознателност и 
трудолюбие усвоил тънкостите 
на тъкачеството и се издигнал 
до пръв майстор и доверено 
лице на фабриканта. 
 При земеделското прави-
телство започнала акция за 
изземване на имущество на 
незаконно забогатели по време 
на войните и Иван х. Беров 
наредил на дядо Ботьо да нато-
вари биволската кола с топове 
плат и да ги скрие в плевня-
та на Думници. Когато бурята 
отминала, натоварил ги и ги 
върнал до един. Фабрикантът 
му се скарал, че не е оставил 
за себе си и наредил да отре-
жат плат за дрехи за него и за 
цялата му челяд.
 През 1923 година става по-
жар във фабриката и почти 
всички тъкачни станове са по-
вредени или негодни. Дядо Бо-
тьо заедно със синовете си Пе-
тко и Пенчо и други работници 

възстановява 4/5 от становете 
и фабриката заработва отново.
 С неговото име е свързано 

друго забележително събитие - 
светването на първата електри-
ческа крушка с ток, произведен 
от водна енергия. Иван х. Бе-
ров донася от Австрия електри-
ческо динамо и го свързват за 
вала на караджейката водени-
ца. С получената ел. енергия 
осветявали фабриката и жи-
лищните сгради. В историята на 
електрификацията на България 
това е първата електрическа 
централа, работеща с водна 
енергия - май 1891 г.
 По-късно, през 1906 годи-

на е пусната в експлоатация 
водноелектрическа централа на 
река Янтра, модерно за вре-

мето си съоръжение, втора в 
страната, след ВЕЦ „Панчаре-
во“ край София, пусната през 
1901 година. Дядо Ботьо цял 
живот е бил свързан еднакво 
с града и селото, имал е въз-
можност да живее в Габрово, 
но не го е направил. Останал е 
на Думници, активно е участвал 
в живота на селото, бил е сред 
учредителите на читалището. 
Бил е общински съветник на 
Община Поповци два мандата. 
В спомените ми е останал като 
беловлас старец, седнал на 
трикрако столче до прозореца, 
сложел ме на коленете си, по-
друсва ме и припява...“
 Петко Ботев посвещава 
книгата на Ботьо Ботев - пър-
вия директор на ТЕЦ - Габрово, 
подчертавайки, че без събра-
ното от него тези 100 страници 
нямало да ги има. 
 Реално проучването „Родът 
на Васил Пенчев“ започва пре-
ди шест десетилетия, от 1962 
година, когато са записани 
първите спомени от първите 
информатори от село Думници 
- Кою Димов и Стефан Шопов.
 Книгата е отпечатана в 
ЕКС-ПРЕС, редактор е Венета 
Георгиева - Козарева, която 
също е свързана с рода по 
линия на съпруга си. За реали-
зирането на книгата  помощ на 
автора са оказали габровският 
клуб на Съюза на слепите в 
България и читалището в село 
Думници „Отец Паисий“.

Бояна Пенчева

Майстор Ботьо от фабриката на х. Беров и съпругата му Мария

 На 13 ноември, сряда, и 14 ноември, четвъртък, от 19 часа 
в Художествената галерия „Христо Цокев“ Габровският камерен 
оркестър с диригент Иван Стоянов и концертмайстор Надежда 
Атанасова подновява своя традиционен цикъл „Избрано от публи-
ката“.
 На 13 ноември, сряда, програмата включва:
 Й. С. БАХ - Бранденбургски концерт № 3
 ФРЕДЕРИК ШОПЕН – Ноктюрно
 П. И. ЧАЙКОВСКИ – Елегия
 ЕДВАРД ГРИГ – Три пиеси за струнен оркестър оп. 63
 СЕРГЕЙ ПРОКОФИЕВ – Два танца из балета „Ромео и Жули-
ета“
 ИГОР СТРАВИНСКИ – Концерт за струнен оркестър
 ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ -– Романс из филма „Стършел“
 ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ  – Три пиеси за струнен оркестър
 На 14 ноември, четвъртък, с клавирен рецитал дебют в Габро-
во ще направи младият пианист Владимир Вълчев. Програмата 
включва:
 ДОМЕНИКО СКАРЛАТИ - Соната К. 386 във фа минор
 ЙОЗЕФ ХАЙДН – Соната № 40 в сол мажор
 ФРЕДЕРИК ШОПЕН - Етюд в ла минор, op. 25, No. 11
 - Балада op. 23 в сол минор
 - СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ - Етюд-картина в ми бемол минор, 
op. 39, No. 5
 ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ - „Ноктюрно-серенада” във фа диез ми-
нор,
 КЛОД ДЕБЮСИ – Три етюда
 СОФИЯ ГУБАЙДУЛИНА – „Шакона“
 Цената на билета е 3 лева. За ученици, студенти и лица над 
65 години входът е свободен.

Утре вечер Гàáровñки кàмерен 
оркеñтър поäновявà трàäиционния 
цикъл “Изáрàно от пуáликàтà”
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СВЕТОЗАР ГАТЕВ

ДЮФК „Янтра 2013“ 
зае второ място в по-
следния за есента турнир 
за девойки до 17 години. 
Надпреварата се проведе 
на терена с изкуствена 
трева в СК „Христо Бо-
тев“ с участието на четири 
отбора.

В първата среща до-
макините на проявата на-
правиха нулево реми с от-
бора на „Боруна“ (Царева 
ливада). 

„Буквално и преносно 
проспахме мача. Въпреки 
че създадохме поне 5-6 
стопроцентови голови по-
ложения, не успяхме да 
отбележим гол и единстве-
но ние сме си виновни 
за лековатото отношение, 
с което пропиляхме въз-
можността за победа“, 
коментира треньорът на 
габровския тим Радомир 
Николов.  

В мач № 2 „Янтра 2013“ 
се наложи с 1:0 над отбо-
ра на ЖФК „Варна“. Йоана 
Борисова донесе победата след заучена комбинация при изпълнение на ъглов удар в 6-та минута. Като цяло мачът беше равнос-

тоен, с голови положения 
и пред двете врати и ня-
колко пъти стражът на до-
макините Цветелина Вла-
димирова трябваше да се 
намесва решително.

В последния двубой 
габровският тим срещ-
на състава на „Севлиево 
Лейдис“, който преди това 
беше записал победи над 
„Боруна“ и „Варна“. Така 
сблъсъкът между отборите 
на двата съседни града се 
превърна в своеобразен 
финал за първото място. 
Виктория Вилиянова изве-
де „Янтра 2013“ напред с 
хубаво попадение от пряк 
свободен удар в 20-а ми-
нута. Четири минути преди 
края на редовното време 
обаче севлиевки успяха да 
възстановят равенството 
след изпълнение на ъглов 
удар и разбъркване в на-
казателното поле на дома-
кините. Преди това „Янтра 
2013“ пропусна да реши 
мача в своя полза. В 29-
та минута габровският тим 
получи правото да изпъл-
ни 11-метров наказателен 

удар, но Йоана Борисова 
пропусна от бялата точка.  

„Нямам думи да опи-
ша колко удовлетворен се 
чувствам от това, което 
показаха момичетата. Пер-
фектно представяне пред 
собствена публика, която 
между другото беше чу-
десна. Бяхме на 5 минути 
от това да вдигнем тро-
фея за първото място, но 
по-важното е, че играхме 
много хубав и атрактивен 
футбол“, коментира Радо 
Николов.

Съставът на „Янтра 
2013“: Цветелина Влади-
мирова, Виктория Вилия-
нова, Ивелина Рангелова, 
Надежда Иванова, Благо-
веста Ненова, Екатерина 
Карловска, Преслава Ва-
силева, Миглена Георгие-
ва, Радослава Георгиева, 
Габриела Генчева, Алексан-
дра Маринова, Гергана Ху-
банова, Камелия Таукова, 
Катрин Колева, Кристияна 
Андреева, Християна Или-
ева, Виктория Иванова, 
Мелек Сеид, Йоана Бори-
сова - капитан.

Девойките äо 17 ãоäини нà ДЮФК „Янтрà 2013” 
ñ второ мяñто в поñлеäния турнир зà еñентà

СВЕТОЗАР ГАТЕВ

Състезаващият се за 
„Мотоспорт“ (Варна) га-
бровски мотоциклетен ас 
Виктор Бориславов (КТМ) 
записа победа в послед-
ния кръг от Републикан-
ския шампионат по мо-
токрос. Състезанието се 
проведе на мотополигон 
„Зелен дол”, община Бла-
гоевград, и в надпрева-
рите участваха 94 пилота. 
9 от тях спориха в клас 
МХ85.

В първия състезателен 
манш Виктор завърши тре-
ти. 

Той не успя да напра-
ви добър старт и потегли 
от четвърти. Впоследствие 
успя да си проправи път 
до втората позиция, но 
падане в един от завоите 
го върна на трето място. 
Във втория манш Борисла-
вов също стартира зле, 
но след четвъртата оби-
колка вече беше начело. 
Машината на основния му 
конкурент и победител в 
първия манш Християн Ге-
оргиев („Пловдив мотор 
спорт“, КТМ) се повреди 
още в началото и това 
отвори пътя на Виктор към 
победата. 

На секунда зад него 
завърши Мирослав Ди-

митров („Марица Рейсинг 
Тийм“, КТМ), а трети фи-
нишира Живко Иванов 
(„Диана рейсинг“, КТМ). 
Същата е тройката и в 
подреждането за кръга. 
Виктор зае първото мяс-
то с 45 точки, следван от 
Димитров (44 т.) и Иванов 
(38 т.).

В крайното класиране 
за сезона в клас МХ85 
шампион е Християн Геор-
гиев с 422 точки, Виктор 
Бориславов е втори с 363 
т., а Живко Иванов - трети 
с 323 точки.

Това беше и послед-
ното състезание на Вик-
тор при 85-кубиковите. От 
следващия сезон той се 
качва при батковците в 
клас МХ2 със 125-кубиков 
мотор. 

Машината, модел 2020-
та, вече е закупена от 
основния финансов бла-
годетел на „Мотоспорт“ 
(Варна) - фирма „Спед-
строй“ ЕООД. Бориславов 
ще направи първи тест с 
по-мощния КТМ идния уик-
енд в 63-то издание на 
традиционното състезание 
за Гран При Бобошево. 
Надпреварите в Бобошево 
се провеждат от 1956 годи-
на досега без прекъсване, 
като през 2016 година Гран 
При Бобошево беше впи-

сано и в Книгата на рекор-
дите на Гинес за най-старо 
мотоциклетно състезание 
в света. 

Виктор има две победи 
там - през 2016-та в клас 
МХ65 и през миналата го-
дина при 85-кубиковите.

СВЕТОЗАР ГАТЕВ

В град Елена се прове-
де открит турнир по джудо 
за момчета. 

Състезанието, органи-
зирано от Община Елена 
и местния клуб „Ипон-87“, 
беше отборно и в него 
участваха малки джудисти 
от Севлиево, Русе, Сли-
вен, Тополовград,  Габрово 
и Елена.

Габровският отбор в 
състав: Атанас Рачев, Вик-
тор Рачев, Йоан Шанов, 
Самуил Лене, Мирослав 
Александров, Тони Руме-
нов и Феркан Мустафов, 
завоюва третото място в 
комплексното класиране.

Паралелно с надпрева-
рата в Елена, в Козлодуй 
се проведе десетият юби-
леен турнир по джудо за 
деца „Ботева слава“, орга-

низиран от СК „Олимпия“. 
В състезанието взеха 

участие отбори от Бълга-
рия, Сърбия и Румъния. 
Там ДК „Габрово“ беше 

представен от трима мал-
ки възпитаници на тре-
ньорите Георги Колев и 
Христо Христов - Росина 
Христова, Владо Фукаров 

и Йосиф Стефанов. 
Децата изиграха добре 

своите срещи, но не успя-
ха да се намесят в битката 
за отличията.

 Габровките Девора 
Аврамова и Маргарита Ра-
дева се окичиха с брон-
зови медали от Балкан-
ския шампионат по крос 
кънтри. 63-то издание на 
Балканиадата в тази раз-
новидност на леката атле-
тика се проведе в Беране, 
Черна гора.
 Девора и Маргари-
та представиха страната 
ни при девойките под 20 
години. Двете, заедно с 
Елица Тодорова и Денис-
лава Борисова донесоха 
трето място на България 
в отборното подреждане. 
Индивидуално в бягането 
на 4 километра Девора 
Аврамова завърши пета с 
време 14:22 минути. Със-
тезаващата се за старо-
загорския клуб „Берое“ 
габровска атлетка беше в 
позиция за медал, но в по-
следните метри бе изпре-
варена от две румънски 

състезателки. Маргарита 
(АК „Орловец 93“, Габро-
во) зае 20-о място с 15:40 
минути. Елица Тодорова 
бе в челото на групата и 
се пребори за сребърния 
медал с резултат 14:15 ми-
нути, като отстъпи само 
на Сила Ергун (Турция) – 
14:11 мин. Денислава Бо-
рисова се нареди 12-та.
 Отборно първо място 
спечелиха девойките на 
Румъния, следвани от със-
тава на Турция. Атлетките 
на Хърватия, Украйна и 
Сърбия останаха зад на-
шите момичета.
 България спечели от-
борната титла при мъже-
те. Йоло Николов завою-
ва сребърния медал на 10 
километра с 30:26 мину-
ти, като изпусна титлата 
за сантиметри от Ютайев 
Абухай (Израел) – 30:25 
минути. Митко Ценов за-
върши 6-ти (30:44 мин.), а 
Стоян Владков – 7-и (30:49 
мин). Челните позиции на 
тримата донесоха първото 
място на България в от-
борното класиране.
 При дамите дряновка-
та Маринела Нинева се 
представи достойно и зае 
шесто място на 8 киломе-
тра с време 29:20 минути. 
На шесто място отборно 
се нареди и съставът ни 
при юношите под 20 годи-
ни на 6 километра - Иван 
Андреев (19-и), Валентин 
Вълканов (24-и), Иван Ива-
нов (27-и) и Еркан Низам 
(28-и). 

Виктор Бориñлàвов зàвърши Репуáликàнñкото 
първенñтво ñ поáеäà, ãотви ñе зà МÕ2

Деворà Аврàмовà и Мàрãàритà 
Рàäевà ñ áронзови меäàли от 
Бàлкàниàäàтà по кроñ кънтри

Джуäо клуá „Гàáрово” трети нà турнир в Еленà

спорт

 Пред повече от 5000 
души публика се проведе 
деветия кръг (финален) на 
сезон 2019-та по мотокрос. 
Домакин през двата състе-
зателни дни беше мотопо-
лигон „Зелен дол”, община 
Благоевград, който беше 
подготвен идеално за над-
преварите.
 94 пилоти караха във 
всички класове, а мото-
циклетната публика стана 
свидетел на уникално със-
тезание при 50 кубиковите 
мотоциклети, които бяха 
управлявани от деца от 5 
до 9 годишна възраст. 
Гран При Благоевград.
 МХ2 и МХ 1 караха 
заедно, но с отделни кла-
сирания за шампиона-
та. Малшанс за Майкъл 
Иванов (НСА Моторспорт, 
КТМ) в МХ2, който получи 
повреда в мотора в сре-
дата на първия манш и се 
наложи да се прибере в 
бокса. Екипът му отстра-
ни проблема за втория, и 
Майкъл убедително го спе-
чели, за да заеме третото 
място в крайното подреж-
дане от двата манша. Ха-
кан Халми (Севлиево 2004, 
КТМ) спечели битката в 
МХ2, а Жулиан Георгиев ( 
Киппен МХ Рейсинг тим, 
Кавазаки) се качи на вто-
рото място. 

Õàкàн Õàлми 
(Севлиево 2004, 
КТМ) ñпечели 
áиткàтà в МÕ2
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СТРОИТЕЛСТВО
КЪРТИ И пробива	 -	
0897/832-363
СЪБАРЯМ И почиствам	от	
А	до	Я.	Извършвам	строи-
телни	 работи.	 Чистя	 дво-
рове,	 мази	 -	 0899/601-
444.
ФИРМА СЪБАРЯ, почист-
ва	 за	 сметка	 на	 матери-
алите	 -	 тел.	 0896/183-
637.
КЪРТИ, ЗИДА, ВиК,	 ел.,	
фаянс		-	0878/943-895.
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 НА покриви,	 са-
ниране,	 дренаж,	 изолации	
-	 тел.	 0888/020-187.	 [23,	
17]
УСЛУГИ С багер	извършва	
тел.	 0897/430-228.	 [22,	
16]
РЕМОНТ НА покриви,	 те-
некеджийство,	 топло-	 и	
хидроизолации	 извършва	
тел.	 0888/863-001.	 [22,	
11]
ПОДМАЗВАНЕ НА капаци,	
топлоизолации	-	0899/21-
77-46.	[12,	11]
КАЧЕСТВЕН РЕМОНТ на	
стари	 покриви.	 ПОДМЯНА	
на	улуци.	Варови	мазилки.	
Тел.	 0876/416-716.	 [14,	
9]
БРИГАДА ИЗВЪРШВА ре-
монт	на	покриви,	хидро-	и	
топлоизолации,	 шпаклов-
ки,	 бои	 и	 тенекеджийски	
услуги,	 дренаж	 и	 др.	 -	
справки	 на	 тел.	 0899/63-
88-75.	[18,	5]

ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ
ШПАКЛОВКА, БОЯДИСВА-
НЕ -	тел.	0895/38-66-50.
АЛПИНИСТИ - тел.	
0887/131-381.	[22,	15]

ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ -	реде-
не,	 БЕЗПРАХОВО	 циклене,	
фино	шлайфане,	лакиране	
-	 монтаж	 на	 ламиниран	
паркет	 -	 066/86-61-43,	
0889/286-025.
ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ, 
гипсокартон,	 боядисване	
и	др.	-	тел.	0897/390-194.	
[23,	17]
ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ, 
гипсокартон,	 шпаклов-
ка,	 боя	 -	 справки	на	 тел.	
0899/874-974.	[22,	14]

ИЗОЛАЦИИ
АЛПИНИСТИ - тел.	
0899/321-190
ИЗОЛАЦИИ, СКЕЛЕ -	
0878/943-895.
АЛПИНИСТИ, СКЕЛЕ -	
справки	на	тел.	0898/907-
400.
ХИДРО- И топлоизолации,	
ремонт	 на	 стари	 покриви,	
дренаж	 -	 тел.	 0882/279-
749.	[22,	11]

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ПОД-
ПОРНИ стени,	 покриви	 -	
тел.	 0886/762-434.	 [23,	
17]

ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ, 
РЕМОНТИ
ДРЕБНИ ЕЛЕКТРОУСЛУ-
ГИ по	домовете	извършва	
тел.	 0899/145-802.	 [33,	
14]

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

ВиК
ВиК МОНТАЖ и	поддръж-
ка	-	0887/680-034.
ОТПУШВА КАНАЛИ -	 тел.	
0889/177-737.
ВиК РЕМОНТИ и	инстала-
ции	 -	 тел.	 0899/359-114.	
[11,	11]

ДОГРАМА
AL И PVC	 дограма,	 бонус	
комарници	 -	 справки	 на		
тел.	 0893/206-746.	 [22,	
11]

РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ 
РЕМОНТ НА хладилници	
и	 фризери	 по	 домовете	 -	
тел.	0897/425-313.
РЕМОНТ НА телевизо-
ри	 по	 домовете	 -	 тел.	
0888/279-846.	[22,	6]
РЕМОНТ НА всички	марки	
перални	 -	 тел.	 0888/294-
214.	[23,	1]

ПОЧИСТВАНЕ
ПОЧИСТВАНЕ ОТ А	до	Я	-	
тел.	 0876/62-26-17.	 [12,	
2]

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.
ПОПРАВЯМ ЕЛ. уреди	 и	
ВиК	 -	 тел.	 0894/20-509.	
[25,	11]
ЦЕПЯ ДЪРВА, обръщам	
градини	 -	 тел.	 0896/926-
407.	[5,	3]
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СЯДАШ И КАРАШ
АВТОМОБИЛИ ДО 1500	
лв.	 с	 всичко	 платено	
(Опел,	 Мицубиши,	 Фолкс-
ваген)	 -	 справки	 на	 тел.	
0999/009-008.

АВТОМОБИЛИ ПРОДАВА
ОТЛИЧНИ ОТ Германия:	
Мерцедес	 Вито,	 Голф	 4,	
Мерцедес	 А160,	 Опел	
Комбо	 -	 пикап,	 Рено	 Ту-
инго,	1.2,	 се	продават	на	
тел.	0898/878-548.	[2,	1]

RENAULT SCENIC, В 
ОТЛИЧНО СЪСТОЯ-
НИЕ, ЦЕНА ПО ДОГО-
ВАРЯНЕ,	 се	 продава	
на	 тел.	0889/981-103.	
[20,	12]

MAZDA 3, 1.6, HDI, 
2009 г., дизел, мощ-
ност 109 к. с., Ев-
ростандарт - Евро 
4, Хечбек, цвят ме-
талик,	 се	 продава	 на	
тел.	 0885/762-000.	
[33,	27]

ВАЗ, МОСКВИЧ
ЛАДА 2105 се	 продава	
на	тел.	066/82-00-75.	[5,	
1]

АВТОМОБИЛИ КУПУВА
КОЛИ, БУСОВЕ, ками-
они,	 трактори,	 ремарке-
та	 (може	 и	 дефектирали)	
от	 място	 на	 най-високи	
цени	се	изкупуват	на	тел.	
0897/429-374.

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

ПОД НАЕМ
АВТОМОБИЛИ ПОД наем	
-	0878/929-080.	[14,	1]

СКРАП, СТАРИ КОЛИ
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,	16]
КОЛИ ЗА скрап	на	изгод-
ни	 цени	 се	 изкупуват	 на	
тел.	0877/738-637.	[22, 5]

МОТОРИ/ВЕЛОСИПЕДИ

ИЗКУПУВАМ СТАРИ 
И СЪВРЕМЕННИ, ЗА-
ПАДНИ И СОЦИАЛИС-
ТИЧЕСКИ МОТОПЕДИ 
И МОТОЦИКЛЕТИ	
-	 здрави	 и	 повреде-
ни,	 може	 и	 с	 липси	
-	0999/009-008.

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.
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.
БУКОВИ ДЪРВА -	наряза-
ни	 и	 нацепени.	 Безплатен	
транспорт.	Тел.	0877/191-
102.
ДЪРВА ЗА огрев	-	наряза-
ни	 и	 нацепени,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0876/437-140.
НАРЯЗАНИ И нацепени	
дърва	 -	 бърза	 достав-
ка,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/108-825.
НАРЯЗАНИ И нацепе-
ни	 букови	 и	 дъбови	 дър-
ва	 се	 продават	 на	 тел.	
0876/839-779.
„МГ-ЛЕС“ ПРОДАВА дър-
ва	 за	 огрев	 -	 0887/547-
499,	0878/513-655.
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.
ПРОМОЦИЯ! ДЪБОВИ из-
резки	-	40	лв./куб.	м.	Тел.	
0899/137-896.	[27,	23]

„ФЛИНТ-ГАЙДАРОВИ“ 
(„ПЕТЯ Гайдарова“)	-	дон-
баски	 въглища;	 брикети,	
разпалки.	Осигурен	транс-
порт.	 Тел.	 0898/690-606,	
066/80-80-53.	[22,	21]
ДЪРВА ЗА огрев	-	наряза-
ни	и	нацепени,	разпалки	в	
чували	-	5	лв./брой,	сухи	
дърва	 в	 чували	 -	 5	 лв./
брой,	се	продават	на	тел.	
0896/807-688.	[16,	12]
РЯЗАНЕ НА дърва	 -	
справки	 на	 тел.	 0899/21-
77-46.	[12,	11]
ПЕЛЕТИ СЕ продават	 на	
тел.	 0888/818-756.	 [11,	
3]
РЕЖА МЕТРОВИ дърва	 -	
тел.	 0894/363-580	 -	Ива-
нов.	[11,	5]
РЕЖА ДЪРВА -	 справки	
на	 тел.	 0899/278-396.	
[12,	3]
„БАЛКАН ПЕЛЕТС“ про-
дава	 пелети.	 Гарантирано	
качество!	 Тел.	 0877/27-
26-21.	[22,	2]
ИЗГОДНО! СУХИ нацепе-
ни	 дърва	 се	 продават	 на	
тел.	0878/463-109.	[2,	2]

ПАРКЕТ ПРОДАВА

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 
„АЛЕКС И КО“ ООД, 
www.alexfloor.com

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

ПРОДАВА ОБЗАВЕЖДАНЕ
ФРИЗЕР СЕ продава	 на	
тел.	 0877/820-387.	 [2,	
2]
ИЗГОДНО! РАДИАТОР се	
продава	на	 тел.	0878/70-
24-85.	[5,	2]

ПРОДАВА РАЗНИ
ИЗГОДНО ЛИМОНО-
ВИ и	 ДАФИНОВИ	 расте-
ния	 се	 продават	 на	 тел.		
0885/337-531,	 066/86-
00-32.	[15,	10]
КАМИНА С водна	риза	из-
годно	 се	 продава	 на	 тел.	
0887/57-90-36.	[20,	5]
КАМИНА С водна	 риза	
ELDOM,	 23	 кВт,	 на	 твър-
до	 гориво,	 на	 два	 сезо-
на,	 се	 продава	 на	 тел.	
0894/050-430	[20,	3]
КАМИНА С водна	 риза	 -	
17	 киловата,	 се	 продава	

на	 тел.	 06713/24-39.	 [3,	
2]

ЖИВОТНИ ПРОДАВА
АГНЕТА И заплодени	
овце	 се	 продават	 на	 тел.	
0895/124-744.	[5,	5]
МЛАД ОВЕН на	 10	 ме-
сеца	 се	 продава	 на	 тел.	
0885/718-324.	[5,	4]

ПРОДАВА ТОР
ГОВЕЖДА ТОР в	чували	-	
3.00	 лв./бр.,	 с	 транспорт	
-	0878/650-456.	[22,	6]

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

КУПУВА МАТЕРИАЛИ
ПУНКТ ЗА вторични	купу-
ва	всякакви	железа	-	тел.	
0896/183-637.

ПРЕВОЗИ
ТРАНСПОРТ - 2.5	 тона,	
16	 куб.	 м	 	 -	 0899/377-
924
ТРАНСПОРТНИ УСЛУ-
ГИ до	 2	 тона,	 каросе-
рия	 -	 справки	 на	 тел.	
0896/828-147.	[15,	14]
УСЛУГИ СЪС самосвал	
-	 25	 лв.,	 и	 багер	 -	 50	
лв./час	 -	 0893/511-154.	
[23,	10]
ТРАНСПОРТ - 0.45	 лв./
км	-	тел.	0894/00-40-45.	
[24,	6]

УРОЦИ, КУРСОВЕ
УРОЦИ ПО математика	
5-7	 клас	 -	 0888/616-
856.	[8,	6]

СЧЕТОВОДСТВО

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

ЕРОТИКА
ЕРОТИЧЕН МАСАЖ -	 тел.	
0894/277-849.	[11,	10]

ДАВА ЗАЕМ
КРЕДИТ - тел.	0897/219-
833.	[22,	19]

ИМОТИ ПРОДАВА
ТРИСТАЕН ТУХЛЕН апар-
тамент	 с	 маза,	 таван-
ска	 стая	 и	 гараж	 -	 общо	
137	 кв.	 м,	 много	 добро	
състояние,	 над	 Шиваров	
мост	 се	 продава	 на	 тел.	
0893/83-04-02.	[11,	11]
ИМОТ - 200	 кв.	 м,	 хале,	
за	 склад,	 автосервиз	 и	
др.,	 се	 продава	 на	 тел.	
0893/511-154.	[11,	10]
АПАРТАМЕНТИ И други	
-	 ново	 строителство,	 в	
идеален	 център	 се	 прода-
ват	на	тел.	0888/447-096.	
[22,	8]

ПАРЦЕЛ - 1500	 кв.	 м,	 с	
постройка	 -	 240	 кв.	 м,	
ток,	 вода,	 хл.	 камера,	 на	
3	км	от	центъра	на	Габро-
во	 се	 продава	 на	 тел.	
0894/42-20-89,	 0896/85-
77-77.	[5,	2]
КЪЩА С 1500	кв.	м	двор-
но	 място,	 асми,	 геран	 и	
сайван	 в	 село	 Костен-
ковци	 се	 продава	 на	 тел.	
0878/863-875.	[11,	3]
КЪЩА В село	 Яворец	 се	
продава	на	тел.	0877/820-
387.	[2,	2]
КЪЩА БЛИЗО до	 Габро-
во,	 на	 6	 км	 от	 центъ-
ра	 се	 продава	 на	 тел.	
0897/569-027.	[11,	1]

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

ИМОТИ ДАВА ПОД НАЕМ
ПРОМИШЛЕНО ПОМЕ-
ЩЕНИЕ, подходящо	 за	
склад,	 автосервиз	 и	 др.,	
420	лв.,	се	дава	под	наем	
на	 тел.	 0893/511-154.	
[11,	10]
СЛАДКАРНИЦА  СЕ 
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0895/051-205.	[4,	1]

НОЩУВКИ
НОЩУВКИ -  т ел .	
0879/272-528,	 0888/254-
625.
НОЩУВКИ В топ	 център	
-	0876/731-419.	[22,	22]
НОЩУВКИ, ЦЕНТЪР -	
справки	на	тел.	0878/515-
080.	[14,	1]
АПАРТАМЕНТ В центъ-
ра	 -	 нощувки/под	 наем	 -	
справки	на	тел.	0878/515-
080	[14,	1]

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

ЛЕКАРИ
ПСИХИАТЪР И НЕВРОЛОГ. Д-Р ТРИФОНОВ, Габро-
во,	 ул.	 „Емануил	 Манолов“	 №	 12-А,	 066/804-549,	
0885/251-655.	 ИЗДАВА	 ПСИХИАТРИЧНИ	 УДОСТОВЕ-
РЕНИЯ.
Д-Р МАРИНА САНКЕВА, СПЕЦИАЛИСТ КОЖНИ И 
ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕСТЕТИЧНА ДЕРМАТО-
ЛОГИЯ,	 гр.	 Габрово,	 ул.	 „Брянска“	11,	 понеделник,	
вторник,	сряда	и	петък	от	10.00	до	17.00	часа.	За-
писване	на	тел.	066/800-140.

РАБОТА ПРЕДЛАГА

ТРАНСПОРТНА ФИРМА 
НАБИРА ШОФЬОРИ 
НА ГОНДОЛИ С КАТЕ-
ГОРИЯ „С+Е“.	Справки	
на	 тел.	 0887/818-462,	
0889/717-497.	[16,	1]

ФАЯНСАДЖИИ ЗА Ан-
глия	 се	 търсят	 на	 тел.	
0876/535-458.
СТРУГАРИ И шлосери	 се	
набират	 на	 тел.	 0888/88-
22-73.	[22,	20]
МАГАЗИН ЗА хранител-
ни	 стоки	 търси	 да	 назна-
чи	 продавач-консултант.	
Справки	на	тел.	0897/954-
247,	 0879/482-551.	 [22,	
13]
БИСТРО „КАРТАЛ“ търси	
да	 назначи	 миячка/кух-
ненски	 работник.	 Дневна	
смяна	 до	 16	 часа	 от	 по-
неделник	 до	 петък	 -	 тел.	
0889/319-654	[13,	12]
МАЛКА КРАВЕФЕРМА тър-
си	 работник.	 Справки	 на	
тел.	 0876/415-480.	 [12,	
11]
ЛИМК ООД търси	 да	 на-
значи	 монтажник	 метални	
конструкции.	 Справки	 на	
тел.	06717/2333.	[11,	10]

ФИРМА „БРАЙТ“ търси	
работници	за	щампа,	може	
и	пенсионери.	Справки	на	
тел.	0878/222-194.	[12,	9]
ФИРМА ТЪРСИ майстор	
хлебар.	 Дневна	 смяна.	
Справки	на	тел.	0885/069-
027.	[8,	5]
ПУНКТ ЗА вторични	 су-
ровини	 търси	 да	 назначи	
общи	 работници.	 Справки	
на	тел.	0895/86-19-74.	[5,	
5]
ПОМОЩНИК В кухня	 се	
търси	от	8	до	16.30	часа,	
560	 лв.	 заплата,	 обект	 за	
бързо	 хранене	 -	 Окръжна	
болница.	 Справки	 на	 тел.	
0887/00-68-02.	[4,	4]
ТЪРСЯ МЪЖ за	 работа	 в	
селскостопански	 ферми	 в	
Англия.	 Телефон	 за	 кон-
такт:	0988/853-723.	[5,	2]
ЛИМК ООД търси	 да	 на-
значи	 заварчик.	 Справки	
на	 тел.	 06717/2333.	 [11,	
2]
„ПОДЕМ ГАБРОВО“ ЕООД	
търси	 общ	 работник.	
Справки	на	тел.	0884/854-
354.	[5,	2]
РАБОТНИК КУХНЯ -	 за-
готовки,	 се	 търси	 на	 тел.	
0885/06-90-27.	[5,	1]
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Ден първи - Дохà 
 Ако някой си спомня, в пъ-
теписа ми за Хонконг и Макао 
споменах, че преди да отида 
в тези два специални града, 
исках да посетя Китай с орга-
низирана група, но пътуването 
не се осъществи. Следващият 
ми опит се оказа по-успешен 
и успях да реализирам тази 
моя цел, при това в рамките 
на една по-обширна туристиче-
ска програма, която обхващаше 
почти всички най-известни ту-
ристически градове и забеле-
жителности на тази огромна, 
много известна, и в същото 
време загадъчна страна, рев-
ниво пазеща много от своите 
тайни. Групата ни е доста го-
ляма - 34 души. На летището 
се запознавам с Петя, нашата 
екскурзоводка, а с някои от 
спътниците ми - по време на 
полета. 
 И така, отново съм във въз-
духа на крилете на любимите 
ми Катарски авиолинии (Qatar 
Airways). Първият ми полет за 
пореден път е до Доха, столи-
цата на Катар. Както винаги, 
усмихнати стюардеси, богато 
меню, изобилие от алкохолни и 
безалкохолни напитки. 
 Кацаме в Доха. В програ-
мата на пътуването имаше 
предложение за тричасова ав-
тобусна обиколка на града с 
екскурзовод, но аз вече се 
бях възползвал от тази въз-
можност при летенето ми за 
Хонконг и Макао и в пътеписа 
ми за това пътуване я описах 
доста подробно. Така че ми 
предстоеше осемчасов престой 
на международното летище Ха-
мад в Доха. Доста време, кое-
то използвах в подробното му 
разучаване. Даже си направих 
и импровизирана карта и ос-
ъзнах, че въпреки огромните 
му размери, то е много ясно 
и го оприличих на човешко 
тяло – нещо като Витрувиан-
ския човек на Леонардо. Наред 
с фигурите на някои животни, 
мои стари познайници, откри-
вам и нещо ново - мечокът със 
зелена униформа – талисманът 
на магазините HARRODS, кои-
то са представени и тук, а на 
една от стените свети красиви-
ят нощен силует на HARRODS 
на Brompton Road в Лондон 
- магазинът, който преди много 
години случайно открих при 
една моя нощна разходка в 
този град (за осветлението на 
фасадата на магазина са из-
ползвани 12 000 лампи). Но 
присъствието на HARRODS тук 
не е случайно, защото предиш-
ният собственик на магазина - 
египтянинът Мохамед ал Файед 
(бащата на Доди ал Файед, с 
когото лейди Даяна загина в 
Париж), го продава през 2010 
г. на Катарския инвестиционен 
фонд за 1,5 милиарда фунта 
стерлинги.

Мечокът на HARRODS и нощ-
ният силует на магазина на 
Brompton Road в Лондон
 Вниманието ми привличат и 
големите екрани, които излъч-
ват предавания на базираната 
в Катар влиятелна арабска те-
левизия ALJAZEERA. Застоявам 
се пред тях – излъчват разно-
образна програма – политика, 
хуманитарни въпроси, екология 
и животински свят (с много 
хубави клипове за император-
ските пингвини в Антарктида), 

спорт. Снимам от екрана някои 
от водещите, които поне на 
мен се сториха доста краси-
ви и обаятелни. Но смятам и 
малко да почина. Зная, че тук 
има „тихи“ стаи, обзаведени с 
шезлонги, почти легла, върху 
които можеш да отдъхнеш или 
поспиш, стига да се справиш 
с прекаленото охлаждане от 
мощните климатици. Но аз съм 
предвидил това и в ръчния си 
багаж съм оставил по-топло 
яке, което ще ползвам и по 
време на предстоящия полет, 
защото и в самолетите охлаж-
дането си го бива и ако не се 
чувстваш достатъчно уютно, не 
можеш да заспиш. А полетът е 
дълъг – осем часа, които труд-
но се изкарват само в будно 
състояние. Не че Катарските 
авиолинии не са се погрижили 
и за будуващите. Както вече 
съм отбелязвал, всеки пасажер 
разполага с персонален мини 
компютър, вграден на гърба на 
предната седалка, който пред-
лага богат избор от музика, 
филми, игри и други развлече-
ния. А на седалката на всеки 
пасажер е поставен пакет, в 
който се намират много лични 
вещи, които могат да се окажат 
необходими при дългия полет 
– чорапи, черна превръзка за 
очите, противошумни тампони, 
четка и паста за зъби и пр.

Две от водещите на телеви-
зия ALJAZEERA
 Летим за Пекин, сегашната 
столица на Китайската народна 
република и стара столица на 
Поднебесната империя. Насе-
лението му е повече от 22 ми-
лиона жители, а площта – почти 

17 хиляди квадратни километра, 
с което се нарежда сред най-
населените и обширни градове 
в света. Но не е най-големият 
в страната – отстъпва на Шан-
хай (а по данни на китайските 
ни екскурзоводи, не само на 
него). Пекин е една от шестте 
велики столици на Китай (чети-
ри от тях ще посетим), град с 
богата трихилядолетна история 
и много имена. Сегашното му 
име е прието през 1403 г. по 
време на династията Мин и 

означава „северна столица“, за 
разлика от град Нанкин, името 
на който пък означава „южна 
столица“. С името Пекин градът 
е бил столица на Китай в про-
дължение на пет века (до 1911 
г.), а от 1949 г. е столица на 
Китайската народна републи-
ка. Всъщност според по-новите 
правила за транскрипция от 
мандарин (най-разпростране-
ният език в Китай) името на 
града би трябвало на български 
език да е Бейджин (или Бейд-
зин), защото почти навсякъде 
на латиница се изписва като 
Beijing. Пекин се гордее със 
своите дворци, храмове, древ-
ни изкуства, образователни и 
културни институции, които са 
го превърнали в един от глав-
ните центрове на китайската 
цивилизация. А историческите 
и културни забележителности 
са толкова много, че едва ли 
могат да се изброят, а още 
по-трудно е да се посетят. Ня-
кои от тях са придобили огро-
мна популярност и световна 
известност – Забраненият град, 
Летният императорски дворец, 
Небесният храм, площад „Ти-
енанмън”, както и намиращите 
се в близост Гробници на им-
ператорите от династията Мин, 
Великата китайска стена и др.  
Надявам се нищо да не ни по-
пречи да бъдат посетени и да 

намерят място и в моя разказ.

Ден втори - Пекин
 Кацаме в Пекин, или по-
скоро Бейджин. Пътеките в са-
молета се изпълват с нетърпе-
ливи пътници. Оказах се наб-
лизо до една от стюардесите, 
обслужващи нашия салон, и за-
почнахме непринуден разговор 
– откъде си, закъде пътуваш, 
защо пътуваш и пр. Когато раз-
брах, че е китайка, реших да 
проверя дали малкото на брой 
заучени думи на китайски език, 
произнесени от мен, звучаха 
разбираемо за нейните уши. 
За моя изненада се оказа, че 
добре ме разбира. Разговорът 
ни продължи няколко минути. 
Когато движението по пътеката 
потръгна, поисках разрешение 
да я снимам. Тя се съгласи и 
така вече имам още една сним-
ка на стюардеса от Катарските 
авиолинии. 
 Както и трябваше да се 
очаква, летището е огромно, но 
трябваше да се очаква и друго 
– стриктният и доста бавен пас-
портен контрол, предизвикващ 
огромна и бавно напредваща 
опашка от пътници, дръзнали 
да посетят Поднебесната. Чака-
нето използвам за разговори с 
Петя, която се оказва до мен. 
Най-после граничните власти 
са зад нас, намираме куфари-
те, които вече са пристигнали, 
и излизаме в залата, където са 
посрещачите. Там ни чака и на-
шата местна екскурзоводка, с 
която Петя вече се познава от 
предишни пътувания и която ни 

представя с името Лиса. Ясно 
е, че това не е истинското й 
име, но всички тук, както уста-
нових и в Хонконг, си имат та-
кива, некитайски имена. Може 
би, защото им харесват (те 
сами са си ги избрали) или по-
скоро, за да бъдат лесно про-
изнасяни от чужденците, с кои-
то работата им ги среща. Изли-
заме от летището, настаняваме 
се в автобуса, който ни чака, 
и скоро се понасяме по пътя, 
водещ към столицата. Първите 
впечатления при навлизането в 
Пекин са широките булеварди, 
красивите високи сгради, чис-
тотата и зеленината. Прибли-
жавайки се към центъра, сгра-
дите стават още по-внушителни 
и бляскави. Движението е огро-
мно – колите са многобройни 
– като във всеки мегаполис по 
света. Китай на велосипедите, 
който познаваме от миналото, 
е отстъпил място на Китай на 
автомобилите (не че няма и 
велосипеди, но не те дават 
съвременния облик на големи-
те градове). В Пекин се дви-
жат над 5 милиона автомобили, 
което е наложило въвеждането 
на ограничения. В понеделник 
е забранено движението на 
коли, чиито номера завършват 
на 1 и 6, във вторник – на 2 и 7, 
и така нататък до петък. В по-
чивните дни, събота и неделя, 
ограничения няма. За скутери, 
мотори, мотопеди няма никакви 
ограничения. Колите са нови, 
предимно японски – Хонда, То-
йота, Нисан..., но не липсват и 
другите големи световни марки 
– Фолксваген, Мерцедес, Ауди, 
Волво... Научаваме, че голям 
брой от световните производи-
тели на автомобили имат заво-
ди тук и по тази причина цени-
те на возилата са по-ниски. А и 
заплатите на работещите китай-
ци далеч не са за подценяване, 
така че купуването на кола не 
е особен проблем за тях.  

 В този първи ден от нашето 
пребиваване в Пекин трябва 
да имаме специална вечеря – 
прочутата патица по пекински. 
Ял съм по сечуански, но не и 
по пекински, а приготвянето на 
последната било толкова слож-
но, че в домашни условия е 
направо обречено на неуспех.  
Затова в обръщение са след-
ните думи: „Когато китаец иска 
да опита „Патица по пекински“, 
той... отива на ресторант“. Но не 
се получи. Петя обяви, че това 
в известна степен е празнично 
ястие и че е по-добре да го от-
ложим за някоя от следващите 
вечери, когато ще бъдем по-от-
починали. Посещаваме ресто-
ранта за първата ни вечеря. По 
стълбите към втория етаж, къде-
то ни очакват „нашите“ маси, с 
изненада виждам пано с Малки-
ят принц на Екзюпери, който ни 
приветства с „добре дошли“.

 Масите са големи и кръгли, 
с въртящ се стъклен диск, вър-
ху който се поставят ястията, 
почти винаги девет на брой 
(девет е специално число за 
китайците). Който иска да си 
сипе нещо, завърта диска така, 
че то да дойде пред него. Този 
начин на хранене ще използ-

ваме при всички (или почти) 
обеди и вечери, а около масата 
сядаме от 8 до 11 души. Вър-
тенето на диска ми навява ми-
сълта за рулетка и като че ли 

храненето на толкова хора на 
една маса също ми изглежда 
някак си хазартно. До клечки-
те за хранене са поставени и 
вилици. Вечерята не ни очаро-
ва, което се повтаряше почти 
винаги до края на екскурзията. 

Като изключим варения ориз, 
който неизменно ни се под-
насяше, трудно можехме да 
определим какво точно ядем 
– пиле, някакво друго месо или 
риба, или пък картофи, ябълки 
или нещо друго. Що се отнася 
до питиетата по време на хра-
нене, можехме да консумираме 

бира или кола, но само по една 
чаша, независимо от обема 
ѝ – по една чаша и нито капка 
повече. Но не капки, а и чаши 
повече не биха предизвикали 
опиянение от изпитата бира – 
алкохолното ѝ съдържание е 
2,5%. 
 След „охолната“ и малко 
загадъчна вечеря се прибрахме 
в хотела. Той е в самия център, 
много близо до площад „Ти-
енанмън“ и Забранения град, и 
до знаковата, най-известна в 
Пекин, а може би и в цял Китай, 
улица „Уанфудзин“. Хотелът ни е 
много хубав, напълно оправда-
ващ статуса си на четиризвез-
ден, та и доста повече. Стаята 
и банята са големи и почти лук-
созни. С удоволствие виждам 
и двете бутилки с вода с над-
пис „with compliment“, които ни 
се предоставят безплатно. Аз 
ползвам двойна стая и затова 
винаги намирах по две половин-
литрови бутилки (всъщност там 
са по 550 ml), така че никога не 
ми се наложи да купувам вода 
за пиене (водопроводната не е 
годна за тази цел).

Следва във вторник

В Китàй - äревен и моäерен

Така изглеждат масите, 
на които се храним

Китайски вариант на 
Малкият принц, който 
ни приветства с „добре дошли“

Хотелът ни 
в Пекин

Навлизаме в Пекин
 (снимките са от автобуса)
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