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В Китàй - древен 
и модерен

Забраненият град – вътрешният двор. С китайската екскурзоводка Лиса нà ñтр. 8

зарко гатев

	 Теодор	 Кабакчиев	
(„Екстрийм	Рейсинг“,	 КТМ)	
отвори	 нова	 страница	 в	
историята	 на	 българския	
мотоциклетизъм,	 ставай-
ки	 първият	 състезател,	
качил	 се	 на	 подиума	 в	
кръг	 от	 Световния	 Су-
пер	 Ендуро	 шампионат		
(Fim super enduro world 
Championship).	 Габровски-
ят	топ	пилот	спечели	манш	
и	зае	трето	място	в	край-
ното	 класиране	 на	 клас	
„Джуниър“	 в	 първия	 кръг	
от		шампионата	на	плане-
тата,	 проведен	 в	 пълната	
„Таурон	Арена“	в	Краков.
	 Направената	 едноме-
сечна	 подготовка	 в	 Испа-

ния	 даде	 резултат	 и	Тедо	
се	 представи	 страхотно	 в	
дебютното	 състезание	 за	
сезон	2019/2020.
	 Българският	 шампион	
загатна	за	страхотната	си	
форма	 още	 в	 квалифика-
циите,	в	които	даде	второ	
време,	 а	 то	 автоматично	
му	 осигури	 и	 участие	 в	
трите	 финални	 манша	 от	
по	6	минути	плюс	две	оби-
колки.
	 Във	 Финал	 „А“	 Кабак-
чиев	се	движеше	трети,	но	
беше	забавен	от	съперник	
и	 приключи	 надпревара-
та	 на	 четвърта	 позиция.	
Първи	 финишира	 амери-
канецът	 Тай	 Кулинс	 (ТМ),	
следван	 от	 Леон	 Хентчел	
(„Хускварна“,	 Германия)	 и	

Милан	 Шмюсер	 („Шерко“,	
Германия).	Дълго	 чаканият	
звезден	миг	за	Тедо	дойде	
във	 Финал	 „Б“.	 Състеза-
телят	 с	 №	 23	 излетя	 на	
старта	 и	 поведе	 групата	
от	14	пилоти.	Минута	след	
началото	 българинът	 вече	
беше	 натрупал	 солидна	
преднина	 от	 над	 9	 секун-
ди.	Малко	преди	края	Тедо	
за	 кратко	 бе	 изпреварен	
от	 американеца	 Тай	 Ку-
линс	 (TM),	 но	 бързо	 си	
върна	лидерската	позиция.	
В	крайна	сметка	Кабакчи-
ев	 пресече	финалната	 ли-
ния	с	4.983	секунди	аванс	
и	 донесе	 първата	 победа	
за	 България	 в	 манш	 от	
Световния	 Супер	 Ендуро	
шампионат.									стр. 3

 

Светозар гатев

	 Милен	Николов	е	нови-
ят	 изпълнителен	 директор	
на	ОФК	 „Янтра“	 (Габрово)	
2019.	30-годишният	специа-
лист,	на	когото	Управител-
ният	 съвет	 гласува	 пълно	
доверие,	 ще	 има	 за	 цел	
да	подобри	организацията	
в	 клуба	 и	 изгради	 него-
вата	 стройна	 и	 устойчи-
ва	 структура.	 Николов	ще	
встъпи	официално	в	длъж-
ност	 следващия	 понедел-
ник,	16	декември.
	 През	 последните	 мал-
ко	 повече	 от	 три	 годи-
ни	 новият	 изпълнителен	
директор	 на	 ОФК	 „Янтра	

2019“	заемаше	длъжността	
„пресдиректор“	 в	 елитния	
„Витоша“	 (Бистрица),	 като	
същевременно	 се	 занима-
ваше	и	с	част	от	организа-
цията	в	клуба.	
	 Николов	 притежа -
ва	 бакалавърска	 степен	
по	 „Журналистика“	 от	 СУ	
„Св.	 Климент	 Охридски“	
и	 магистърска	 степен	 по	
„Спортен	 мениджмънт“	 от	
НСА	„Васил	Левски“.	
	 От	 2016	 г.	 е	 съоснова-
тел	и	партньор	в	Сдруже-
ние	 „Бъдеще	 чрез	 спорт“,	
с	което	организира	редица	
футболни	 кампове	 и	 тур-
нири,	 както	 и	 треньорски	
семинари	у	нас.

Преñдиректорът нà "Витошà" ñтàнà 
изпълнителен директор нà "Янтрà"
Милен Николов ще встъпи официално в длъжност следващия понеделник, 16 декември

  Милен Николов (с бялата риза в средата) като представител на сдружение „Бъдеще чрез 
спорт“ с деца от Inter Academy Camp Bulgaria в новия дом на „Нерадзурите“

Блеñтящ Теодор Кàáàкчиев ñ подиум и първà 
поáедà в мàнш нà Световното по Супер Ендуро

 През	 месеците	 ноем-
ври	и	декември	фондовете	
и	колекциите	на	регионал-
на	 библиотека	 „Априлов	
–	 Палаузов”	 –	 Габрово	 се	
обогатиха	 с	 1450	 заглавия	
в	 1770	 тома	 българска	 и	
чужда	 художествена,	 дет-
ска	 и	 специализирана	 ли-
тература	 от	 всички	 обла-
сти	 на	 знанието.	 Книгите	
и	 другите	 нетрадиционни	
източници	 на	 информация	
са	 закупени	 по	 спечелен	
от	 библиотеката	 проект	
на	 стойност	 22	 000	 лв.	 В	
средата	 на	 годината	 Ми-
нистерство	 на	 културата	
обяви	конкурсна	сесия	по	
програма	 „Българските	

библиотеки	 –	 съвременни	
центрове	 за	 четене	 и	 ин-
формираност”	 2019	 г.	 за	
финансова	 подкрепа	 на	
библиотеките	 при	 обно-
вяване	 на	 фондовете	 им	
с	 книги	 и	 други	 инфор-
мационни	 източници.	 За-
главията,	 с	 които	 екипът	
кандидатства,	 бяха	 съо-
бразени	 с	 търсенията	 и	
потребностите	 на	 читател-
ската	аудитория.	В	проек-
та	 приоритетно	 намериха	
място	 издания	 на	 българ-
ски	автори	–	43%.		
	 Общо	 258,	 регистрира-
ни	 по	 българското	 зако-
нодателство,	 издателства	
намериха	 място	 в	 проект-

ното	 предложение.	 Книж-
ните	 заглавия,	 постъпили	
в	 библиотеката,	 обхващат	
областите	 наука,	 филосо-
фия,	психология,	право,	пе-
дагогика,	 икономика,	 ком-
пютърни	 науки,	 изкуство,	
архитектура,	 литературо-
знание,	история,	художест-
вена	литература	за	деца	и	
за	възрастни	от	български	
и	чужди	автори.	Придобити	
са	 ценни	 справочни	 изда-
ния,	 речници,	 карти,	 учеб-
ници	 от	 различни	 висши	
учебни	 заведения	 –	 НБУ,	
ВТУ,	БАН,	СУ,	както	и	учеб-
ни	помагала	и	ръководства	
от	 различните	 отрасли	 на	
знанието.										 стр. 2

1770 нови книãи в РБ "Априлов - Пàлàузов"

	 Разследване	 на	 по-
лицията	 в	 Севлиево	 за	
осъществена	 телефонна	
измама	 в	 големи	 разме-
ри	 приключи	 с	 повдигане	
на	 обвинение	 по	 чл.	 210,	
ал.	 1	 от	 НК.	 64-годишен	
гражданин	 на	 Русе	 с	 на-
ложена	 от	 прокуратурата	
постоянна	 мярка	 за	 неот-
клонение	 „задържане	 под	

стража“	по	досъдебно	про-
изводство,	разследвано	от	
полицията	 в	 Севлиево,	 е	
привлечен	в	качеството	на	
обвиняем	 като	 съучастник	
в	осъществяването	на	три	
телефонни	 измами,	 в	 ре-
зултат	 от	 които	 са	 при-
чинени	 имотни	 вреди	 на	
различни	граждани.	

продължава на стр. 2

От 1 до 8 ãодини може дà 
получи руñенец зà телефоннà 
измàмà в ãолеми рàзмери

	 Вчера	 със	 заповед	 на	
кмета	Трифон	 Панчев	 Об-
щина	 Дряново	 си	 върна	
владението	 върху	 недви-
жим	 имот	 ПТГ	 „Димитър	
Крусев“	 от	 Сдружение	
„Регионално	сдружение	за	
социален	 просперитет“	 и	
Николай	Зайцев,	на	който	
бе	отдаден	с	договор.	
	 В	имота	попадат	 учеб-
на	 работилница,	 складови	
помещения,	 гаражи,	 фоа-
йе,	 топла	 връзка,	 учебна	
сграда	с	общежитие	и	тра-
фопост.	

	 Изпълнението	 на	 за-
поведта	 е	 възложено	 на	
комисия	с	председател	Ан-
гел	Ангелов	–	зам.-кмет	на	
Община	Дряново
	 „Комисията	 бе	 при-
дружена	и	от	 униформени	
служители,	за	оказване	на	
съдействие	 при	 изпълне-
ние	 на	 заповедта	 и	 опаз-
ване	на	обществения	ред“,	
съобщава	 на	 официалния	
си	сайт	Общината.

Оáщинà Дряново ñи върнà имотите 
нà ãимнàзия "Димитър Круñев"
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ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 
разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 

цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 
уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

На 19.12.2019 г. от 13:00 до 16:30 ч. поради	 из-
вършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръ-
женията	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	
смущения	 на	 електрозахранването	 в	 района	 на	 об-
щина	Габрово,	с.	Драгиевци	и	с.	Драгановци	(част	от	
абонатите,	взимащи	захранване	от	ТП1	Драгиевци)	и	
с.	Яворец	(част	от	абонатите,	взимащи	захранване	от	
ТП	3	и	ТП	1).

На 18.12.2019 г. от 13:00 до 16:30 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	са	въз-
можни	 смущения	 на	 електрозахранването	 в	 района	
на	община	Габрово,	с.	Дебел	дял	–	част	от	абонатите,	
захранени	от	МТП	1.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите 
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбира-
не. Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

ЖеНИНа ДеНЧева

	 Платеното	 паркиране,	
или	 т.	 нар.	 синя	 зона	 ще	
стане	възможно	в	края	на	
февруари.	 Сформиран	 е	
вече	 екипът	 на	 общинско-
то	 предприятие	 „Паркира-
не	 и	 репатриране”,	 тече	
обучение	 на	 персонала.	
Предвидени	 са	 640	 места	
за	 паркиране.	 За	 това	 се	
плаща	 1	 лев.	 40	 ще	 са	
паркоместата	 за	 хора	 с	
увреждания.
	 Най-важното	е,	че	вече	
е	създаден	софтуер	и	спе-
циално	 приложение,	 кое-
то	 ще	 се	 използва	 при	
паркирането,	 коментира	
на	брифинг	на	 кмета	Таня	
Христова	 управителят	 на	
предприятието	 инж.	 Рачо	
Илиев.
				Инж.	 Илиев	 	 е	 завър-
шил	 Техническия	 универ-
ситет	 в	 Габрово,	 учил	 е	
в	американо-гръцки	колеж	
в	 Гърция,	 има	 професио-
нален	 опит	 в	 страната	 и	
чужбина.	През	последните	
две	 години	 е	 бил	 упра-
вител	 на	 една	 от	 базите	
на	 държавно	 предприятие	
„Транспортно	строителство	
и	възстановяване”.
	 „Ние	сме	единствената	
община,	 която	 има	 гео-
графски	 базирани	 всички	
паркоместа	в	централната	
градска	 част	 на	 Габрово.	
Това	 ще	 е	 много	 полезно	
за	 интеграцията	 със	 соф-
туера,	 който	 реално	 ще	
работи	 и	 ще	 управлява	
системата	за	паркиране	в	
т.	 нар.	 синя	 зона.	 Създа-
дено	 е	 ГИС	 приложение,	
което	 сочи	 точния	 брой	
на	 паркоместата	 в	 града,	

кои	 от	 тях	 ще	 са	 отделе-
ни	за	 хора	с	 увреждания,	
за	кои	ще	има	абонамент.	
Това	осигурява	пълна	про-
зрачност	 на	 хората	 да	 се	
запознаят	 със	 зоната	 за	
платено	 паркиране,	ще	 го	
има	 и	 на	 страницата	 на	
Община	 Габрово.	Така	 хо-
рата	лесно	ще	се	ориенти-
рат	 къде	 точно	 да	 парки-
рат,	живеещите	в	централ-
на	 градска	 част	ще	могат	
бързо	и	лесно	да	проверят	
за	 абонамента,	 предвиден	
за	тях.	Той	е	в	размер	на	
10	лв.	месечно.
	 	 	 На	 база	 на	 това	 при-
ложение	 ние	 ще	 можем	
да	 се	 ориентираме	 кои	
са	 най-горещите	 точки	 на	
зоната	 и	 едновременно	
с	 това	 ще	 имаме	 пълен	
контрол	 над	 ситуацията”,	

обясни	инж.	Илиев.
	 Зоната	 за	 платено	
паркиране	 на	 Габрово	 ще	
бъде	 осъществена	 на	 два	
етапа.	На	първия	етап	об-
хватът	 й	 e	 от	 сградата	
на	 „Стемо”	 до	 Горнокрай-
ския	мост,	 до	 края	 на	 ул.	
„Шипка”,	 преди	 сградата	
на	 полицията,	 ул.	 „Скобе-
левска”	 и	 бул.	 „Априлов”.	
През	 втория	 етап	 планът	
е	 зоната	 да	 продължи	 да	
се	 развива	 до	 Спортна-
та	 зала	 и	 от	 страната	 на	
сградата	на	НТС.	
	 Целта	 е	 да	 се	 намали	
безразборното	 и	 нерегла-
ментирано	 паркиране	 в	
центъра	 на	 града,	 което	
пречи	 и	 на	 преминаващи-
те,	 и	 на	 живеещите	 там.	
А	също	така	да	се	намали	
трафикът,	спирането	на	зе-

лени	 площи,	 на	 тротоари.	
Този	 модел	 е	 въведен	 в	
почти	всички	големи	общи-
ни	 на	 страната,	 доказано	
е	действащ.				
		 Въведени	 са	 всички	
адреси,	 които	 влизат	 в	
зоната	 на	 платеното	 пар-
киране.	 Софтуерът,	 който	
управлява	 зоната,	 реал-
но	 дава	 възможност	 да	
се	 минимизира	 човешка-
та	 грешка	 почти	 до	 нула.	
Чрез	 него	 екипите	 на	 те-
рен	 ще	 проверяват	 всеки	
един	 автомобил,	 контро-
льор	 ще	 снима	 номерата	
им,	софтуерът	ще	разбира	
дали	е	бил	заплатен	прес-
тоя	и	автоматично	ще	по-
дава	 сигнал	 на	 екипа	 със	
скобите,	ако	не	е	платено,	
или	 в	 края	 на	 работното	
време	 -	 сигнал	 към	 ре-
патриращия	 автомобил	 за	
принудително	 отстранява-
не.	
	 	 	 „Плащанията	 в	 зоната	
ще	 се	 осъществяват	 чрез	
есемес	 или	 чрез	 талон,	
или	чрез	банкомат,	важно	
е	 плащането	 в	 брой	 да	
отчита	 номера	на	 автомо-
била	 и	 да	 го	 подава	 към	
софтуера.	 Искаме	 прове-
ряващите	да	не	работят	с	
пари,	за	да	няма	съмнения	
за	 договорки.	 Софтуерът	
сам	 ще	 прецени	 дали	 и	
как	 е	 платено.	 Предви-
дено	 е	 още	 едно	 онлайн	
предложение,	 чрез	 което	
гражданинът	 ще	 може	 да	
плати.	 Чрез	 него	 той	 ще	
разбира	 дали	 е	 в	 зоната	
или	 извън	 нея”,	 допълни	
Рачо	Илиев.
	 Не	е	предвидено	огра-
ничение	на	престоя	в	пла-
тената	 зона.	 Работното	

време	 за	 платено	 парки-
ране	е	от	9	до	17	часа,	съ-
бота	и	неделя	са	почивни	
дни	 за	 зоната,	 а	 също	 и	
през	празничните	дни.	
	 Всичко	 това	 ще	 стар-
тира	 в	 края	 на	февруари,	
предвиден	 е	 период	 на	
адаптация,	в	който	хората	
да	могат	да	се	ориентират,	
нещо	 като	 демо	 версия.	
През	 този	 период	 хора-
та	 ще	 могат	 да	 подадат	
документи	 за	 различни	
абонаменти.	За	нарушени-
ята	 през	 този	 период	 те	
ще	 бъдат	 предупреждава-
ни	 със	 стикери	 на	 кола-
та.	Наказателният	паркинг,	
където	 ще	 се	 репатрират	
неправилно	 паркираните	

автомобили,	ще	 е	 до	 бив-
шия	 Текстилен	 техникум,	
мястото	 е	 сравнително	
удобно,	 в	 други	 градове	
има	наказателни	паркинги	
извън	града.	Ще	се	плаща	
по	 2	 лв.	 на	 час	 за	репат-
рирания	автомобил.
	 Според	 наредбата	 за	
платено	паркиране,	приета	
от	 Общинския	 съвет,	 або-
наментът	 на	 живеещите	 в	
зоната	е	10	лв.	на	месец.	
Има	предвиден	абонамент	
от	 100	 лв.	 на	 месец	 за	
паркиране	 в	 зоната,	 не-
зависимо	 дали	 живееш	
там.	 Има	 и	 абонамент	 за	
юридически	лица	-	200	лв.	
месечно.	 Най-атрактивна-
та	 услуга	 е	 гарантирано	

паркомясто	за	хора,	които	
могат	за	платят	350	лв.	на	
месец.
	 Персоналът	 на	 пред-
приятието	 „Паркиране	 и	
репатриране”	е	от	19	души,	
само	 трима	 са	 в	 админи-
страцията,	 всички	 остана-
ли	 -	 на	 терен.	Оказва	 се,	
че	много	трудно	е	набран	
персоналът.	Явно	безрабо-
тицата	 в	 града	 наистина	
е	 ниска.	 Кранистът,	 който	
ще	 вдига	 колите	 с	 паяк,	
държи	 специален	 изпит,	
ще	 се	 обучава	 в	 други	
общини,	 където	 това	 вече	
е	 въведено,	 ще	 тренира	
на	 терен	 с	 крана,	 за	 да	
се	избегнат	инциденти,	до-
пълва	инж.	Илиев.

Синятà зонà ñтàртирà в крàя нà февруàри
Плащаме по 1 лев за платено паркиране, може да си гарантираме паркомясто в зоната, ако се бръкнем за 350 лв. на месец

ДИрекцИя 
„общеСтвеНо зДраве“, 

рзИ - габрово

	 Туберкулозата	 е	 една	
от	 най-древните	 болести,	
познати	 на	 човечеството.	
Въпреки	 постигнатите	 ус-
пехи	в	областта	на	инфек-
циозната	 патология	 през	
изминалото	 столетие,	 тя	
запазва	 своята	 значимост	
и	 все	 още	 представлява	
сериозно	 предизвикател-
ство.	
	 Туберкулозата	 е	 ле-
чима	 и	 предотвратима.	
Повече	 хора	 са	 получили	
животоспасяващо	 лечение	
за	 туберкулоза	 през	 2018	
г.	от	всякога	досега,	до	го-

ляма	степен	благодарение	
на	подобреното	откриване	
и	 диагностициране.	 През	
2018	 г.	 диагностицирани	 и	
излекувани	 са	 7	 милиона	
души	-	спрямо	6,4	милиона	
през	 2017	 г.	 По	 данни	 на	
СЗО	 през	 2018	 г.	 реги-
стрираните	 нови	 случаи	
на	 туберкулоза	 са	 10	 ми-
лиона,	 от	 които	 5,7	 мили-
она	са	мъже,	 3,2	милиона	
са	 жени	 и	 1,1	 милиона	
–	 деца.	 Хората,	 живеещи	
с	 ХИВ,	 представляват	 9%	
от	общия	брой.	Осем	дър-
жави	 представляват	 66%	
от	 новите	 случаи:	 Индия,	
Китай,	 Индонезия,	 Фили-
пините,	Пакистан,	Нигерия,	
Бангладеш,	Южна	Африка.

	 През	 2018	 г.	 1,5	 мили-
она	 души	 са	 починали	 от	
туберкулоза,	 включително	
251	 000	 хора	 с	 ХИВ.	 В	
световен	 мащаб	 туберку-
лозата	 е	 намаляла	 с	 42%	
между	2000-2018	г.
	 За	същия	период	лече-
нието	 на	 туберкулозата	 е	
спасило	58	милиона	души.
	 Изпълнението	 на	 На-
ционална	 програма	 за	
превенция	 и	 контрол	 на	
туберкулозата	в	Република	
България	за	периода	2017-
2020	 г.	цели	да	се	намали	
заболеваемостта	от	тубер-
кулоза	в	страната.
	 За	да	се	изпълнят	дей-
ностите	и	постигнат	целите	
на	 програмата,	 от	 9	 до	

13	 декември	 2019	 г.	 стар-
тира	 „Седмица	 на	 отво-
рените	 врати“,	 като	 през	
този	 период	 в	 лечебните	
заведения	 в	 страната	 ще	
се	 извършва	 скрининг	 за	
риска	от	туберкулоза	чрез	
анкета,	 консултации,	 а	 на	
съмнителните	 за	 туберку-
лоза	 лица	 ще	 се	 извърш-
ват	 прегледи	 и	 допълни-
телни	изследвания.	
	 Целта	 на	 инициатива-
та	 е	 да	 се	 даде	 възмож-
ност	 на	 всеки	 за	 достъп	
до	 здравни	 услуги,	 да	 се	
повиши	 общата	 информи-
раност	 по	 отношение	 на	
туберкулозата,	 както	 и	 да	
се	 промотира	 здравосло-
вен	начин	на	живот.

Седмицà нà отворените врàти 
зà туáеркулозà - 9-13 декември 

продължава от стр. 1
Деянията	 са	 осъществени	
при	 условията	 на	 продъл-
жавано	престъпление	през	
периода	 от	 16	 до	 26	 юли	
тази	 година	 в	 Севлиево.	
Общата	 стойност,	 на	 коя-
то	 възлизат	 вредите	 за	
пострадалите	 граждани,	 е	
малко	 под	 24	 000	 лева.	
Предявеното	 му	 на	 6	 де-
кември	обвинение	е	окон-
чателно.	
	 При	 осъдителна	 при-
съда	 за	 русенеца	 зако-
нът	 предвижда	 наказание	
„лишаване	 от	 свобода“	 за	
срок	 от	 една	 до	 8	 години	
за	 това,	 че	 той	 умишлено	
е	 улеснил	 съучастника	 си	
в	извършване	на	измамите	
и	е	спомогнал	с	приемане	
на	паричните	суми.

От 1 до 8 ãодини 
може дà получи 
руñенец зà 
телефоннà 
измàмà в 
ãолеми рàзмери

1770 нови книãи в РБ 
“Априлов - Пàлàузов”

продължава от стр. 1
Закупени	са	не	само	кни-
ги,	а	и	DVD,	пътеводители,	
албуми,	 картографски	 и	
нотни	 издания.	 Набавени	
са	 в	 повече	 екземпляри	
произведенията	 от	 списъ-
ците	 за	 задължителна	 ли-
тература	 за	 учениците	 от	
1	 до	 12	 клас.	 Заглавията,	
които	 предлага	 библиоте-
ката,	са	съобразени	с	по-
требностите	 и	 изисквани-
ята	 на	 читателите.	 Изпъл-
нени	са	целите	на	проекта	

–	 на	 първо	 място	 обно-
вяване	 на	 библиотечните	
колекции	 за	 насърчаване	
на	 интереса	 към	 книгата	
и	 четенето	 и	 развитие	 на	
библиотеката	 като	 осно-
вен	 център	 за	 духовност,	
придобиване	 на	 знания	 и	
информация.	 Не	 по-мал-
ко	 важен	 е	 стремежът	 на	
ръководството	 и	 екипа	 на	
културната	 институция	 за	
задоволяване	 нуждите	 и	
очакванията	 на	 редовните	
и	 потенциални	 потребите-

ли	 на	 регионалната	 биб-
лиотека	 за	 навременна	 и	
всеобхватна	 информация,	
както	 и	 обогатяване	 раз-
личните	 отдели	 на	 библи-
отеката	 с	 разнообразна	
и	 качествена	 по	 своята	
художествена	стойност	ли-
тература.
	 По-голямата	 част	 от	
новонабавените	 заглавия		
вече	 са	 на	 разположение	
на	читателите	и	потребите-
лите	на	РБ	„Априлов	–	Па-
лаузов”	–	Габрово.

Общинският	 коорди-
натор	 на	 Синдиката	 на	
българските	 учители	 в	
Дряново	 Росица	 Марче-
ва	 е	 новият	 общински	
координатор	на	КНСБ	в	
града	на	Колю	Фичето.
На	 събрание	 на	 Об-

щинския	съвет	на	КНСБ	
председателите	 на	 дря-
новските	синдикални	ор-
ганизации	 единодушно	
излязоха	с	предложение	
до	президента	на	КНСБ	
Росица	Марчева	да	бъде	
общински	 координатор	
за	срока	на	мандата.	

На	29	ноември	тя	бе	
утвърдена	 от	 Изпълни-
телния	комитет	на	КНСБ.
Росица	 Марчева	 е	

с	 висше	 педагогическо	
образование,	 богат	 ор-
ганизационен	 и	 експер-
тен	 опит	 като	 общински	
координатор	 на	 СБУ	 в	
Дряново,	 с	 отношение	
към	 проблемите	 на	 хо-
рата,	 с	 ангажираност	 и	
позиция	 при	 реализира-
не	 на	 общата	 синдикал-
на	 политика.	Притежава	
38	 години	педагогически	
опит.

Роñицà Мàрчевà е новият 
оáщинñки координàтор 
нà КНСБ в Дряново

“100 вести” излиза всеки 
ден без събота и неделя
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Светозар гатев

Отборът	на	„Чардафон“	
постигна	 ценна	 победа	 в	
осмия	кръг	от	първенство-
то	 в	 „А“	 Републиканската	
хандбална	 група	 при	 мъ-
жете.	 В	 зала	 „Орловец“	
Христо	 Данаилов	 и	 съот-
борниците	 му	 надиграха	
коравия	тим	на	„Пирин	64“	
от	Гоце	Делчев	и	го	измес-
тиха	от	третата	позиция	в	
таблицата	 за	 временното	
класиране.	

Двата	 състава	 напра-
виха	 зрелищен	 двубой,	
доминиран	от	играта	в	за-
щита	 и	 чудесни	 изяви	 на	
вратарите	от	двете	страни	
на	игралното	поле.	

Домакините	 започнаха	
леко	разколебано	срещата	
и	получиха	три	безответни	
гола	 в	 началните	 минути.	
Постепенно	„зелените“	ко-
ригираха	представянето	си	
в	дефанзивен	план,	израв-
ниха	 и	 излязоха	 напред	
с	 5:4.	 Гостите	 още	 на	 два	
пъти	 повеждаха	 с	 по	 два	
гола,	но	със	силни	послед-

ни	минути	на	полувремето	
„Чардафон“	отново	успя	да	
обърне	резултата	и	да	взе-
ме	лек	аванс	на	почивката	

-	12:11.	
През	втората	част	два-

та	 отбора	 продължиха	 да	
се	 представят	 много	 со-

лидно	 в	 защита,	 а	 допус-
натите	грешки	в	нападение	
и	 силните	 изяви	 на	 вра-
тарите	 не	 позволиха	 на	

нито	 един	 от	 двата	 тима	
да	направят	разлика.	Над-
лъгването	продължи,	а	ре-
зултатът	 се	 движеше	 гол	
за	гол.	Едва	в	49-та	минута	
„Чардафон“	 успя	 да	 вземе	
аванс	 след	 две	 успешно	
завършени	 контраатаки	
от	 изигралия	 великолепен	
мач	 Станислав	 Йорданов	
-	19:17.	Подкрепяни	от	пуб-
ликата	 в	 зала	 „Орловец“,	
домакините	 не	 изпуснаха	
лидерството	в	минутите	до	
края	 и	 дори	 увеличиха	 с	
още	един	гол	аванса	си	за	
финалното	24:21.	

Вратарят	 Пламен	 Ива-
нов	 беше	 над	 всички	 в	
състава	 на	 „Чардафон“	 с	
много	 сериозен	 процент	
спасявания	в	срещата.	Си-
лен	 мач	 направиха	 също	
Станислав	 Йорданов,	 Па-
вел	Данаилов	и	Мирослав	
Денчев.	 Традиционно	 на	
ниво	 бяха	 и	 опитните	 Ди-
митър	 Петков,	 Марио	 Ян-
чев	 и	 Христо	 Данаилов,	
който	 почти	 през	 цялото	
второ	полувреме	беше	па-
зен	лично.	

„В	 интерес	 на	 истина-
та,	 ако	 ме	 бяха	 попитали	
преди	20	дни	какво	ще	се	
случи	 в	 този	мач,	щях	 да	
кажа,	че	ще	се	постараем	
да	 се	 представим	 достой-
но,	да	изглеждаме	добре	и	
да	не	разочароваме	хора-
та,	които	идват	да	наблю-
дават	 мачовете	 ни.	 След	
двете	 победи	 над	 „Добру-
джа“	 и	 „Спартак“	 (Варна)	
обаче	отборът	 ни	 явно	си	
повярва	 и	 хубавите	 неща	
следват	 едно	 след	 дру-
го.	Играта	 в	 защита	 беше	
ключова.	Това	 е	 изключи-
телно	важен	компонент	за	
всеки	 един	 отбор,	 който	
иска	да	играе	съвременен	
хандбал.	 В	 днешно	 време	
основната	 задача	 е	 отбо-
рът	да	се	справи	в	защи-
та,	а	ако	успее	да	излъже	
съперника	си	в	нападение,	
то	 това	 със	 сигурност	 оз-
начава,	че	ще	се	поздрави	
с	 победата	 в	 мача.	 Днес	
двете	 млади	 и	 жадни	 за	
изяви	попълнения	в	нашия	
състав	 -	 Павел	 и	 Слави,	
бяха	 движещата	 сила	 в	

във	 важните	 моменти,	 в	
които	 трябваше	 да	 пре-
чупим	 отбора	 на	 „Пирин“,	
коментира	 след	 срещата	
Христо	Данаилов.

Димитър	Петков	и	Ста-
нислав	 Йорданов	 наниза-
ха	по	5	 гола	за	победата,	
Мирослав	Денчев	и	Марио	
Янчев	 добавиха	 по	 4.	 За	
„Пирин	64“	Веселин	Чакма-
ков	 реализира	 8	 гола,	 по	
5	 отбелязаха	 Георги	 Геор-
гиев	и	Мирослав	Владков.

Във	временното	класи-
ране	преди	последния	есе-
нен	кръг	„Чардафон“	заема	
третата	 позиция	 с	 актив	
от	9	точки.	Лидер	е	„Локо-
мотив“	 (Варна)	 с	 16	 точки	
пред	„Осъм“	(Ловеч),	който	
е	с	10.	Именно	в	Ловеч	ще	
гостува	 габровският	 тим	в	
9-ия	 кръг.	 Мачът	 е	 на	 22	
декември.				

„Чардафон“: Слав Колев, 
Мирослав Денчев-4, Даниел 
Димитров, Христо Данаилов-3, 
Станислав Йорданов-5, Дими-
тър Петков-5, Мариян Кирмагов, 
Пенчо Пенчев, Марио Янчев-4, 
Пламен Иванов, Павел Дана-
илов-3. 

"Чàрдàфон" пречупи "Пирин 64" и ñе изкàчи нà трето мяñто в "А" РÕГ

Светозар гатев

	 Състезателят	 на	 СКАБ	
„Акро-арт“	 Михаел	 Митев	
зае	19-то	място	на	Светов-
ното	 първенство	 по	 ско-
кове	 на	 батут.	 27-ят	 шам-
пионат	 на	 планетата	 за	
състезатели	 от	 11	 до	 21	
години	се	проведе	в	Токио,	
Япония.
	 Михаел	 получи	 оценка	
от	 100.895	 точки	 в	 олим-
пийската	 дисциплина	 ба-
тут	 -	 индивидуално	 (46.955	
за	 съчетанието	 си	 от	 за-
дължителната	 програма	 и	
53.940	 за	 волната),	 която	
му	отреди	19-та	позиция	от	
участвалите	 общо	 66	 със-
тезатели	във	възрастовата	

група	на	юношите	от	17	до	
21	години.	Другият	българ-
ски	представител	-	Мариян	
Михалев	от	Стара	Загора,	
се	пребори	за	участие	във	
финала	 и	 се	 класира	 на	
пето	място.
	 Михаел	и	Мариян	бяха	
близо	до	отличията	в	дис-
циплината	батут	-	синхрон.	
Двамата	 изиграха	 вели-
колепно	 съчетанието	 си	
в	 квалификациите	 и	 по-
лучиха	 първа	 оценка	 от	
участвалите	общо	31	дуета	
-	49.910	 точки.	Грешка	във	
финала	 обаче	 не	 им	 поз-
воли	да	се	намесят	в	бит-
ката	за	призовите	места	и	
им	 отреди	 крайната	 осма	
позиция.		

Михàел Митев ñ 19-то мяñто нà 
Световното по ñкокове нà áàтут

ЖеНИНа ДеНЧева

	 С	 изложба	 в	 Нацио-
налния	музей	на	образова-
нието	 се	 отбелязват	 днес	
125	 години	 предучилищно	
образование	 в	 Габрово.	
Организатори	 са	 Съюзът	
на	 българските	 учители	 и	
детските	градини.
					От	Музея	на	образова-
нието	 коментират,	 че	 дан-
ни	 за	 това	 събитие	 могат	
да	се	открият	в	книгата	на	
Илия	Габровски	„Бележити	
хора	и	събития	от	Габров-
ския	край“.	
	 В	нея	се	посочват	дан-
ни	за	първата	детска	учи-
телка	в	Габрово	-	Маринка	
Ангелова	Гладнева.
	 Освен	 това	 във	 фон-
да	 на	 Национален	 музей	
на	 образованието	 се	 съх-
раняват	 кратки	 историче-
ски	данни	 за	 създаването	
и	 развитието	 на	 преду-
чилищното	 възпитание	 в	
Габрово.	 Те	 са	 съставе-
ни	 от	 детските	 учителки	
Йорданка	 Пайнавелова	 и	
Юлия	 Пеева.	 Според	 тях	
предучилищното	 дело	 в	
града	 започва	 преди	 1944	
г.,	макар	в	официални	дан-
ни	да	се	посочва,	че	пър-

вата	детска	градина	в	гра-
да	е	основана	през	месец	
декември	 1944	 г.	 Около	
1930	 година	 младата	 учи-
телка	 Радка	 Боева	 орга-
низира	полудневна	 детска	
градина	до	 училище	 „Нео-
фит	Рилски“.
	 Учителката	 не	 получа-
ва	 заплата,	 но	 се	 ползва	
с	 огромен	 авторитет.	 По-
късно,	 след	 откриването	
на	 американската	 детска	
градина,	 много	 габровки,	
сред	 които	 и	 Тотка	 Де-
нева	 (Шантова),	 решават	
да	станат	детски	учителки.	
Създава	се	детска	градина	
в	 района	 на	 квартал	 Ка-
мъка,	до	църквата,	с	една	
група	 от	 60	 деца.	 За	 гра-
дината	 се	 грижи	 църков-
ното	 настоятелство.	 През	
1936-1937	г.	в	помещението	
на	девическия	пансион	се	
открива	 целодневна	 дет-
ска	 градина	 с	 учителка-
та	 Мила	 Рашеева,	 която	
работи	 една	 година	 с	 60	
деца.	 По-късно	 на	 нейно	
място	 започва	 да	 работи	
Мара	Дончева.
	 Детска	 градина	 в	
Габрово	 се	 създава	 през	
1943	 година	 към	 училище	
„Николай	Палаузов“.

Днеñ откривàт изложáà 
125 ãодини предучилищно 
оáрàзовàние в Гàáрово

	 Предколедно	 Габров-
ският	 театър	ще	 изненада	
своите	 най-малки	 зрители	
с	ново	детско	представле-
ние	-	„Приказливко	в	стра-
ната	 на	 думите“.	 Премие-
рата	ще	се	състои	в	сряда	
от	 18.00	 часа	 на	 голямата	
сцена	на	театъра.
	 Драматург	 и	 режисьор	
на	 представлението	 е	 Ва-
лерия	 Минева.	 Автор	 на	
музиката	 е	 театралният	
композитор	 Ян	 Руменин,	
който	 освен	 с	 Валерия	
Минева,	 често	работи	и	с	
режисьора	 Петринел	 Го-
чев.	 Сценографията	 отно-
во	 е	 поверена	 на	 Славка	
Георгиева,	 която	 показа	
ефектни	 и	 въздействащи	
решения	в	декора	и	прос-
транствената	 организация	
на	 „Транзит“.	 Художник	на	
плаката	 е	 Кристина	 Сла-
вкова.
	 Участват	 актьорите	 от	
габровската	 трупа	 Силвия	
Боева,	Любен	Попов	–	по-
знати	на	публиката	с	игра-
та	си	в	„Транзит“,	„Чешити“,	
„Начало	 на	 спектакъла“,	
и	 Даниел	Тотов,	 който	 иг-

рае	в	„За	Първото	българ-
ско	 царство:	 Отшелника“,	
„Начало	 на	 спектакъла“,	
„Мнимият	болен“	и	„Михал	
Мишкоед“.	Ролята	на	При-
казливко	изпълнява	автор-
ката	 и	 режисьор	 на	 спек-
такъла	Валерия	Минева.
	 В	 това	 представление	
Валерия	 Минева	 насочва	
вниманието	на	децата	към	
чудния	 свят	 на	 думите	 и	
обещанията.	На	помощ	ще	
й	се	притече	момчето	При-
казливко,	 което	 попада	 в	
тази	 страна,	 среща	 нови	
герои	и	разбира	какво	оз-
начава	 силата	 на	 думите.	
Приказливко	 ще	 покаже	
на	 децата,	 че	 с	 думите	
трябва	 много	 да	 се	 вни-
мава	–	как	ги	употребява-
ме,	 какво	 говорим,	 да	 не	
обиждаме	 другите	 около	
нас,	 защото	 понякога	 ду-
мите	 могат	 да	 нараняват	
хората.
	 Другите	 дати	 на	 дет-
ския	 спектакъл	 в	 Габрово	
са	 на	 18	 декември	 в	 чи-
талището	в	 кв.	Недевци	и	
на	21	декември	–	събота,	в	
зала	„Възраждане“.	

Утре от 18 чàñà е премиерàтà нà 
„Прикàзливко в ñтрàнàтà нà думите"

ПеПа ХрИСтова

 Кой	 е	 вертуоз	 в	 из-
готвянето	 на	 десерти	 и	
най-добър	 „помощник“	 на	
майка	 си?	Това	 е	 Гавриил		
Николаев	Николов	от	5	„б“	
клас	на	ОУ	„Св.	Св.	Кирил	
и	Методий“	 -	 Габрово.	Той	
е	и	единственият	класиран	
ученик	 от	 област	 Габрово	
на	 Националния	 конкурс	
„Най-здравословна	 рецеп-
та	 за	 училище	 2019”.	 В	
категорията	 „Най-вкусен	
десерт“	 Гавриил	 зае	 тре-
то	 място	 с	 рецептата	 си		
„Домашен	течен	шоколад“.	
Конкурсът	 се	 организира	
от	 сдружение	 „Усмивка“	 -	
Бургас,	 съвместно	 с	 Об-
щина	Бургас,	във	връзка	с	
Европейския	 ден	 за	 здра-
вословна	 храна	 и	 готве-

не	 –	 8	 ноември	 2019	 г.	 В	
конкурса	се	включиха	още	
две	 деца:	 Керим-Кристи-
ан	Маев	Василев	от	 5	 „б“	
клас	 и	 Никол	 Георгиева	
Димитрова	от	6	„б“	клас	от	
ОУ	„Св.	Св.	Кирил	и	Мето-
дий“	-	Габрово.
	 Детското	 затлъстяване	
е	 изключително	 обезпоко-
ителен	 проблем,	 предвид	
че	броят	на	децата	в	Евро-
па,	страдащи	от	наднорме-
но	тегло	или	затлъстяване,	
нараства	 с	 около	 400	 000	
годишно.	Освен	че	страдат	
от	 здравословни	 пробле-
ми	 като	 диабет	 и	 черно-
дробни	 заболявания	 като	
малки,	 децата	 с	 наднор-
мено	 тегло	 са	 сериозно	
застрашени	 от	 сърдечни	
заболявания,	 рак,	 високо	
кръвно	 налягане,	 инфаркт	

и	депресия	като	пораснат.	
Европейският	ден	за	здра-
вословна	 храна	 и	 готвене	
е	 част	 от	 широка	 кампа-
ния	на	Комисията	за	бор-
ба	 срещу	 затлъстяването	
посредством	 насърчаване	
гражданите	на	ЕС	да	пред-
почетат	балансиран	храни-
телен	 режим	 и	 да	 правят	
повече	 физически	 упраж-
нения.	 Голяма	 част	 от	 на-
виците,	свързани	с	начина	
на	 живот,	 се	 изграждат	 в	
детска	възраст.	
	 Поради	 това	 децата,	
на	 които	е	обяснена	важ-
ността	 на	 здравословното	
хранене	и	които	са	науче-
ни	 правилно	 да	 подбират	
хранителния	 си	 режим,	
е	 по-вероятно	 да	 водят	
здравословен	 живот	 като	
възрастни.	

Гàвриил Николов - нàй-
доáър помощник нà мàмà

Блеñтящ Теодор Кàáàкчиев ñ подиум и първà 
поáедà в мàнш нà Световното по Супер Ендуро

продължава от стр. 1
Кулинс	 остана	 втори,	 а	
тройката	 оформи	 фран-
цузинът	 Адриен	 Жакон	
(КТМ).	Във	Финал	„С“	Тедо	
отново	 направи	 чудесно	
каране.	Той	 беше	 на	 пета	
позиция	 след	 четвъртия	
тур,	 но	 с	 битка	 и	 много	
характер	се	предвижи	на-
пред,	а	в	последната	оби-
колка	изпревари	и	Кулинс	
за	второто	място.	Победа-
та	взе	Леон	Хентчел.
	 В	 крайното	 класиране	
от	кръга	в	Краков	Тай	Ку-
линс	завърши	начело	с	52	
точки,	 а	Хентчел	и	Кабак-

чиев	 си	 поделиха	 другите	
две	 места	 на	 подиума	 с	
по	50	точки.	Германецът	се	
нареди	на	по-предна	пози-
ция	заради	победата	си	в	
последния	манш.
	 „Чувствам	 се	 изключи-
телно	щастлив	и	горд.	Тре-
нирах	 страшно	 много,	 за	
да	докажа,	че	малка	стра-
на	като	България	може	да	
постигне	 голям	 успех	 на	
световната	 мотоциклетна	
сцена.	 Това	 ме	 мотивира	
да	 продължа	 още	 повече	
с	тренировките.	От	Полша	
се	 връщам	 в	 Испания	 и	
продължавам	 с	 подготов-

ката.	 Еуфорията	 беше	 ог-
ромна.	Благодаря	на	всич-
ки,	 които	 ме	 подкрепят!“	
-	сподели	Тедо	след	първия	
си	голям	успех	в	световни-
те	серии	по	Супер	Ендуро.
	 Надпреварата	 в	 Кра-
ков	 показа	 ясно,	 че	 през	
този	сезон	състезателят	от	
България	с	№	23	ще	бъде	
един	от	основните	претен-
денти	за	световната	титла	
при	пилотите	до	23	години.	
	 Следващият	 кръг	 от	
календара	 на	 Световния	
шампионат	 е	 на	 4	 януари	
в	 „Захсен	 Арена“	 в	 Риза,	
Германия.
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Кучешки 
неволи
	 -	Чухте	ли	новината,	царят	е	
избягал?	-	провикна	се	старият	
Питбул.	Той	бе	кралят	на	всич-
ки	бездомни	софийски	кучета.
	 Спешно	трябваше	да	се	об-
съди	 нововъзникналата	 ситу-
ация.	 Затова	 посред	 нощ	 в	
подножието	 на	 Витоша	 свика	
извънреден	 събор.	 Присъства-
ха	всички	квартални	тартори	и	
районни	 отговорници	 на	 мест-
ните	 глутници,	 както	 и	 някои	
представители	от	провинцията.
	 Наистина	от	Софийския	зо-
опарк	 избяга	 лъвът	 и	 сега	 се	
подвизаваше	 из	 покрайнините	
на	града.	Въпреки	напъните	на	
властите	и	 държавните	 силови	
структури,	 всички	 усилия	 по	
залавянето	 му	 оставаха	 без-
плодни.
	 Преди	 около	 година	Страс-
бургският	 зоопарк	 го	 подари	
на	България,	тъй	като	неговият	
софийски	 събрат	 се	 спомина	
от	старост	и	недохранване.	Но	
явно	 тук	 условията	 на	 живот	
се	 оказаха	 твърде	 тежки	 и	
непосилни	 за	 неговата	 царска	

особа.	 Така	 че	 след	 няколко	
безуспешни	 опита	 за	 бягство	
сега	най-после	е	на	свобода.
	 -	И	трябва	да	знаете	–	про-
дължи	 Питбула,	 -	 че	 докато	 е	
бил	 в	 зоопарка,	 корумпирани	
служители	са	заменяли	полага-
щия	му	 се	 порцион	 с	 кучешко	
месо.	Той	е	свикнал	да	се	хра-
ни	с	наша	плът,	което	обяснява	
зачестилите	 нощни	 нападения	
и	 множеството	 жертви	 сред	
глутниците.	 Това	 положение	 е	
опасно	и	нетърпимо.	Ще	отпра-
вим	 петиция	 до	 Европейския	
съюз	 като	 запознаем	 отговор-
ните	 там	фактори	за	нечовеш-
кото	и	злонамерено	отношение	
към	 българските	 кучета.	 Иска-
ме	 ясни	 и	 точни	 критерии	 за	
нашия	статут	и	защита.
	 Вярно	е,	че	откак	станахме	
европейски	 псета,	 законовите	
права	и	свободи	се	увеличиха.	
Вече	 не	 могат	 да	 ни	 избиват	
безпроблемно.	Дори	да	изядем	
някой	 човек,	 пак	 няма	 да	 ни	
осъдят,	 тъй	 като	 потърпевшият	
се	 е	 държал	 агресивно	 с	 нас.	
Но	 какво	 от	 това,	 след	 като	
основните	 места	 за	 хранене	
в	 градовете	 станаха	 трудно-
достъпни.	 На	 всеки	 контейнер	
за	 отпадъци	 винаги	 има	 по	
един-двама	 клошари	 или	 пен-
сионери,	 ровещи	 за	 храна.	 А	
те	 са	 въоръжени	 със	 сопи,	
неправомерно	 гонят,	 малтре-
тират,	 та	 дори	 тровят	 нашите	
другари.	 Ами	 какво	 да	 кажем	

за	кастрацията,	която	е	напъл-
но	противохуманна,	възпираща	
размножаването	сред	младите,	
подрастващи	индивиди,	а	те	са	
бъдещето.
	 След	хората	ние	сме	най-го-
лямата	популация,	отдавна	над-
минахме	 овчата.	 Освен	 това	
в	 интелектуално	 и	 умствено	
развитие	сме	първи	сред	евро-
пейските	събратя.
	 Това	ли	заслужават	нашите	
улични	помияри,	 чиито	приюти	
са	 в	 окаяно	 състояние.	Макар	
че	 стойността	 на	 дажбата	 там	
е	 по-голяма	 от	 дневния	 до-
ход	 на	 средностатистическия	
пенсионер,	 ний	 не	 сме	 довол-
ни,	защото	всички	субсидии	се	
крадат	и	потъват	в	нечии	джо-
бове.
	 Докога	 ще	 траем	 всичко	
това?	 Защо	 западноевропей-
ските	псета	са	много	по-добре	
от	 нас?	 Искаме	 „равенство,	
братство,	свобода“	-	това,	кое-
то	те	ни	обещават.
	 Тук	 старият	 Питбул	 зае	 за-
плашителна	поза,	подчертавай-
ки	правотата	на	казаното.
	 Остава	 ни	 само	 едно:	Бра-
тя и сестри от всички родове, 
обединявайте се в борбата за 
по-добър кучешки живот, защо-
то призракът на царя Лъв от 
Страсбург броди сред нас.
	 Точно	в	този	момент	някъде	
в	 далечината	 се	 зачу	 приглу-
шен	 лъвски	 рев.	 Царят	 ги	 бе	
надушил,	трябваше	да	бягат.

Минàло изáорно

- Тате, как най-лесно се гради кариера?
- На партийна основа!

- Пено, за да гледаме прасета, трябва да бъдат регистрирани.
- А па ние си ги отглеждаме като сме ги регистрирали чрез избори!

- Сине, избирай! Или ще ставаш човек, или... човек на някого.

- За да се консумира властта, първо се замезва с избирателите.

 Веселин Зидаров

Щàñтлив изáор
 В	село	Недодялковци	има	десет	
жители,	като	девет	от	тях	се	канди-
датираха	за	кметове.
	 Само	 бай	 Фильо	 остана	 един-
ствен	гласоподавател.	Така	се	пре-
върна	 в	 най-уважавания	 човек	 в	
селото.	 Предизборните	 обещания	
валяха	 като	 дъжд	 из	 ведро.	 Един	
му	обещаваше	да	му	прекара	мръ-
сен	 канал,	 друг	 –	 водопровод	 с	

изворна	 вода,	 трети	 –	 да	му	мон-
тира	слънчеви	батерии	на	покрива.	
Вечер	тъмни	сенки	се	прокрадваха	
около	къщата	му.	
	 „Купуването	 и	 продаването	 на	
гласове	 е	 престъпление“,	 но	 това	
мото	 в	 забутаното	 им	 селце	 не	
важеше.	 Гласът	 на	 бай	 Фильо	 се	
превърна	в	ценност	–	всеки	надда-
ваше	като	в	аукционна	къща.
	 В	деня	на	изборите	стана	най-
голямата	 изненада	 –	 гласоподава-
телят	 избра	 за	 кметица	 вдовица.	
Тъй	 като	 си	 беше	 стар	 ерген,	 бе	
ощастливен	предизборно!
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Демократи
	 Демокрацията	 дойде.	 Тръгна	 от	
столицата,	мина	по	големите	градове,	
след	 туй	 през	 по-малките	 и	 накрая	
спря	 у	 „наше	 село“.	 А	 то	 си	 беше	
хубаво	балканско	село,	разположено	
измично	на	баир,	заобиколено	от	бу-
кова	гора	и	многобройни	поляни,	дето	
пасяха	добитъка	на	местното	„текезе-
се“.	В	ниското	минаваше	железопътна	
линия	 и	 река,	 имаше	 и	 асфалтиран	
път	до	града.	
	 Когато	 попитаха	 някой	 от	 селя-
ните:	„Какво	толкоз	има	в	туй	„ваше	
село“?“,	той	шеговито	им	отговаряше:	
„Ами,	няма	цигани	и	комари“.	Хората	
си	 живееха	 спокойно,	 безметежно,	
а	 „развитото	 социалистическо	 обще-
ство“	бе	победило	навсякъде.	Остава-
ше	да	построят	комунизма,	но	тогава	
демокрацията	 ги	 изненада	 неподгот-
вени.
	 Въпреки	равенството	помежду	им,	
съществуваше	 известно	 деление.	 Ня-
кои	се	граждавееха,	защото	работеха	
в	 града	 и	 повечето	 бяха	 членове	 на	
БКП,	 т.	 е.	 по-интелигентни	 и	 благо-
надеждни.	Тук	 далаверата	 е,	 че	 след	
10-15	 години,	 като	 партийци,	 можеха	
да	 получат	 ведомствено	 жилище,	 а	
по-късно	 да	 го	 изкупят	 на	 занижени	
цени.	 Така	 един	 ден	 децата	 им	 ще	
станат	 граждани.	 Освен	 това,	 ако	
направеха	някоя	беля,	властта	се	от-
насяше	по-снизходително,	партийният	
билет	ги	пазеше.	Имаше	и	недостатък,	
плащаха	значителен	членски	внос	на	
Партията,	но	няма	как	-	„нищо	даром	
се	не	дава“.
	 В	студената	съботна	ноемврийска	
вечер	 селската	 кръчма	 се	 пукаше	
по	 шевовете.	 Шумът,	 препирнята	 и	
звучните	псувни	ехтяха	надалеко.	Ко-
мунистите	стояха	скрити	по	домовете,	
не	смееха	да	си	покажат	носовете	от	
страх,	щото	подпийналият	селянин	не	
си	поплюва	много,	много.
	 Сега	новите	демократи	разпалено	

обсъждаха	 темата	 на	 деня,	 „по	 кой	
път	ще	тръгне	България,	кой	модел	да	
избере“	-	шведския	или	швейцарския.	
	 По-младите,	 като	 Станчо	 и	 Кън-
чо,	 залагаха	 на	 първия	 вариант.	 Те	
почти	 нищо	 не	 знаеха	 за	 Швеция,	
освен	че	е	богата	държава	с	нулева	
престъпност	 и	 много	 висок	 стандарт	
на	живот.	Но	най-вече	я	свършваха	с	
„шведската	тройка	и	шведската	маса“.	
Демек,	 техните	 мъже	 не	 ставали,	 та	
жените	 им	 предпочитали	 да	 правят	
любов	 с	 двама	 едновременно.	 А	 за	
масата	 спор	 няма,	 какво	 по-хубаво	
има	да	се	събудиш	сутрин	след	здрав	
секс	 и	 да	 похапнеш	 обилно	 от	 без-
платната	 закуска.	 Естествено	 държа-
вата	 там	си	 го	 позволяваше,	 защото	
е	богата,	но	и	нашата	ще	стане	като	
нея.	
	 От	другата	страна	стояха	привър-
жениците	 на	 швейцарския	 модел.	Те	
също	имаха	железни	аргументи.	Спо-
ред	 тях	 трябваше	 да	 обявим	 пълен	
неутралитет,	отваряме	границите,	раз-
пускаме	армията,	развиваме	модерно	
земеделие	 и	 туризъм,	 а	 останалото	
банкерите	 ще	 го	 свършат.	 Та	 нали	
България	е	най-красивата	и	плодород-
на	страна	в	Европа,	а	навремето	сме	
ги	хранили.
	 Наближаваше	 полунощ,	 когато	
последните	 изказвания	 привършиха	
и	 двамата	 демократи	 се	 озоваха	 в	
среднощния	 хлад.	 Лека-полека	 опия-
нението	 им	 отслабваше,	 алкохолните	
градуси	 в	 кръвта	 стремително	 нама-
ляха,	появи	се	още	една	потребност	-	
свършиха	цигарите.	То	се	знае,	никак	
не	е	приятно,	когато	добре	почерпен	
пушач	не	може	да	запали.	Проблемът	
изглеждаше	 непреодолим,	 но	 след	
кратко	умуване	нашите	герои	изготви-
ха	план	за	разрешаването	му,	макар	
с	недемократични	средства.
	 И	 тръгнаха	 към	 гарата.	 Там	 под	
една	 вековна	 бука	 се	 намираше	 ке-
бапчийницата	 на	 „бай	 Левчо“.	 Лама-
ринена	барака	с	размери	два	на	два	
метра,	 доволно	 подсилена	 от	 всички	
страни	 с	 винкели	 и	 метални	 скоби.	
Вратата,	 също	 желязна,	 можеше	 да	
устои	 на	 всякакви	 издевателства,	 но	

няма	 да	 се	 отвори.	 Над	 покрива	 се	
възнасяше	 неестествено	 широк	 ко-
мин,	целият	почернял	от	лойта	на	без-
бройните	 изпечени	 кебапчета.	 Това	
култово	творение	на	социализма	има-
ше	 огромно	 социално	 значение	 за	
селяните,	 които	работеха	в	 града.	Те	
се	 прибираха	 със	 следобедния	 път-
нически	влак	и	понеже	селото	им	бе	
първа	 спирка,	 по	 негласно	 правило	
пътуваха	 гратис.	 Повечето	 мъже	 с	
нетърпение	 очакваха	 момента	 да	 се	
наредят	 около	 лавката	 на	 сочно	 ке-
бапче	с	голяма	щипка	сол,	поставени	
върху	 откъснато	 парче	 амбалажна	
хартия	 и	 естествено,	 бутилка	 сту-
дена	 бира.	 Старият	 кебапчия	 бързо	
ги	 обслужваше,	 прибираше	 левчета-
та,	 а	 клиентите	 му	 разхлабваха	 от	
уморителния	 делник.	 Там	 обменяха	
информацията	 на	 деня,	 коментираха	
се	мачове,	 клюки,	 понякога	цветисти	
политически	вицове	и	всякакви	лакър-
дии.	Всичко	минаваше	през	обиграно-
то	ухо	на	лавкаджията,	а	той	–	съвес-
тен	 комунист,	 трябваше	 редовно	 да	
донася	 в	милицията	 за	 настроенията	
сред	 хората.	 Властите	 пък	 от	 своя	
страна	затваряха	очите,	 като	намаля	
грамажа	на	кебапчетата	или	продава	
цигари	изпод	тезгяха	без	разрешител-
но.
	 В	 детските	 години	 двамата	 прия-
тели	 свързваха	 това	 място	 с	 хитро-
стите,	 които	 спретваха	 на	 горския	
човечец.	Вземаха	едностотинкова	мо-
нета,	 поставяха	 я	 на	 железопътната	
релса	 и	 изчакваха	 да	 мине	 влакът.	
Щом	предното	колело	на	локомотива	
настъпеше	паричката,	тя	се	сплесква	
и	 добива	 размерите	 на	 5	 стотинки.	
Първият	малчуган	вземаше	фалшифи-
ката	 и	 застанал	 смирено	 пред	 про-
давача,	 с	 възможно	 най-умолителен	
глас	произнася:
	 -	 Чичко,	 ще	 ми	 дадеш	 ли	 една	
боза,	 че	 нямам	една	 стотинка,	 и	 по-
даваше	 ментето.	Тогава	 бозата	 стру-
ваше	незнайно	защо	6	стотинки	и	за	
разлика	от	сегашната,	можеше	да	се	
вкисва.	
	 Изпеченият	 търговец	 бе	 отлично	
запознат	с	номера,	но	се	преструва-

ше	 и	 даваше	 бозичката.	 След	 около	
час	упражнението	пак	се	повтаря	от-
начало,	само	че	малкият	хитрец	вече	
е	 друг.	 Той	 обаче	 няма	 шанс,	 което	
автоматично	отпушва	конфликта.
	 -	 Бай	 Левчо,	 дай	 една	 боза,	щот	
ша	 тъ	 обадя	 на	 милицията	 дет	 под-
стригваш	 кебапчетата	 и	 знам	 къде	
криеш	ножицата.	
	 	 Тук	 вече	 старецът	 не	 издържа	
и	 хуква	 с	 приготвената	 за	 тази	 цел	
пръчка	 да	 ги	 гони.	 Естествено,	 без	
успех.
	 Та	 сега	 бе	 настъпил	 часът	 на	
„новото	 време“,	 трябваше	 да	 се	 въз-
ползват	от	него.	За	целта	намериха	в	
стопанския	 двор	 на	 текезесето	 едно	
захвърлено,	 доста	 дълго,	 стоманено	
въже.	 Опасаха	 желязната	 барака,	
а	 на	 свободния	 му	 край	 направиха	
широка	 примка.	 Скоро	 щеше	 да	 се	
появи	среднощният	товарен	влак.
	 Машинистът	 спря	 за	 около	 мину-
та,	 дежурният	 по	 гара	 се	 показа	 на	
вратата,	 размениха	 по	 няколко	 думи	
и	 композицията	 бавно	 потегли	 към	
града.	Мъжете	ловко	надянаха	прим-
ката	 за	 буфера	 на	 последния	 вагон,	
въжето	се	изпъна	и	повлече	бараката.
	 Старата	 желязна	 кебапчийница,	
символът	 на	 Развития	 социализъм,	
грохна	под	напора	на	силата	с	 гръм	
и	 трясък,	 разпилявайки	 всичките	 си	
джунджурии.	 Задачата	 бе	 изпълнена,	
сега	имаха	цигари.	
	 Дотук	добре,	но	алкохолът	отдав-
на	свърши,	а	трябваше	да	си	допият,	
все	пак	празнуваха.	И	без	колебание	
поеха	нагоре	по	баира	към	местната	
винарна.
	 Винарската	изба,	гордостта	на	се-
ляните,	 представляваше	 дълго	 вкопа-
но	в	 земята	бетонно	помещение,	 на-
подобяващо	 бункер.	 Във	 вътрешност-
та	 й	 стояха	 наредени	 една	 до	 друга	
множество	 грамадни	 дъбови	 бъчви.	
Тазгодишният	гроздобер	отдавна	при-
ключи,	 виното	 укроти	 кипежа	 и	 сега	
кротко	си	почиваше.	Скоро	трябваше	
да	го	предадат	на	държавата,	с	което	
годишният	 план	 на	 кооперацията	 ще	
бъде,	както	винаги,	преизпълнен.
	 Бай	 Цвятко	 –	 пазачът	 на	 този	

стратегически	важен	обект	и	брат	на	
кмета,	 бе	 техен	 човек.	 Нямаше	 как	
старият	 приятел	 да	не	почерпи	 „баш	
демократите“	 на	 селото.	 И	 както	 му	
е	редът,	те	се	озоваха	насядали	край	
масата	с	пълни	чаши	в	ръка,	 хубаво	
мезе	 и	 сладка	 приказка.	 Домакинът	
имаше	 сходни	 разбирания	 по	 темите	
на	деня,	та	се	начерпиха	предоволно.	
Дори	 на	 изпроводяк	 им	 наля	 една	
туба	от	новата	реколта,	ей	тъй,	в	чест	
на	„демократичната	промяна	и	новото	
време“.
	 Но	 като	 материално	 отговорно	
лице	 той	 трябваше	 да	 е	 изряден,	 а	
това	 наложи	 възстановяване	 на	 въз-
никналите	 липси.	 Естествено	 водата	
в	 този	 момент	 е	 най-точният	 замес-
тител,	 манипулацията	 –	 оттренирана	
и	съвсем	проста.	Навря	гумения	мар-
куч	 от	 чешмата	 в	 наченатата	 бъчва,	
развъртя	 крана	 и	 зачака,	 докато	 се	
напълни.	 Но	 младото	 червено	 вино	
бе	поразмътило	главата	му,	та	взе,	че	
задряма.
	 Да,	 ама	 в	 неделното	 утро	 кметът	
още	 не	 беше	 пуснал	 благинката	 от	
селския	каптаж	и	създалият	се	ваку-
ум	 засмука	 съдържимото	 в	 бъчвата.	
По	 силата	 на	 гравитацията	 то	 поте-
гли	 из	 водопроводните	 тръби.	 Кога-
то	 хората	 се	 събудиха,	 с	 изумление	
установиха,	 че	 от	 крановете	 им	 тече	
вино,	 вместо	 вода.	 Сякаш	 чудото	 от	
библейската	 притча	 стана	 реалност,	
макар	за	десетина	минути.
	 Направи	го	демокрацията.
	 Изминаха	 близо	 трийсет	 години	
откак	 това	 събитие	 споходи	 „наше	
село“.	Кънчо	се	запиля	по	дюлгерлък	
някъде	из	Англия,	казваха,	че	още	не	
е	 забогатял.	 Станчо	 стана	 фермер,	
приватизира	няколко	крави	и	държе-
ше	да	го	наричат	каубой,	демек	кра-
вар.	 „Новото	време“	отдавна	отмина.	
„Демокрацията“	ни	победи	отвсякъде.
	 Селото	 обезлюдя	 напълно,	 само	
водата	 му	 остана	 все	 така	 бистра	 и	
студена,	но	никога	вече	не	се	превър-
на	във	вино.
	 Послеслов:	Всички	събития,	факти	
и	 герои	 са	 измислени,	 приликите	 –	
случайни,	но	все	пак..

веНета козарева
	 В	 последните	 дни	 на	
годината	ще	 станем	първи	
в	 срещата	 си	 с	 един	 ро-
ман-алегория	с	привкус	на	
политическа	сатира.	Повод	
за	 литературната	 вечер	 с	
участието	 на	 творческия	
тандем	Асен	Сираков	–	Ча-
вдар	 Николов.	 Ако	 не	 ви	
смущава	 фаталното	 съвпа-
дение	 на	 петък	 и	 тринай-
сети,	 заповядайте	 на	 сре-
щата	на	13	декември	от	18	
часа	в	Залата	на	жирафите	
на	Дома	на	хумора	и	сати-
рата.
	 Мнозина	 още	 помнят	
общуването	 си	 с	Асен	Си-
раков	при	едно	негово	гос-
туване	 в	 Музея	 на	 хумо-
ра.	 Доста	 време	 измина	
оттогава,	 през	 което	 той	
написа	 и	 издаде	 много	
книги.	 И	 за	 деца,	 и	 за	
възрастни.	Този	оригинален	
писател,	публицист,	журна-
лист,	 езиковед,	 преводач,	
композитор	 впечатлява	 не	
само	с	многообразното	си	
творчество,	 но	 и	 с	 избо-
ра	си	на	теми,	персонажи,	
изразни	средства,	дори	на	
художниците	илюстратори.
	 Читателите	 познават	
тънкото	 му	 чувство	 за	
хумор,	 както	 и	 майстор-
ството	му	 да	 диалогизира,	
вкуса	 му	 към	 абсурдното,	
нестандартното	 и	 афо-
ристичното.	 По	 думите	 на	
Митко	 Новков,	 Сираков	 е	
майстор	на	парадоксалния	
реализъм.	
	 Романът	алегория	„Вар-
ницата”	 с	 великолепните	
илюстрации	на	Чавдар	Ни-
колов	 ще	 ни	 пренесе	 в	
света	на	абсурдното	ни	би-
тие	и	ще	ни	накара	да	се	

замислим	с	усмивка	върху	
редица	 сериозни	 и	 важни	
неща	от	живота.

Повече зà àвторà 
и художникà
 Асен Сираков е роден през 
1952 година в София. Завършил 
е специалността „География на 
туризма” с английски и полски 
и руска и българска филология в 
СУ „Св. Климент Охридски”. Дъл-
ги години се занимава с журна-
листика и е независим експерт 
по електронни медии; има над 
1500 публикации в периодичния 
печат; над 20 авторски книги; 
превежда от руски, английски, 
полски, френски, немски, ита-
лиански и други езици; автор 
е на статии и трудове по ези-
кознание, теория на превода и 
на философската монография 
„Трите кита”; дългогодишен ав-
тор и водещ на легендарното 
предаване „12+Пляс!” по „Хори-
зонт” - БНР. Романите му „На-
следникът на Колизеума”, „Зодия 
килър”, „Ловецът на охлюви”, 
„Ъпдейт” (преведен на италиан-
ски) се радват на читателския 
интерес, както и сборниците 
му с разкази, забавните четива 
(„Как да живеем с изтрещялата 
си половинка” – когато е Той 
и когато е Тя) и детските му 
приказки („Приказка за Малък 
Мечо или кога Зайо спи зи-
мен сън”, худ. Виктор Паунов; 
„Приказка за Малката Слоница”, 
худ. Румен Статков; „Приказка 
за една Плишимура, която дори 
не приличаше на плишимура”, 
худ. Тодор Попов; „Приказка за 
Ежко Измишльоткин и Къртицата 
Софица”, худ. Виктор Паунов). 
Пиесите му „Годьо, Началото” и 
„Почукай и ще ти отворя” са иг-
рани с голям успех на софийска 

сцена. Носител е на Голямата 
награда за радио в Барселона, 
„Златен таралеж” за журналис-
тика, „Златно перо” за литера-
тура и публицистика, „ПОКИ” за 
поезия и Националната награда 
„Константин Константинов” за 
детска литература.
 Чавдар Николов е роден 
през 1959 година в град Дуп-
ница. Завършил е художествено 
училище и специализирал ви-
зуална комуникация и дизайн в 
Бирмингам, Великобритания.
 Занимава се с политиче-
ска карикатура от 1990 година. 
Публикувал е карикатури във 
вестниците „Стършел”, „Нови-
нар”, „Свободен народ”, „Анти”, 
„24 часа”, „Начало”, „Преса”, 
„Фактор”, списанията „Одисей”, 
„Сега” и др., политически кари-
катурист на вестник „Демокра-
ция” (1997 – 2002). Сценарист 
и художник на анимационни по-
литически клипове (2000-2002, 
„Панорама” – БНТ). Публику-
ва карикатури във вестниците 
„Бирмингам поуст” и „Гардиън”, 
списание „Прайвит ай”.
 Носител на наградата на 
Дома на хумора и сатирата за 
остроумна актуална карикатура 
от Националната карикатурна из-
ложба (2006). Печелил е най-го-
лемите конкурси за карикатура у 
нас, има отличие за политическа 
карикатура на ООН, второ място 
на Световния конкурс за карика-
тура, публикувана в пресата, в 
Кашкайш, Португалия (2018), и 
много други.
 През 2016 година над 90 
остро сатирични видео карика-
тури на художника бяха свале-
ни от сайта на Нова телевизия 
и Vbox7, след което намериха 
трибуна в Шоуто на Слави и в 
електронната медия Терминал 3.
 Чавдар Николов е участник 
в Международното биенале на 
хумора и сатирата в изкуството 
(1997, 2007, 2009, 2011), а 
през 2019 година – член на 
международното му жури. 
 Участва в организираните 
от Дома национални конкурси 
за карикатура „Европа мечтае 
за България” (1998) и „Евроса-
пиенс” (2009). Участва в сборни 
изложби на Дома, показвани в 
страната и чужбина. Запомнящи 
се бяха изложбите му „Приятел-
ски огън” (2006) и „Анимирани 
карикатури” (2018) в рамките на 
традиционния „Карикатурен са-

лон”, както и участието му в из-
ложбите „Свободата на словото” 
(2015) с творби на редакцион-
ни карикатуристи от България и 
Белгия, в „Дело 113” (2017), в 
„Артпредседателство” на „Невъз-
питаните карикатуристи” (2018, 
в рамките на Карикатурния са-
лон). 

Еволюция нà 
метàфизикàтà
	 Никой	 никога	 така	 и	
не	 я	 заровил	 тази	 варни-
цата,	 макар	 че	 с	 време-
то	 от	 това-онова	 –	 дъжд,	
вятър,	 сняг,	 суграшица,	
киша,	 кал,	 утайка,	 чимове,	
вършина,	 листа	 и	 най-ве-
че	 боклуци,	 като	 че	 въз-
никнали	 по	 теорията	 на	
Опарин	 –	 варницата	 се	
превърнала	 в	 „хлътнина”	
с	 полегати	 брегове.	После	
след	 години	 и	 различните	
Промени	 в	 управлението	
на	 гората,	 които	 били	 по-
вече	 от	 слънчевите	 дни,		
се	 оказало,	 че	 северната	
част	 на	 хлътнината	 между	
двата	 въображаеми	 спор-
ни	 диагонала	 е	 имот	 на	
измрелите	 Stegocephalia,	
южната	 част	 –	 парче	 от	
паша,	 деактувана	 в	 полза	
на	 наследниците	 на	 Гну,	
западната	част	–	ъгълче	от	
някога	 ипотекирания	 елак	
на	 Хамелеоните,	 а	 източ-
ната	 –	 мера,	 с	 петна	 от	
частна	 собственост	 на	 но-
вопоявили	се	собственици.
	 Всеки	 правоъгълен	
трап,	 дори	 превърнал	 се	
в	хлътнина,	уж	си	има	два	
диагонала,	 разделящи	 го	
на	 четири	 триъгълника,	 и	
вероятно	никога	нищо	е	ня-
мало	да	се	случи	–	в	сми-
съл	 всеки	 след	 поредните	
Промени	 в	 гората	 е	 щял	
да	 прибере	 полагащия	 му	
се	 триъгълник,	 ако	 преди	
това	не	се	били	намесили	
кучетата	Динго...
	 Работата	 бе	 там,	 че	
през	последните	години	на	
предишната	 ни	 гора,	 след	
предпоследните	 Промени,	
цялата	околност,	барабар	с	
въпросната	 варница,	 била	
във	 владение	 на	 Динго.	
Дълги	години	кучета,	кучки,	
кутрета	 и	 помияри	 идвали	
в	 тази	 околност,	 цапали	
паници	и	постелки,	чифтос-

вали	 се	 и	 се	 заклещвали	
по	 храстите,	 слушали	 заб-
ранени,	разрешени	звуци	и	
команди,	 прогонвали	 мах-
мурлука	сред	иглолистните	
и	 широколистни	 дървета	
и	 дълбоко	 вдишвали	 крис-
талния	въздух	на	тази	инак	
от	Бога	дадена	гора,	която	
смятали	 за	 своя	 бащиния.	
Всичко	 било	 толкова	 ху-
баво	 и	 вечно,	 че	 в	 ня-
какъв	 момент	 на	 тяхната	
идилия	 цялата	 околност,	
барабар	 с	 варницата,	 им	
се	 сторила	 тясна,	 та	 на	
бърза	ръка	били	привикани	
къртици,	 слепите	 кучета	 и	
дори	попови	прасета	с	цел	
Разширяване	и	строително	
оформяне	 на	 варницата	 и	
нейната	околност.
	 Кучета,	 къртици,	 хаме-
леони,	динозаври…	А	хора?	
Ще	 попита	 някой.	 С	 хо-
рата	 въпросът	 бил	 много	
сложен,	 тъй	 като	 нямало	
единно	мнение.	Едни	твър-
дели,	 че	 хората	 се	 били	
изнесли	в	чужбина	по	вре-
ме	 на	 някакви	 Промени.	
Други	твърдели,	че	именно	
по	 време	 на	 едни	 по-ста-
ри	 Промени	 хората	 били	
избити	 до	 крак	 като	 не-
пригодни.	Трети	клатели	от-
рицателно	 глава	 и	 научно	
доказвали,	 че	 да,	 имало	
е	 планов,	 справедлив	 от-
стрел	на	някакви	недъгави	
хора,	 но	 в	 името	 на	 свет-
лото	 оцеляване	 на	 най-
добрите	 техни	 индивиди,	
които	 пък	 от	 своя	 страна,	
полека-лека,	 от	 Промяна	
на	 Промяна,	 били	 озвере-
ли.	Това	 се	 наричало	Ево-
люция	 на	 Метафизиката	 и	
че	 следващият	 етап	 бил	
Очовечаване.
	 Поредните	Промени	за-
вариха	варницата	с	внуши-
телни	 размери,	 обрамчена	
тук-таме	с	кофраж.	
	 За	 зла	 кучешка	 беда	
разширително-строителна-
та	 им	 фантазия	 се	 била	
развихрила	 малко	 преди	
поредните	 Промени,	 та	 се	
наложило	да	 зарежат	 тра-
па	 и	 да	 изчакат	 Очовеча-
ването	 сред	 другите	 видо-
ве	и	по	други	гори	и	поля…
	 Още	 първият	 дъжд	 на-
пълни	реновираната	варни-
ца.	 Бреговете	 ѝ	 за	 нула	

време	 тревясаха,	 а	 тъй	
като	докараната	и	изрове-
на	 глина	 не	 пропускаше,	
новопоявилото	се	блато	се	
превърна	 в	 целогодишен	
факт.	 Именно	 от	 този	 мо-
мент	 тя,	варницата,	започ-
на	да	играе	 ключова	роля	
в	 поредната,	 бих	 казал	
най-нова	 история	 на	 гора-
та,	и	аз,	не	само	като	му-
тирал,	топлокръвен	наслед-
ник	на	рода	Stegocephalia,	
а	 и	 като	 истински	 горски	
патриот,	 реших	 да	 опиша	
нейната	съдба.

Вàрницàтà - поñледното 
уáежище зà пàтриотà
	 Казах	„патриот”...	
	 Сложна	 работа	 е	 това	
„патриотизмът”	 въобще,	 а	
когато	 е	 в	 гора	 –	 е	 чудо	
невиждано!	
	 Местностите	 ни	 открай	
време	 са	 били	 христома-
тия	 по	 еклектика.	 По	 тази	
причина	 и	 животните,	 и	
нравите,	 и	начинът	на	жи-
вот,	и	гъбите,	и	жълъдите,	и	
варниците,	и	дереджето	–	в	
това	число	и	патриотизмът,	
като	 част	 от	 дереджето	 –	
също	са	еклектични.	Това	в	
другите	 гори	 никога	 не	 са	
го	разбирали,	но	не	за	тях-
на,	а,	уви,	за	наша	сметка.
	 Почти	 навсякъде	 по	
света	 има	 вълци,	 мечки,	
лисици,	 зайци...	 Има	 жи-
рафи,	 слонове,	 носорози,	
крокодили,	дори	жаби...	Не	
и	в	нашата	гора.	В	нашата	
има	всичко	друго.
	 Някога	 преди	 много,	
ама	 много	 години,	 каз-
ват,	 някъде	 от	 север	 ли,	
от	 североизток	 ли,	 била	
дошла	някаква	глутница	от	
напълно	 неустановен	 вид	
с	 големи	 глави	 и	 се	 била	
установила	 по	 тукашните	
земи.	 Естествено	 земите	
гъмжели	от	всякаква	мест-
на	гад.	
	 Много	 днешни	 зоолози	
наричат	 заварената	 през	
онези	 далечни	 времена	
местна	 гад	 „Византийска	
фауна”,	 защото	 зоолозите	
много	 обичат	 всичко	 да	
е	 от	 едно	 семейство,	 „ви-
зантийското”	им	е	любимо!		
Хубаво,	 едно	 такова,	 кра-
сиво,	престижно,	културно,	

източноримско,	 животин-
ско,	 топлокръвно	 семей-
ство,	еволюционен	наслед-
ник	на	възможно	най-древ-
ната	на	земята	биосфера...	
Абе,	както	казват	по	наша-
та	 гора:	 видяла	 лисицата	
(макар	 че	 нямаме	 лисици)	
гъза	си	и	помислила,	че	е	
рана.
	 Тръгнах	 от	 патрио-
тизма,	 а	 докъде	 стигнах?	
До	 варницата.	 Не,	 няма	
грешка,	 защото,	 както	 ка-
зах,	 не	 чак	 толкова	 от-
давна	 –	 къде	 по	 законите	
на	 еволюцията,	 къде	 чрез	
отстрел	 –	 когато	 видовете	
Stegocephalia,	Brontosaurus,	
Pterodactilia	 и	 др.	 изчез-
нали	 по	 време	 на	 т.	 н.	
НИКС	 („Народни	 Истори-
ко-Климатични	 Събития”)	
–	 всевъзможни	 животни	 и	
насекоми	 хукнали,	 плъзна-
ли	 и	 литнали	 да	 завзе-
мат	 изведнъж	 оказалата	
се	 безстопанствената	 гора	
с	 всичко	 прилежащо.	 От	
този	ден	нататък	процесите	
по	завземане,	конфискува-
не,	 национализиране,	 до-
наждане,	ограждане,	загра-
ждане,	продаване,	препро-
даване,	разпределяне,	пре-
разпределяне,	 изкупуване,	
доизкупуване,	 наследява-
не,	 деактуване,	 усвояване,	
сливане,	 комасиране,	 рес-
титуиране	 и	 трансформи-
ране	 на	 полянки,	 ливади,	
групи	 от	 дървета,	 отделни	
дървета,	 хралупи,	 бърлоги,	
леговища,	 пътеки,	 пътечки,	
извори,	 потоци,	 камъни	 и	
дерета	във	вече	новозасе-
лената	гора	не	са	спирали	
и	 няма	 причина	 да	 спрат.	
Към	днешна	дата	повече	от	
половината	пътища,	пътеки	
и	 пътечки	 са	 без	 изход,	
реките	и	потоците	–	без	от-
ток,	 липсват	 хълмове,	 има	
нови,	 но	 всичко	 е,	 както	
се	казва,	в	бъдещето	и	със	
сигурност	ще	бъде	оправе-
но	след	Очовечаването!	
	 Е,	спрямо	спецификата	
на	 целия	 географски	 реги-
он,	 в	 който	 се	 намира	 и	
нашата	гора,	всичко,	каза-
но	дотук,	едва	ли	би	могло	
да	 бъде	 наречено	 чак	 пък	
толкова	уникално	и	вероят-
но	никога	нямаше	да	седна	
да	 пиша	 тези	 редове,	 ако	
не	беше…	варницата.

Сърп и чàклà, или литерàтурнà вечер ñ нàй-новия ромàн нà Аñен Сирàков
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÑÁÎÐÍÈÊ
ÐÀÇÊÀÇÈ ÎÒ
ÑÂÅÒÎÑËÀÂ
ÌÈÍÊÎÂ

ËÅÊÈ ËÅÒÍÈ
ÎÁÓÂÊÈ

ÏÚÐÂÈßÒ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒ
/1934-1968/

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1834-1879/

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÂÎÅÍÅÍ ÄÅÅÖ
/1850-1917/

ÑËÀÄÊÎÂÎÄ-
ÍÀ ÐÈÁÀ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÍÎÑÎÂÀÒÀ
×ÀÑÒ ÍÀ
ÊÎÐÀÁ

ÏÎÊËÎÍÍÈÊ,
ÁÎÃÎÌÎËÅÖ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
„ÃÅÐÃÀÍÀ”
/1882-1931/

ÄÂÈÃÀÒÅË ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÈÑÀÒÅËÊÀ -
„ÏÐÚÑÒÅ-
ÍÚÒ”
/1934-2015/

ÏÎÏÓËßÐÅÍ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÒÂ ÆÓÐÍÀËÈÑÒ

ÑÎË ÍÀ
ÒÀÍÈÍÎÂÀÒÀ
ÊÈÑÅËÈÍÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1589-1670/

¹2241

ÍÀÉ-ÃÎËÅÌÈ-
ßÒ ÃÐÀÄ Â
ÍÈÃÅÐÈß

ÂÈÄ
ÎÃÍÅÓÏÎÐÅÍ
ÌÀÒÅÐÈÀË

×ÀÑÒ ÎÒ
ÐÚÊÀÒÀ ÍÀ
×ÎÂÅÊ

ÑÎÐÒ
ÄÎÌÀÒÈ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÎÏ ÏÅÂÈÖÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÕÈÌÈÊ
/1777-1857/

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ÏÎ ÁÎÒÀÍÈÊÀ

ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅ
Ñ ËÎÄÊÈ

ÐÅÊÀ Â ÏÎË-
ØÀ, ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ ÂÈÑËÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÈÑÒÎÐÈÊ
/1902-1974/

ÏÀÐÈ×ÍÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ
ÍÀ ÑÀÙ

ÃËÀÑÅÍ
ÇÂÓÊ

ÐÀÇÌÍÎÆÈ-
ÒÅËÅÍ ÎÐÃÀÍ
ÍÀ ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÔÅÐÌÅÍÒ ÍÀ
ÁÚÁÐÅÖÈÒÅ

ÂÈÄ
ÊÎËÁÀÑ

ÅÄÈÍ ÎÒ ÌÀÐ-
ØÀËÎÂÈÒÅ
ÎÑÒÐÎÂÈ Â
ÒÈÕÈ ÎÊÅÀÍ

ÏÓÑÒÈÍß Â
ÈÍÄÈß È
ÏÀÊÈÑÒÀÍ

ÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÇÀ ÈÇÊÓÑÒÂÎ
ÎÒ 1929-1932 Ã.

ÙÀÒ Â ÑÀÙ

ÄÚËÃÀ
ÈÂÈÖÀ ÏËÀÒ
ÇÀ ÓÂÈÂÀÍÅ
ÎÊÎËÎ ÂÐÀÒÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
ÎÒ ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÁÐÀÇÈËÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1912-2001/

ÌÀÐÊÀ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ËÅÊÈ ÊÎËÈ

ÃÐÀÄ Â
ÈÒÀËÈß

ÖÚÐÊÎÂÅÍ
ÊÎÏÈÅÍÎÑÅÖ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÀÑÒÐÎÍÎÌ
/1514-1576/

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
ÊÈÐÃÈÇÊÈß
ÅÏÎÑ

ÒÅÐÌÈÍ ÎÒ
ÔÓÒÁÎËÀ

ÐÅÊÀ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß,
ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ
È ÃÅÐÌÀÍÈß

ÇÎÄÈÀÊÀËÅÍ
ÇÍÀÊ

ÅÒÈÊÀ

ÕÀÐÀÊÒÅÐÅÍ
ÒÀÍÖ ÍÀ
ÈÑÏÀÍÑÊÈÒÅ
ÖÈÃÀÍÈ

ÐÅÊÀ Â
ÑÀÍÊÒ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

ÄÐÅÂÍÎÃÐÚÖ-
ÊÀ ÁÎÃÈÍß
ÍÀ ËÓÍÀÒÀ

ÙÀÒ Â ÑÀÙ

ËÀÒÂÈÉÑÊÈ
ÏÓÁËÈÖÈÑÒ
/1877-1908/

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Â.
ÄÐÓÌÅÂ ÎÒ
„ÈÂÀÍÊÎ”

ÐÀÑÒÅÍÈÅ
ÑÒÎËÅÒÍÈÊ

ßÏÎÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1723-1776/

Ó×ÅÍÈÊ ÍÀ
ÇÀÍÀßÒ×Èß

ÌÀËÊÎ ÕËÅÁ-
×Å ÑÚÑ ÑÏÅ-
ÖÈÀËÍÀ ÌÀß

ÈÇÐÀÅËÑÊÈ
ÀÑÒÐÎÍÀÂÒ
/1954-2003/

ÏÐÅÏÈÍÀÒÅ-
ËÅÍ ÇÍÀÊ

ÑÅËÎ ÂÚÂ
ÂÅËÈÊÎ-
ÒÚÐÍÎÂÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÐÅÊÀ Â
ÅÑÒÎÍÈß

ÑÁÎÐÅÍ ÂÈÄ
ÏÀÏÀÃÀËÈ

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈ
ÔÈËÎËÎÃ
/1893-1964/

ÃÎËßÌÀ
ÌÎÐÑÊÀ
ÂÚËÍÀ

ÄÚÐÆÀÂÀ
Â ÀÔÐÈÊÀ

ÑÈÃÍÀË ÇÀ
ÒÐÅÂÎÃÀ Ñ
ÁÈÅÍÅ ÍÀ
ÊÀÌÁÀÍÀ

ÂÅÐÈÃÀ ÍÀ
ÊÎÐÀÁÍÀ
ÊÎÒÂÀ

ÎÑÍÎÂÀ ÍÀ
ÀÂÒÎÌÎÁÈË

ÐÓÑÊÀ ÈÌÏÅ-
ÐÀÒÐÈÖÀ
/1729-1796/

ÎÊÈÑ ÂÚÐÕÓ
ÍÀÃÐßÒ
ÌÅÒÀË

ÏÎËÎÆÈÒÅ-
ËÅÍ ÏÎËÞÑ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1852-1901/

ÏÐÎÂÈÍÖÈß
Â ÌÈÀÍÌÀÐ
ÑÅËÎ ÂÚÂ
ÂÅËÈÊÎ-
ÒÚÐÍÎÂÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÅÒÈÎÏÈß

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÀ
ÏÎÄÏÐÀÂÊÀ,
ÄÀÐ×ÈÍ

ÑÚÄ ÇÀ
ÂÎÄÀ

ÃÐÀÄ Â
ÌÎÍÃÎËÈß

ÃÐÀÄ Â
ÃÚÐÖÈß

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Ó.
ÑÀÐÎßÍ ÎÒ
„ÌÈÃÎÂÅ ÎÒ
ÆÈÂÎÒÀ”

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ËÅÕÀÐ ÎÒ
ÎÏÅÐÅÒÀÒÀ
„ÖÈÃÀÍÑÊÀ
ËÞÁÎÂ”

ÃÐÀÄ Â
ÒÓÐÖÈß

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÕÅÐÌÀÍ
ÖÓÌÏÅ

ÃÐÀÄ Â
ÏÎËØÀ

ËÈ×ÅÍ ÈÌÎÒ
ÍÀ ÂÀÑÀË

ÒÅÆÊÀ
ÇÀÐÀÇÍÀ
ÁÎËÅÑÒ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1544-1619/

ÊÚÐËÅÆ
/ÌÅÄ./

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1838-1875/

ÏÅ×ÀÒÀÐÑÊÀ
ÏÎÑÒÀÂÊÀ

ËÅÃÅÍÄÀÐÅÍ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÑÒÐÎÈÒÅË

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÄÐÀÌÀÒÓÐÃ
/1877-1946/

ÊÍÈÃÀ ÍÀ
ÐÅÊÎÐÄÈÒÅ

ÆÅÍÑÊÀ ÄÐÅ-
ÕÀ ÎÒ ÐÀÄÎ-
ÌÈÐÑÊÎ

ÄÐÓÃÎÒÎ ÈÌÅ
ÍÀ ÃËÓÕÀÐ×Å-
ÒÎ

ÅÑÒÎÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1911-1983/

ÌÀÐÊÀ
ÑËÎÂÀØÊÈ
ÏÅÐÀËÍÈ

ÃÎÐÍÀ
×ÀÑÒ ÍÀ
ÆÈËÈÙÅ

ØÓÒ,
ÑÌÅØÍÈÊ

ÂÈÑÎÊ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍ
×ÈÍ

ÇÂÚÍÅÖ,
ÕËÎÏÀÒÀÐ

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈ
ÏËÎÄ

ÑÊÐÈÏÅÖ

ÂÈÄ ÄÎÁÐÎ-
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÎ
ÊÀÔÅ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1808-1890/

ÏÀÐÍÈÊÎÂÎ
ÖÂÅÒÅ

ÐÀÂÍÈÙÅ,
ÓÐÎÂÅÍ

ÐÓÑÊÈ
×ÅÐÍÎÌÎÐ-
ÑÊÈ ÊÓÐÎÐÒ

ÞÄÅÉÑÊÈ
ÖÀÐ ÎÒ
Â. ÏÐ. ÕÐ.I

ÍÀÐÎÄÅÍ
ÏÅÂÅÖ Â
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

ËÈÐÈÊÎ-ÅÏÈ×-
ÍÎ ÏÐÎÈÇÂÅ-
ÄÅÍÈÅ Â
ÑÒÈÕÎÂÅ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÌÎÏÀÑÀÍ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÔÐÅÍÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
ÍÀ ÀÑÏÀÐÓÕ
ËÅØÍÈÊÎÂ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ËÞÁÅÍ
ÄÈËÎÂ ÎÒ
„ÕÓÁÀÂÀÒÀ
ÆÅÍÀ”

ÄÚÐÆÀÂÀ
Â ÀÇÈß

ÐÓÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
- „ÒÀÌÀÐÀ”
/1837-1910/

ÃÐÀÄÈÍÑÊÈ
ÇÅËÅÍ×ÓÊ

ÏËÀÍÈÍÀ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÐÓÑÊÀ
ÏÈÑÀÒÅËÊÀ -
„×ÅÒÂÚÐÒÀÒÀ
ÂÈÑÎ×ÈÍÀ”
/1901-1964/

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
„ÑÈËÀ”
/1862-1920/

ØÈÐÎÊÎ-
ËÈÑÒÍÎ
ÄÚÐÂÎ

ÀÁÈÄÀË, ÀÃÀÂÅ, ÀÄÎÐÀÒÎÐ, ÀÐÀÊÀÍ, ÄÎÐÈÔÎÐ, ÈÊÅ, ÊÀÄÅÍÀ, ÊÅÐÀÌÎËÈÒ, ÊÈÑÎÂ, ÍÎÂÈÑ, ÎËÀÂÀ, ÐÀÌÎÍ, ÐÅÍÈÍ, ÒÅÍÀÊÅË, ÙÈËÈÊÅ.

-
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дворо-
ве, 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 - обез-
опасява всякакви покриви. 
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.
покриВи, изолации, 
вътрешни ремонти, мазил-
ки, боя, гипсокартон и др. 
- 0897/390-194. [25, 16]
хидроизолация, по-
криВи, дренаж, улуци, 
капаци, комини, подпорни 

стени бързо и качествено 
- тел. 0888/020-187. [25, 
16]
покриВни рЕМонТи, ка-
паци, комини, изолации - 
0882/279-749. [17, 13]
рЕМонТ на покриви, тене-
кеджийски Услуги, хидрои-
золация, улуци и безшев-
ни улуци. Услуги с бус и 
други. Тел. 0893/205-204. 
[13, 10]
кърТи, пробиВа отвори 
от 32 мм до 180 мм - тел. 
0895/70-70-50. [13, 10]
доВършиТЕлни рабоТи 
- тел. 0895/70-70-50. [13, 
10]
бЕТон, коФраж, армату-
ра, собствен кофраж - тел. 
0895/707-050. [13, 10]
бригада изВършВа ре-
монт на покриви, външни и 
вътрешни изолации, мазил-
ки, шпакловки, гипсокар-
тон, бояджийски и тенеке-
джийски услуги и др. - тел. 
0899/63-88-75. [13, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
шпаклоВка, боядисВа-

нЕ - тел. 0895/38-66-50.
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333. 
[31, 19]
ВъТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 
16]
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [13, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.

Ел. инсТалации
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 11]
Вик и ел. инсталации - 
тел. 0895/70-70-50. [13, 
10]
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [14, 2]

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.
коМиночисТач - ма-
шинно, безпрахово - тел. 
0898/538-938. [13, 1]

Вик
Вик МонТаж и поддръжка 
- 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737. 
[25, 13]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 6]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници и 
фризери по домовете - тел. 
0897/425-313.
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 21]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [15, 3]

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 дървета, ря-
зане, кастрене - 0889/177-
737.
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737. [25, 13]
цЕпя дърВа, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [4, 1]

градини, 
басЕйни

ландшаФТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на двор-
ни места, озеленява-
не, водопадни и ез-
ерни форми, скални 
кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

хидроизолации
рЕМонТ на стари покри-
ви, хидро-, топлоизолации, 
дренаж - тел. 0888/863-
001. [17, 13]

проФЕсионалЕн
доМоупраВиТЕл
упраВлЕниЕ на етажна 
собственост - пълно об-
служване за граждани и 
фирми. Тел. 0894/94-07-
35. [13, 5]
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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.

аВТоМобили
 под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМобили под 
наЕМ, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап,
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, 12]

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ сТа-
ри и съВрЕМЕнни, 
западни и социа-
лисТичЕски Мо-
ТопЕди и МоТо-
циклЕТи - здрави и 
повредени, може и 
с липси - 0999/009-
008.

сядаш и караш
аВТоМобили до 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - 0999/009-008.

аВТочасТи
/Магазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.
ноВи акуМулаТори 
- най-ниски цени - тел. 
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.
нарязани и нацепе-
ни 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 - 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.
„балкан пЕлЕТс“ про-
дава пелети. Гарантирано 
качество! Тел. 0877/27-
26-21. [22, 22]

дъбоВи изрЕзки 
- 40 лв./куб. м - тел. 
0899/137-896. [16, 15]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., чувал 
дърва - 5 лв., разпалки 
- 5 лв. -  0893/511-154. 
[22, 15]
дърВа за огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [22, 12]
„ФлинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [24, 12]
МЕТроВи - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628. 
[22, 10]
разпалки В големи 
чували - 5 лева. Дърва 
в чували - 5 лева. Тел. 
0876/294-343. [14, 9]
дърВа В чували - 5 лв., 
нарязани и нацепени - 80 
лв. - тел. 0878/47-22-37. 
[16, 4]

продаВа Машини

пЕлЕТна горЕлка 
GF858 VIP - 8-58 кВТ, 
гаранционна, прода-
ва изгодно по спеш-
ност 0888/241-115 
[23, 11]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
кЕрЕМиди браМак (вто-
ра употреба) се прода-
ват на тел. 0878/199-789. 
[11, 5]

продаВа разни
паВилион - 9 кв. м, за 
400 лв. се продава на тел. 
0895/710-934. [11, 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.

паркЕТ продаВа

лаМиниран паркЕТ 
„алЕкс и ко“ оод, 
www.alexfloor.com.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТни услуги 
до 2 тона - каросерия - 
тел. 0896/828-147. [20, 
8]

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

счЕТоВодсТВо

рЕгисТрация на 
ФирМи и счЕТо-
Водно обслужВа-
нЕ - 0898/480-821.

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕбЕЛИ 

мебеЛи

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

иМоТи 
продаВа
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се прода-
ват на тел. 0888/447-096. 
[18, 6]
ЕТаж оТ къща в центъра, 
зад МОЛ Габрово, с двор 
150 кв. м, се продава 
на тел. 0897/446-428, 

0878/356-150 [16, 6]
къща близо до Габро-
во, на 6 км от центъ-
ра, се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 5]
дВуЕТажна къща в кв. 
Лъката се продава. Справ-
ки на тел. 0889/415-447, 
след 18 часа. [4, 3]
ноВо жилищЕ - обзаве-
дено, 73 кв. м, гр. Габро-
во, се продава на тел. 
0887/16-32-34. [11, 1]

иМоТи 
купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.

иМоТи даВа под наЕМ
ТрисТаЕн нЕобзаВЕдЕн 
апартамент, след осно-
вен ремонт, с климатик, 
кв. Русевци, Габрово, се 
дава под наем на тел. 
0884/149-964. [17, 9]
апарТаМЕнТ под наем 
- тел. 0876/411-467. [12, 
7]
МясТо за автокъща се 
дава под наем на тел. 
0895/710-934. [11, 6]
аВТоМиВка сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [11, 6]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0886/456-
785. [2, 1]

лЕкари
д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твърди 
контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 

066/80-32-37
психиаТър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
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. Записване на 
тел. 066/800-140.

рабоТа прЕдлага
Фаянсаджии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.
дърВообрабоТВаща 
ФирМа набира работ-
ници. Справки на тел. 
0899/137-896. [16, 15]
бисТро „карТал“ тър-
си да назначи кухненски 
работник/миячка. Дневна 
смяна. Тел. за справки: 
0889/319-654. [11, 11]

ФирМа за ЕлЕкТро-
ника Търси прода-
Вач-консулТанТ за 
сВоя Магазин и 
сайТ. оТлично за-
плащанЕ. Справки 
на тел. 0878/393-919 
[15, 11]

жЕна за гледане на въз-
растен мъж търси тел. 
0882/24-14-70. [11, 11]
Малка краВЕФЕрМа 
търси работник. Справ-
ки на тел. 0876/415-480. 
[12, 11]

„подЕМ габроВо“ 
Еоод търси електромон-
тьор. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 4]
бисТро „карТал“ тър-
си да назначи готвач/по-
мощник-готвач за обедно 
меню. Дневна смяна. Пре-
дишен опит е задължи-
телен! Справки на тел. 
0889/319-654. [12, 3]
ТаксиМЕТроВ шоФьор 
търси 0888/41-31-97. [5, 2]
Търся жЕна за почасови 
грижи за възрастна. Сама 
се обслужва. Справки на 
тел. 0886/210-426. [5, 2]

рабоТа Търси
Търся рабоТа - тел. 
0893/289-743. [12, 8]

Ключът 
към 
уñпехà

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 8]

жиВоТни продаВа
коза, ярЕ и пръч 
се продават на тел. 
06714/26-61. [7, 7]
оВЕн сЕ продава на тел. 
0898/575-123. [16, 4]

нощуВки
нощуВки -  тел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
нощуВки В топ център - 
0876/731-419. [20, 8]

Автомобили	под	наем		
ул.	"Емануил	Манолов"	28,	
тел.	0999/009-008.

"VAIKAR RENTACAR"

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници
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Продължава от бр. 232

Ден четвърти - Пекин
	 Днес	ще	 посетим	 някои	 от	
главните	 забележителности,	
които	 се	 намират	 в	 Пекин.	
Сред	тях	са	площад	„Тянанмън“	
и	 Забраненият	 град,	 с	 посе-
щението	 на	 които	 ще	 започне	
програмата	 ни.	 Снощи,	 преди	
да	се	разделим,	Петя	каза,	 че	
на	 тези	 места	 са	 възможни	
проверки	и	да	не	носим	запал-
ки,	 кибрит	 и	 алкохол.	 Хотелът	
е	 съвсем	 близо	 до	 тях	 и	 ние	
тръгваме	пеша.	Минаваме	край	
красивата	 сграда	 на	 старата	
пекинска	 гара,	 сега	 превърна-
та	 в	 музей	 на	 железопътния	
транспорт	 в	 Китай.	 След	 това	
покрай	Стрелковата	кула	и	Ба-
рабанната	 кула,	 които	са	били	
части	 на	 два	 реда	 крепостни	
стени	около	стария	град.	Мина-
вайки	под	един	подлез,	излиза-

ме	на	емблематичния	площад.
	 Площад	 „Тянанмън“	 (според	
някои	 източници	 правилното	
било	 Тиенанмън,	 но	 аз	 ще	 се	
придържам	 към	 това,	 с	 кое-
то	 сме	 свикнали)	 е	 един	 от	
най-големите,	 а	 според	 някои	
източници,	 най-големият	 пло-
щад	 в	 света.	 Дължината	 му	 в	
направлението	 север-юг	 е	 880	
метра,	 а	 в	 направлението	 из-
ток-запад	–	500	метра.	Общата	
му	площ	от	440	хиляди	кв.	ме-
тра	може	да	побере	около	един	
милион	 души.	 Всъщност	 той	
носи	името	на	вратата	в	север-
ния	му	край,	което	от	китайски	
се	 превежда	 като	 „Врата	 към	
небето“	 или	 „Врата	 на	 небес-
ното	 спокойствие“.	 Тя	 отделя	
площада	 от	 Забранения	 град.	
Строителството	му	е	започнало	
през	1417	г.	по	време	на	динас-
тията	Мин,	а	е	завършено	окон-
чателно	след	почти	 300	 години	
от	 последната	 династия	 Цин	
(изписва	 се	 и	 като	 Чин).	 Пло-
щад	 „Тянанмън“	 е	 от	 особено	
значение	за	китайската	народ-
ност	 и	 символ	 на	 нейния	 дух.	
Оттук	 на	 1	 октомври	 1949	 г.	
Мао	 Дзъдун	 обявява	 Китай	 за	
народна	 република.	 На	 тази	
дата,	 обявена	 за	 национален	
празник	 на	 новата	 държава,	
всяка	 година	 на	 площада	 се	
провежда	 грандиозен	 парад	
на	 Народната	 освободителна	
армия	 (официалното	 име	 на	
китайската	 армия).	 Но	 площа-
дът	добива	мрачна	слава	след	
нощта	на	трети	срещу	четвърти	
юни	 1989	 г.,	 когато	 на	 хиляди	
млади	 хора,	 излезли	 на	 мир-
на	 демонстрация	 с	 настояване	
за	 демократични	 реформи,	 са	
противопоставени	 танкове	 и	
войници,	 които	 откриват	 огън	
по	 тях.	 Убити	 са	 много	 хора,	
но	 броят	 им	 варира	 в	широки	
граници	(от	стотици	до	над	хи-
ляда).	За	това	в	днешен	Китай	
не	се	говори.	Едно	от	големите	
противоречия	 на	 това	 събитие	
е,	че	то	става	при	управление-

то	 на	 Дън	 Сяопин	 -	 човекът,	
който	либерализира	в	известна	
степен	живота	в	Китай	и	е	 ге-
нератор	 на	 идеите,	 които	 пре-
върнаха	Китай	в	голяма	иконо-
мическа	сила.
	 Ние	 сме	 в	 южния	 край	 на	
площада	 и	 тръгваме	 на	 север.	

Той	наистина	е	огромен,	покрит	
с	големи,	почти	бели	плочи.	Но	
има	 и	 изключително	 красиви	
цветни	 градини.	 Виждат	 се	 и	
много	 подвижни	 заграждения,	
чрез	 които	 при	 нужда	 се	 от-
цепват	 части	 от	 площада.	 Ми-
наваме	край	мавзолея	на	Мао	
Дзъдун,	където	се	намира	бал-
самираното	 тяло	 на	 „Великия	
Кормчия“,	 починал	 през	 1976	
година.	В	съседство	е	Дворецът	
на	 конгресите,	 а	 насреща,	 зад	
широкия	 булевард	 –	 внушител-
ният	 с	 размерите	 си	Национа-
лен	музей.
	 Постепенно	 се	 приближа-
ваме	 към	 северния	 му	 край,	
където	 е	 портата,	 дала	 името	
на	 площада.	Там,	 над	 централ-
ния	 й	 свод,	 е	 окачен	 голям	
портрет	 на	Мао	Цзъдун,	 който	
непрекъснато	 следи	 ставащото	
на	 площада,	 но	 всяка	 година	
се	 превъплъщава	 в	 нов	 образ	
–	 портретът	 всяка	 година	 се	
сменя,	защото	„Великият	вожд“,	
трябва	 да	 бъде	 винаги	 в	 свеж	
и	 привлекателен	 вид.	 Името	 и	
портретът	на	Мао	са	достатъч-
но	 известни	 и	 разпознаваеми.	
Не	така	обаче	се	оказа	с	този,	
който	в	значителна	степен	про-
правя	 пътя	 на	 Мао	 към	 на-
родната	 република	 и	 властта.	
Става	дума	за	Сун	Ятсен	-	един	

от	 основателите	 на	 Гоминдана	
(националистическа	 партия	 в	
Китай)	 и	 първи	 президент	 на	
Република	 Китай,	 провъзгласе-
на	на	1	януари	1912	 г.	Портре-
тът	на	Сун	Ятсен	е	на	площад	
„Тянанмън“,	срещу	този	на	Мао,	
но	достатъчно	далеч	от	него.
	 Минавайки	през		Северната	
порта	на	площада,	се	озовава-
ме	във	външния	двор	на	Забра-
нения	град,	който	представлява	
правоъгълен	дворцов	 комплекс	
с	 входни	 порти	 на	 всяка	 от	
страните.	Бил	е	ограден	с	ров,	
дълбок	 6	метра,	 пълен	 с	 вода,	
и	стени,	високи	10	метра.	Сред	
многобройните	 сгради	 на	 дво-
реца	особено	важни	са	били	5	
огромни	 зали	 и	 12	 двореца.	 В	
Забранения	 град	 са	 били	 обо-
собени	две	основни	части	(дво-
рове).	 Южната	 част	 (външният	
двор)	 е	 било	 мястото,	 къде-
то	 императорът	 е	 упражнявал	
своята	 всекидневна	 власт,	 а	
в	 северната	 част	 (вътрешният	
двор)	 той	 е	 живеел	 със	 свое-
то	 семейство	 и	 обкръжение.	
Колкото	 по-навътре	 (по	 на	 се-
вер)	 се	 е	 навлизало,	 толкова	
достъпът	 е	бил	по-ограничен	и	
невъзможен.	 Забраненият	 град	
е	 бил	 резиденция	 на	 24	 импе-
ратори	от	династиите	Мин	(1368	
–	 1644)	 и	 Цин	 (1644	 –	 1911).	
Строежът	 на	 този	 изключите-
лен	дворец	е	дело	на	династи-
ята	Мин.	Започнат	е	през	1406	
г.	и	завършен	през	1420	г.,	след	
което	 имперската	 столица	 е	
преместена	от	Нанкин	в	Пекин.	
Оттогава	до	1911	г.	Забраненият	
град	се	превръща	в	център	на	
държавната	 власт	 и	 дом	 на	
императорите	и	техните	семей-
ства.	В		периода	на	династиите	
императорът	е	имал	абсолютна	
власт.	 Смятал	 се	 е	 за	 син	 на	
небето	 и	 достъпът	 до	 двореца	
е	 бил	 забранен	 за	 земните,	
простосмъртните	 хора.	 Върху	
огромната	 площ	 на	 двореца	
са	 разположени	 90	 двора,	 980	
сгради	 и	 9000	 зали	 (числата	
са	приблизителни,	защото	раз-
минаванията	 им	 в	 различните	
източници	 са	 значителни).	 Той	
е	 най-добре	 запазеният	 импе-

раторски	 дворец	 в	 страната	 и	
е	 истинска	 съкровищница	 на	
китайските	 културни	 и	 исто-
рически	 ценности,	 признат	 за	
един	от	петте	най-важни	двор-
ци	 в	 света.	 Забраненият	 град	
се	смята	за	най-голямата	древ-
на	дървена	конструкция	в	све-
та	 и	 е	 включен	 в	 Списъка	 на	
Световното	 културно	и	истори-
ческо	наследство	на	ЮНЕСКО.	
Синхайската	революция	от	1911	
г.	 слага	 край	 на	 император-
ската	 власт.	 На	 1	 януари	 1912	
г.	 е	 провъзгласена	 Република	
Китай	 с	 първи	 президент	 Сун	
Ятсен.	Новата	власт	позволява	
на	 шестгодишния	 тогава	 импе-
ратор	Пу	И	 да	 запази	 титлата	
си	 и	 да	 остане	 да	 живее,	 но	
вече	 като	 затворник,	 във	 въ-
трешния	 двор	 на	 Забранения	
град,	 докато	 вътрешният	 двор	
става	резиденция	на	Гоминдана	
(властващата	 тогава	 политиче-
ска	 партия)	 и	 е	 публично	 дос-
тъпен.	През	1924	г.,	след	военен	
преврат,	Пу	И	е	експулсиран	от	
двореца,	 лишен	 от	 всички	 тит-
ли	 и	 привилегии,	 и	 обявен	 за	
обикновен	 гражданин.	 Целият	
дворцов	комплекс	се	отваря	за	
обществеността,	а	Забраненият	
град	 се	 превръща	 в	 дворец-
музей	 (част	 от	 ценностите	 му	
са	изнесени	в	Тайван	по	време	
на	китайската	гражданска	вой-
на	 (1927-1949	 г.).	 Пу	 И	 умира	
през	 1967	 г.	 като	 градинар	 в	
столичните	 ботанически	 гра-
дини.	 За	 тези	 последни	 съби-
тия	 разказва	 изключителният	
филм	 „Последният	 император“	
на	 Бернардо	 Бертолучи,	 който	
вероятно	мнозина	си	спомнят.
	 Влизаме	 и	 във	 вътрешния	
двор.	 Тук	 се	 намират	 най-ва-
жните	зали	-	Баохъ	(Залата	на	
запазващата	 хармония),	 Джун-
хъ	 (Залата	 на	 пълната	 хармо-
ния)	 и	 Тайхъ	 (Залата	 на	 вър-
ховната	 хармония).	 Залата	 на	
запазващата	 хармония	 се	 е	
използвала	за	балове	и	пирше-
ства.	В	Залата	на	пълната	хар-
мония	императорът	е	посрещал	
посланиците	 на	 чуждите	 стра-
ни.	 Използвала	 се	 и	 за	 репе-
тиции	 пред	 големи	 тържества.	
Най-важна	 от	 тях	 е	Тайхъ,	 За-
лата	 на	 върховната	 хармония,	
към	която	водят	красиви	мосто-
ве	и	стълби,	и	е	охранявана	от	
бронзови	лъвове	и	дракони.	Тя	
е	 била	 използвана	 за	 импера-
торски	сватби	и	коронации,	за	
честване	на	рождените	дни	на	
императорите,	 на	 китайската	
нова	 година,	 на	 зимното	слън-
цестоене.	Краищата	на	извития	
й	 покрив	 са	 населени	 от	 дра-
кони	 –	 белег	 за	 важността	 на	
сградата	 и	 колкото	 по-голям	 е	
техният	брой,	толкова	сградата	
е	по-важна.	

	 Вляво	 са	 жилищните	 по-
стройки	 и	 спални	 на	 наложни-
ците	 на	 императора.	 Надник-
нахме	и	 там,	 но	 те	не	блестят	
с	 разкош,	 напротив,	 впечатле-
нието	 е	 по-скоро	 за	 скромна	
обстановка.	 Тук,	 в	 Забранения	
град,	човек	може	да	се	загуби	
в	 лабиринтите	 от	 улици,	 дво-
рове,	 сгради,	 стени,	 канали	 и	
мостове	 като	 в	 един	 истински	
град.	Накрая	отиваме	и	в	лич-
ната	 градина	 на	 императора.	
Това	е	малка	китайска	градина	
с	 характерните	 камъни,	 цветя,	

храсти,	дървета	(някои	на	пове-
че	от	300	години)	и	павилиони.	
Най-голям	е	Павилионът	за	ду-
ховно	развитие,	всъщност	дос-
та	представителна	постройка,	в	
която	понякога	са	се	преселва-
ли	 да	 живеят	 и	 императорите.	
Но	за	мен	тя	е	по-интересна	с	
това,	 че	 тук	 е	 живял	 Reginald	
Johnston,	 английският	 възпита-
тел	на	последния	император	Пу	
И,	чиято	роля	в	развитието	на	
невръстния	 император	 е	 била	
твърде	 важна,	 както	 бе	 пока-
зано	 и	 в	 споменатия	 по-горе	
филм	на	Бертолучи.	А	спомняте	
ли	си	кой	игра	тази	роля?	Из-
ключителният	британски	актьор	
Питър	О’Тул!

продължава във вторник

Пътеписите на Георги Трендафилов

Стрелковата кула (вляво) и 
барабанната кула (вдясно)

Цветните градини на 
площад „Тянанмън“

Северната порта, 
дала името на площада, 
която е и южен вход 
към Забранения град

Забраненият град – външният двор

Забраненият град – вътрешният двор

В Китàй - древен и модеренВ личната градина на императора

В личната градина на 
императора. Павилионът 
на духовното развитие

В залата на върховната 
хармония (Тайхъ) 

Стълпотворението пред Залата на
 пълната хармония (Джунхъ)

Забраненият град – вътрешният двор

Залата на върховната хармония (Тайхъ) – външен вид


