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	 Вече	 втора	 година	 де-
цата	 от	 класа	 на	 учите-
лите	 Красимира	 Буздрева	
и	 Милена	 Пенева	 при	 II	
„б“	клас	на	ОУ	„Ран	Боси-
лек“	 -	 Габрово	 посрещат	
дългоочакваните	 коледни	
и	 новогодишни	 празници	
със	сърчица,	в	които	треп-
ти	 радостта	 от	 срещата	
с	 добрия	 Дядо	 Коледа	 и	
желания	 подарък.	 Но	 има	
още	 нещо	 също	 толкова	
важно	 за	 съпричастие-
то	 на	 всички	 нас:	 деца,	
учители,	 родители,	 в	 тези	
предпразнични	 дни	 –	 да	
дарим	усмивка	на	нуждае-
щите	се!
	 Да	дариш	е	свята	кау-
за!		 	  стр. 3

Дà дàриш ñветà е ñвятà кàузà

Светозар Гатев

Отборът	 на	 ПФК	 „Ду-
нав“	(Русе)	спечели	първо-
то	издание	на	детския	фут-
болен	 турнир	 в	 памет	 на	
Иван	Вуцов.	Емоционална-
та	надпревара	за	малчуга-
ни,	 родени	 след	 1	 януари	
2011	 година,	 се	 проведе	
в	 рамките	 на	 три	 дни	 в	
спортна	 зала	 „Орловец“	 с	
участието	на	10	отбора	от	
водещи	футболни	школи	в	
страната.					

Малките	 състезатели	
на	„Дунав“	постигнаха	пет	
последователни	 победи.	
В	 предварителната	 група	
„А“	русенци	надиграха	„Бо-
тев“	(Враца)	с	10:0,	„Янтра	
2013“	 (Габрово)-1	 с	 6:0,	
„Черно	море“	(Варна)	с	2:0	
и	 „Ботев“	 (Пловдив)	 с	 6:0	

и	без	да	допуснат	гол,	си	
осигуриха	първото	място.

Първенец	 в	 група	 „Б“	
стана	 тимът	 на	 „Левски“	
(София).	 „Сините“	 също	
записаха	стопроцентов	ак-
тив	с	четири	победи	 -	 7:1	
срещу	 „Академия“	 (Вра-
ца),	 2:1	 срещу	 „Берое“	
(Стара	 Загора),	 3:0	 над	
„Етър“	 (Велико	 Търново)	
и	 3:1	 срещу	 „Янтра	 2013“	
(Габрово)-2,	в	своеобразен	
финал	за	първото	място	в	
групата.	

Във	финала	отборът	на	
„Дунав“	 показа	 по-добри	
умения	и	се	наложи	с	3:1	
над	 „Левски“.	 За	 третото	
място	 съставът	 на	 „Янтра	
2013“-2	 победи	 „Ботев“	
(Пловдив)	с	2:0.	Петата	по-
зиция	в	турнира	зае	тимът	
на	„Берое“	след	победа	с	

6:0	 над	 „Янтра	 2013“-1,	 за	
седмото	 място	 „Етър“	 се	
наложи	 над	 „Черно	 море“	
с	 3:1,	 а	 мачът	 за	 9-10-то	
място	 между	 „Академия“	
(Враца)	 и	 „Ботев“	 (Враца)	
завърши	при	резултат	4:1.

Наградите	 на	 малките	
футболни	 таланти	връчиха	
кметът	на	Община	Габрово	
Таня	 Христова,	 бившият	
президент	на	БФС	Вален-
тин	Михов,	екснационалът	
Велизар	 Димитров,	 пред-
седателят	 на	 ЗС	 на	 БФС	
във	Велико	Търново	Бончо	
Генчев,	 собственикът	 на	
фирма	 „Зора“,	 осигури-
ла	 наградите	 за	 децата,	
Стефан	 Милушев,	 предсе-
дателят	 на	 ОбС	 на	 БФС	
-	 Габрово	 Георги	 Тренда-
филов,	 сестрата	 на	 Иван	
Вуцов	 -	 Венета	 Мошкова,	

синът	му	Велислав	и	вну-
ците	му	Иван	и	Светослав.						

За	всички	отбори	бяха	
предвидени	 трофеи,	 гра-
моти	 и	 торти.	 Връчени	
бяха	 и	 няколко	 индиви-
дуални	 отличия.	 За	 най-
добър	 вратар	 беше	 оп-
ределен	 Борис	 Ковачев	
от	 „Левски“,	 наградата	 за	
най-добър	 защитник	 взе	
Теодор	Матев	от	„Ботев“,	а	
Златин	Тодоров	от	„Берое“	
получи	 отличието	 за	 най-
полезен	играч.	Голмайстор	
на	турнира	с	10	точни	по-
падения	 стана	 Владимир	
Христов	от	„Дунав“.	

Връчена	бе	и	специал-
на	 награда	 за	 Феърплей,	
чийто	 първи	 носител	 в	
България	 е	 именно	 Иван	
Вуцов.														

Продължава на стр. 3

"Дунàв" ñпечели първия турнир "Ивàн Вуцов"

На	17	декември	
от	17.30	часа	в	зала	
„Проф.	Кънчо	Цанев”	
Художествена	галерия	

„Христо	Цокев”	
открива	традиционната	

Годишна изложба 
на Габровските 

художници
Изложбата	има

конкурсен	характер.	
Тази	година
за	наградата

се	състезават	двадесет	
и	осем	автора.

Експозицията	представя	
петдесет	и	три	творби	
в	жанровете	живопис,	
графика,	скулптура	и	
приложно	изкуство.

която втора година обединява учениците от втори "б" клас на училище "Ран Босилек"

	 През	 декември	 „Спешъл	
Олимпикс	 България“	 стартира	
кампания	„България	стреля	към	
звездите!“	 в	 рамките	 на	 Евро-
пейската	 баскетболна	 седмица	
на	 Спешъл	 Олимпикс	 ‘2019,	 	 в	
партньорство	с	Българската	фе-
дерация	 по	 баскетбол	 и	 НБЛ.	
Темата	 на	 кампанията	 тази	 го-
дина	 бе	 баскетболът	 за	 моми-
чета	 и	 седмицата	 беше	 посве-
тена	 на	 важността	 децата	 да	
започнат	да	играят	баскетбол	в	
ранна	възраст											 стр. 3

Носител	на	наградата	е	детска	
градина	 „Радост“,	 гр.	 Габрово	
за	 демонстрационния	 турнир	
Мини	 баскетбол	 в	 рамките	 на	
Европейската	баскетболна	сед-
мица	на	Спешъл	Олимпикс‘2019	
и	участие	само	на	момиченца.

Детñкà ãрàдинà „Рàдоñт" - 
Гàáрово ñ ãодишнàтà нàãрàдà 
нà Спешъл Олимпикñ

ХриСтина ХриСтова

	 Златна	 сватба	 отпраз-
нуваха	 седем	 семейства,	
врекли	 се	 във	 вечна	 вяр-
ност	преди	50	години.	Тога-
ва	 29	 семейства	 са	 склю-
чили	брак	 в	 село	Сенник.	
На	 поканата	 ни	 се	 отзо-
ваха	 Никола	 и	 Стоянка	
Колеви,	 Петър	 и	 Лозинка	
Бакалови,	 Мария	 и	 Иван	
Иванови,	 Донка	 и	 Кирил	
Цочеви,	 Златка	 и	 Петър	
Илиеви,	Гина	и	Ботьо	Мер-
джанови,	 Милка	 и	 Антон	
Тотеви.	 Дамите	 получиха	
по	букет,	чаши,	сватбарски	
украси,	 изработени	 от	 са-
модейците	 Диана	 Димова	
и	Ценка	Йонкова.	 стр. 2

Злàтнà ñвàтáà прàзнувàхà ñедем 
ñемейни двойки от ñело Сенник

организира	 школата	 по	
изобразително	 изкуство	
„Елиза	Арт“	със	съдействи-
ето	на	Община	Габрово.
	 В	 изложбата	 са	 вклю-
чени	 творби	 на	 над	 70	
деца	 и	 младежи	 на	 въз-
раст	 от	 4	 до	 20	 години,	
възпитаници	 на	 Елиза	
Божидарова	 Ковачева	 -	
Цокова	 -	 талантлива	 га-
бровска	 художничка	и	ръ-
ководител	 на	 школата	 по	
рисуване	„Елиза	Арт“.
	 Изложбата	 може	 да	
бъде	 видяна	 до	 края	 на	
декември.
	 На	откриването	залата	

се	изпълни	с	деца,	родите-
ли	и	гости.
	 Развълнувана	 от	 вни-
манието	 към	 събитието,	
Елиза	 сподели,	 че	 е	 под-
готвила	 откриването	 да	
премине	 като	 празник	 за	
нейните	възпитаници:
 „Поканих	 Христофор	
Михайлов	и	Елена	Вълкова	
с	 учениците	 си	 да	 изпъл-
нят	музикални	творби.
	 На	всички	деца	разда-
дох	по	един	медал	с	името	
на	всяко	дете	за	заслугите	
им	през	годината,	тъй	като	
доста	 от	 децата	 участва-
ха	 в	 много	 международни	

проекти	и	изложби,	включ-
ваха	се	в	пленери,	органи-
зирани	 от	 мен.	 Много	 от	
тях	бяха	отличавани	и	на-
граждавани,	 но	 всички	 се	
стараха,	затова	като	техен	
стимул	 и	 с	 пожелание	 да	
получат	още	много	връчих	
на	 сцената	 тържествено	
по	един	медал	и	отличия“.
	 Вечерта	завърши	с	го-
ляма	торта	с	принт	снимки	
на	учениците	от	школата	и	
почерпка.
	 Семейство	 така	 силно	
се	 впечатли	 от	 картината	
на	 едно	 дете,	 че	 пожела	
да	я	откупи	веднага.

Годишнà изложáà "Пъñтър 
ñвят" в зàлà "Възрàждàне"

В Китàй - древен и 
модерен ñ Георãи 
Трендàфилов  8
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“100 вести” излиза всеки 
ден без събота и неделя

тиХомир Църов

	 В	 продължение	 на	 55	
години	музей	„Етър”	и	май-
сторите,	 които	 работят	 в	
него,	 заедно	 съхраняват	
българско	 материално	 и	
нематериално	 културно	
наследство.	 В	 първите	 го-
дини	след	1989-та	се	пред-
приема	 промяна	 –	 някои	
от	 назначените	 на	 щат	
майстори	 стават	 наемате-
ли	 на	 работилниците	 си.	
Други	 остават	 на	 заплата	
към	 музея,	 който	 изпъл-
нява	ролята	си	да	опазва	
занаяти	 в	 риск	 от	 изчез-
ване,	 чиято	 продукция	 не	
е	 атрактивна	 за	 широко	
потребление.	
	 Музей	 „Етър”	 като	 ин-
ституция	с	широки	между-
народни	контакти	се	стре-
ми	да	осигури	възможнос-
ти	на	своите	майстори	да	
представят	продукцията	си	
и	да	демонстрират	занаят	
извън	пределите	на	Бълга-
рия.	
	 През	 последните	 пет	
години	изделия	на	етърски	
майстори	 са	 показвани	 в	
Румъния,	 Франция,	 Порту-
галия,	 Полша,	 Ирландия,	
Китай.	 За	 да	 изпълни	 ро-

лята	 си	 в	 съхраняването	
и	 представянето	 на	 бъл-
гарските	 занаяти,	 музеят	
успява	да	увеличи	броя	на	
посетителите.	 Над	 200	 000	
души	 годишно	 преминават	
през	 „Етър”-а,	 като	 през	
2019-та	се	очаква	да	бъде	
поставен	 рекорд	 от	 по-
следното	десетилетие.	
	 Ненавършил	 още	 30	
години,	 Мартин	 Тинчев	 е	
най-младият	майстор	в	му-
зей	 „Етър”.	Съвсем	наско-
ро	 той	 поема	 занаята	 в	
свои	 ръце,	 като	 се	 явява	
на	 конкурс	 за	 Куюмджий-
ската	работилница	и	успя-
ва	да	го	спечели,	въпреки	
че	 е	 конкуренция	 на	 стар	
и	известен	майстор,	който	
е	негов	баща.	
	 Майстор	Тинчо,	предал	
занаята	в	ръцете	му,	е	съв-
сем	 естествено	 да	 изпита	
удовлетворение,	 че	 собст-
веният	му	син	се	показва	
по-достоен	 да	 продължи	
да	 практикува	 в	 работил-
ницата,	 чийто	 месечен	
наем,	 определен	 от	 Об-
щинския	 съвет	 в	 Габрово,	
е	192	лева	с	ДДС.	Сумата	
е	намалена	от	предходния	
период,	 което	 е	 допълни-
телен	 стимул	 за	 младежа	

да	развива	занаята.	
	 Директорът	 на	 музей	
„Етър”	 проф.	 д-р	 Светла	
Димитрова	нито	за	миг	не	
се	 колебае	 да	 представи	
Мартин	 Тинчев	 на	 китай-
ския	 културен	 аташе	 и	 да	
го	 препоръча	 горещо	 за	
участие	 в	 съвместни	 ини-
циативи.	 Това	 става	 при	

посещение	на	дипломата	в	
Габрово.
	 Резултатите	 не	 закъс-
няват.	 През	 2019	 година	
майстор	 Мартин	Тинчев	 и	
Калоян	 Минчев,	 син	 на	
дърворезбаря	 в	 „Етър”-а	
Цветомир	Минчев,	пътуват	
до	Китай,	където	различни	
държави	 показват	 своето	
национално	 културно	 на-
следство.	 Проф.	 д-р	Свет-
ла	 Димитрова	 договаря	
разноските	 по	 пътуване-
то	и	пребиваването	да	са	
за	 сметка	 на	 приемащата	
страна.	В	продължение	на	
седмица	занаятчията	пред-
ставя	по	един	достоен	на-
чин	традициите	на	българ-
ското	 куюмджийство.	 До-
брите	продажби	и	липсата	
на	 разходи	 са	 отличен	
стимул	 за	 един	 амбицио-
зен	млад	човек,	решил	да	

продължи	родовата	тради-
ция.	И	 един	 ден	 да	 стане	
по-известен	дори	от	баща	
си?!	
	 Поканата	 е	 по	 линия	
на	 Мрежата	 от	 творчески	
градове	 към	 ЮНЕСКО,	
част	 от	 която	 е	 Габрово,	
благодарение	 на	 музей	
„Етър”.	

	 Мартин	 Тинчев	 опре-
деля	организацията	на	съ-
битието	като	много	добра.	
Той	 се	 представя	 с	 изде-
лия,	 изработвани	 с	 тех-
никата	 филигран.	 Работи	
се	 ръчно,	 с	 много	 висока	
проба	 сребро.	 При	 фили-
гран	 нещата	 са	 в	 главата	
на	 майстора,	 може	 да	 се	
създаде	 всичко,	 стига	 чо-
век	 да	притежава	необхо-
димия	талант.	
	 „Занаята	съм	го	научил	
от	 баща	 си	Тинчо.	Той	 се	
занимава	с	куюмджийство	
вече	50	години	и	е	един	от	
най-старите	 майстори.	 В	
наше	 време	 технологиите,	
с	 които	 той	 се	 учи	 като	
млад	занаятчия,	не	се	из-
ползват,	въпреки	че	са	ин-
тересни”,	разказва	Мартин	
Тинчев.	
	 Филигран	 е	 позната	 в	

Китай	 техника,	 а	 Мартин	
повишава	 своя	 професио-
нален	 капацитет	 при	 кон-
тактите	си	там.	
	 „Успях	 да	 видя	 и	 нау-
ча	 доста	 неща,	 които	 да	
ползвам	 занапред.	 Когато	
имаш	 базови	 знания,	 мо-
жеш	 по-лесно	 да	 се	 ори-
ентираш	 и	 да	 си	 вземеш	

нещо	 от	 занаята.	 Това	 е	
обогатяване	 на	 опита.	 За-
наятът	 е	 като	 живота	 –	
постоянно	 се	 развиваш,	
няма	 как	 да	 познаваш	
всичко.	В	Китай	имат	улич-
ки,	на	които	демонстрират.	
Всеки	 може	 да	 види	 как	
от	 едно	 парче	 метал	 се	
изработва	 прекрасно	 из-
делие.”
	 Дълбока,	богата	и	сил-
на	 култура,	 която	 е	 отво-
рена	към	света	–	така	из-
глежда	 Китай	 през	 очите	
на	 най-младия	 майстор	 в	
музей	 „Етър”	 Мартин	Тин-
чев.	 Той	 се	 надява	 да	 е	
оставил	 добро	 впечатле-
ние	за	родната	си	страна	
България,	 която	също	има	
дълга	история	в	занаятчий-
ството.	
	 Мартин	 Тинчев	 споде-
ля,	че	би	желал	да	покаже	

уменията	 си	 и	 на	 други	
места	 по	 света,	 макар	 да	
признава,	че	все	още	има	
малък	опит.	Той	отдава	не-
обходимото	 уважение	 към		
работата	 на	 други	 занаят-
чии	 с	 дългогодишна	 прак-
тика	и	смята,	че	с	времето	
ще	надгражда	собствените	
си	постижения.	
	 Най-младият	 майстор	
Мартин	 Тинчев	 смята,	 че	
останалите	 занаятчии	 на	
чаршията	 в	 музей	 „Етър”	
са	 негово	 семейство.	 Го-
тов	 е	 да	 продължи	 да	
спазва	традицията	–	да	се	
вслушва	 в	 това,	 което	 му	
казват	по-опитните.	
	 „При	 майсторите	 е	
така.	 Така	 трябва	 и	 така	
е	редно.	Трябва	да	си	по-
магаме,	 като	 едно	 семей-
ство”,	 смята	 Мартин	 Тин-
чев.

Музеят и мàйñторите: Китàй през очите нà Мàртин 
Тинчев - нàй-млàдият мàйñтор в музей „Етър” 

Продължава от стр. 1
Церемонията	 бе	 истинска	
и	 незабравима.	 Питката	
изпече	Милка	Тотева,	коя-
то	 е	 юбилярка.	 Лозинка	
почерпи	 с	 вкусен	 тикве-
ник.	 Под	 звуците	 на	 ръ-
ченица	 Милка	 Маринова,	
Ценка	 Йонкова	 и	 Пенка	
Ангелова	 връчиха	 баници.	
Ритуалът,	 сцениран	 от	 се-
кретаря	на	местното	чита-
лище	 Христина	 Христова,	
с	 водеща	 г-жа	 Миглена	
Гаджева,	 плени	 публика-
та,	ставайки	на	крака	под	
звуците	 на	 Менделсон.	
Златните	 двойки	 получи-
ха	 подарък	 поздравите-
лен	 адрес	 и	 емоционални	
преживявания.	 Този	 път	
наградихме	 и	 получихме	
очаквания	 резултат.	 Най-

млада	от	булките	бе	Донка	
Цочева,	а	най-голямата	по	
възраст	 -	 Златка	 Илиева.	
За	да	им	е	сладък	животът	
през	следващите	петдесет,	
вкусиха	 юбилейна	 торта.	
Уникалната	 водеща	 Меги	
чрез	 забавни	 игри,	 песни	
и	танци	направи	празника	
незабравим	 и	 вълнуващ.	
Всички	 разказаха	 кога	 и	
къде	са	се	запознали.	Кой	
пръв	 е	 предложил	 брак,	
на	 коя	 дата	 са	 сключи-
ли	брак.	Нека	благодарим	
на	 златните	 момичета	 и	
момчета,	 на	 всички,	 при-
съствали	 на	 церемонията.	
Да	пребъде	най-успешният	
проект!	 На	 всички	 поже-
лавам	 весела	 Коледа	 и	
щастлива	Нова	година.	Да	
вярват	в	мечтите	си.	

Злàтнà ñвàтáà прàзнувàхà 
ñедем ñемейñтвà от Сенник

Стефка Бурмова
 
	 Данъчно	 задължени-
те	 лица,	 които	 извърш-
ват	 таксиметров	 превоз	
на	пътници,	 са	длъжни	да	
подадат	 декларация	 в	 ди-
рекция	 „Местни	 данъци	 и	
такси“	 до	 края	 на	 година-
та,	съобщи	Мария	Йозова,	
директор	 „Местни	 данъ-
ци	 и	 такси“	 към	 Община	
Габрово.	 Декларациите	 се	
подават	 за	 всеки	 отделен	

автомобил,	за	който	е	из-
дадено	разрешение	за	из-
вършваната	 дейност.	 Пре-
ди	 получаване	 на	 издаде-
ното	 разрешение	 лицата	
внасят	 дължимия	 данък,	
който	 за	 Община	 Габро-
во	 е	 в	 размер	 на	 500	 лв.	
За	 всички	 промени	 в	 об-
стоятелствата,	 които	 имат	
значение	 за	 определяне	
на	данъка,	лицата	подават	
нова	 данъчна	 декларация	
в	 7-дневен	 срок	 от	 на-

стъпването	на	съответното	
обстоятелство.
	 Мария	Йозова	припом-
ни	още,	че	до	края	на	го-
дината	остават	малко	дни,	
в	 които	 всеки	 може	 да	
плати	 своите	 задължения	
за	 местни	 данъци	 и	 так-
си.	Към	настоящия	момент	
се	 начисляват	 лихви	 за	
просрочие,	които	са	в	раз-
мер	 на	 основния	 лихвен	
процент	 плюс	 10	 пункта.	
Неплатените	в	срок	задъл-

жения	 за	 местни	 данъци	
и	 такси	 се	 събират	 чрез	
частни	 съдебни	 изпълни-
тели	 и	 това	 допълнител-
но	 увеличава	 размера	 на	
задълженията.	 Работното	
време	 на	 местни	 данъци	
и	 такси	е	от	8.15	до	16.30	
часа	без	прекъсване.	Пла-
щане	 може	 да	 се	 извър-
ши	 и	 по	 банков	 път,	 чрез	
интернет	 платформата	 на	
Общината,	 както	 и	 на	 ка-
сите	на	Изи	пей.

Мàрия Йозовà: „Деклàрàции зà тàкñиметров 
превоз ñе подàвàт до крàя нà ãодинàтà”

Женина Денчева

	 Състав	 на	 Окръжен	
съд	 осъди	 на	 лишаване	
от	свобода	условно	двама	
мъже	 от	 село	 Градница,	
община	 Севлиево,	 за	 от-
вличане	 и	 унищожаване	
на	чуждо	имущество.
	 Съдът	 призна	 В.	 С.	 и	
А.	 Б.	 за	 виновни	 в	 това,	
че	 на	 7	 декември	 2017	 г.	
около	 1,30	 ч.	 в	 съучас-
тие	 помежду	 си	 отвлекли	
младеж	от	село	Градница,	
община	Севлиево.	Постра-
далият	 бил	 принудително	
изведен	от	къща	в	същото	
село	 и	 откаран	 с	 авто-
мобил	 в	 покрайнините	 на	
населеното	място.
	 Подсъдимият	 В.	 С.	 бе	
признат	 за	 виновен	 и	 за	
противозаконно	 унищожа-
ване	 на	 чужди	 движими	
вещи	 -	 преносим	 компю-
тър,	 домашно	 кино,	 мо-
нитор	 и	 др.,	 всичко	 на	
стойност	 379	 лева,	 соб-
ственост	 на	 друг	 жител	
на	 село	 Градница.	 С	 тези	
си	 действия	 извършители-
те	 се	 опитали	 да	 накарат	
собственика	 на	 унищоже-
ното	 имущество,	 който	 е	
и	 приятел	 на	 отвлечения	
младеж,	 да	 се	 срещне	 с	
тях.	 За	 извършеното	 пре-
стъпление	 двамата	 подсъ-
дими	 бяха	 осъдени	 на	 по	
три	 години	 лишаване	 от	
свобода.	И	 по	 отношение	
на	двамата	подсъдими	на-
казанията	 бяха	 отложени	
с	 изпитателен	 срок	 от	 5	
години.

	 На	27	декември	в	сгра-
дата	 на	 Музей	 „Старото	
школо“	 в	Трявна	 ще	 бъде	
представена	 във	 фотоиз-
ложба	втората	част	от	ав-
торския	 проект	 „Аз	 съм	
Българка!“	 на	 габровския	
фотограф	Радослав	Първа-
нов.
	 Трявна	 в	 тази	 част	 от	
проекта	 е	 представена	
от	 две	 участнички	 -	 Вяра	
Перпериева,	 която	 избра	
да	 покаже	 Седемте	 рил-
ски	 езера,	 и	Теодора	 Ни-
нова,	която	разказва	чрез	
сюжета	 „Тревненският	 со-
кай“	 в	Даскаловата	 къща,	
обяснява	Радослав	Първа-
нов.
	 Изложбата	 ще	 остане	

в	сградата	на	музей	„Ста-
рото	 школо“	 до	 края	 на	
месец	януари	2020	година.	
	 	„Участниците	и	любез-
ните	домакини	от	Специа-
лизирания	 музей	 -	Трявна	
и	 Община	 Трявна	 Ви	 оч-
акват	 на	 27	 декември	 на	
официалната	 премиера	 на	
втората	 част	 от	 Национа-
лен	 проект	 „Аз	 съм	 Бъл-
гарка“.	
	 Прекрасна	възможност	
да	се	потопите	в	една	раз-
лична	 българска	 атмосфе-
ра	 и	 да	 видите	 красотата	
на	заобикалящата	ни	род-
на	 история	 под	 различен	
ъгъл”,	 кани	 всички	 трев-
ненци	авторът	на	изложба-
та	Радослав	Първанов.

	 Посланикът	 на	 Ислям-
ска	република	Иран	–	Не-
гово	 Превъзходителство	
Сейед	 Мохаммад	 Джавад	
Расули,	 посети	 град	Тряв-
на	и	се	срещна	с	кмета	на	
общината	 Силвия	 Кръсте-
ва.
	 Срещата	 бе	 иниции-
рана	 от	 Н.	 Пр.	 посланик	
Расули,	 а	 целта	 бе	 да	 се	
обсъди	 евентуално	 бъде-
що	 сътрудничество,	 тъй	
като	 посланикът	 е	 силно	
впечатлен	 от	 град	Трявна,	
миналото	 и	 традициите,	
които	 градът	пази.	Кметът	
на	Община	Трявна	Силвия	
Кръстева	 изрази	 своето	
желание	 за	 ползотворно	
сътрудничество,	 като	 обе-

ща	съдействие	за	инициа-
тиви	в	тази	посока.
	 Н.	 Пр.	 посланик	 Ра-
сули	 подчерта	 сходствата	
между	 България	 и	 Иран.	
Той	сподели	за	общите	ко-
рени	и	културни	традиции,	
които	 народите	 на	 двете	
страни	носят.	
	 Именно	затова	и	него-
вият	 подарък	 за	 кмета	 на	
Община	 Трявна	 бе	 тради-
ционна	 иранска	 шевица,	
която	 в	 много	 отношения	
наподобява	 българските	
шевици.
	 Сейед	Мохаммад	Джа-
вад	Расули	e	магистър	по	
Международно	право	Вла-
дее	 арабски,	 английски	 и	
немски	език.

Дилвия Кръñтевà прие 
поñлàникà нà Ирàн ã-н Рàñули

Предñтàвят „Аз ñъм Бълãàркà!” 
нà Рàдоñлàв Първàнов в Трявнà

Оñъдихà двàмà 
зà отвличàне
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"Дунàв" ñпечели първия турнир "Ивàн Вуцов"

продължава от стр. 1
Получи	 я	 Денислав	

Стоянов	 от	 състава	 на	
„Янтра	 2013“	 (Габрово)	
от	 ръцете	 на	 сестрата	
на	 Иван	 Вуцов	 -	 Венета	
(снимката горе).	 Имаше	 и	
няколко	 поощрителни	 на-
гради	 за	 добро	 предста-
вяне	 в	 турнира	 във	 вид	
на	футболни	кори	и	топки.	
Те	 отидоха	 при	 Димитър	
Иванов	 („Черно	 море“),	
Александър	Станчев	(„Лев-
ски“),	 Димитър	 Тодоров	
(„Дунав“),	Виктория	Пълев-

ска	(„Янтра	2013“)	и	Румен	
Джепков	(„Берое“).		

Хубавата	новина,	която	
кметът	Таня	Христова	спо-
дели	още	при	откриването	
на	турнира,	е,	че	планове-
те	 са	 той	 да	 се	превърне	
в	 ежегоден.	 Новината	 бе	
потвърдена	и	от	Велислав	
Вуцов,	 който	 беше	 основ-
ния	мотор	в	организацията	
на	проявата.	„Най-важната	
задача	 беше	 във	 връзка	
с	 80-годишнината	 на	 моя	
баща	 Иван	 Вуцов	 да	 на-
правим	 този	 турнир.	 Той	

много	 обичаше	 децата	 и	
много	 хора	 не	 знаят,	 че	
той	 освен	 голям	 футбо-
лист,	треньор,	ръководител	
и	 т.	 н.,	 имаше	 и	 вълшеб-
ното	 око	 да	 познава	 та-
лантливите	 млади	 играчи.	
Мисля,	че	ако	ни	е	гледал	
отгоре,	 е	 останал	 дово-
лен.	 Вероятно	 не	 е	 бил	
супер	 впечатлен,	 но	 поне	
е	 бил	 задоволен,	 защо-
то	 неговите	 изисквания	
към	 организацията	 вина-
ги	 са	 били	 много	 високи.	
Сто	 процента	 е	 бил	 мно-
го	 щастлив	 от	 това,	 че	
видя	 едни	 деца,	 на	 които	

аз	 лично	 се	 възхищавам	
за	 техния	 дух,	 желание,	
борба	и	раздаване.	Някои	
плакаха,	други	се	радваха,	
но	 показаха	 невероятно	
старание	и	желание	в	това	
да	бъдат	бъдещи	звезди	в	
този	 спорт.	 Другото,	 кое-
то	 много	 ми	 допадна,	 е,	
че	 тези	 деца	 бяха	 много	
добре	подкрепяни	от	свои-
те	 родители	 и	 смятам,	 че	
те	 също	 се	 забавляваха.	
Дано	през	следващата	го-
дина	има	още	по-сериозно	
присъствие.	При	всяко	по-
ложение	ще	се	развиваме	
и	 бъдете	 сигурни,	 че	 тур-

нирът	ще	бъде	с	три	класи	
по-нагоре	 -	 сподели	 след	
края	 на	 турнира	 синът	
на	 габровската	 футболна	
легенда.	 -	 Изключителни	
благодарности	към	всички,	
които	 бяха	 ангажирани	 с	

организацията	 и	 на	първо	
място	 на	 г-жа	 Христова	
като	 кмет	 на	 този	 град.	
Изключително	 много	 съм	
благодарен	 и	 на	 всички	
приятели	на	баща	ми,	кои-
то	потърсих	за	помощ	при	

организацията	-	на	Стефан	
Милушев	(б.	а.	собственик	
на	 фирма	 „Зора“),	 Joma,	
Корпорация	 „Развитие“	 и	
т.	 н.	 Всички	 помогнаха	 за	
това	да	се	случи	нещо	ху-
баво“,	допълни	Вили.								

		 По	 време	 на	 редовно-
то	 заседание	 на	 Общин-
ския	 съвет	 в	 Севлиево	
съветниците	 ще	 гласуват	
годишната	 план-сметка	 за	
определяне	 на	 разходите	
по	 сметосъбиране	 и	 сме-
тоизвозване,	 както	 и	 за	
обезвреждането	 на	 бито-
вите	 отпадъци	 и	 за	 под-
дръжката	 и	 чистотата	 на	
териториите	 за	 обществе-
но	ползване.	
		 Гласувано	ще	бъде	още	
увеличение	 на	 сметката	 в	
разходната	 ѝ	 част	 зара-
ди	 увеличения	 размер	 на	
минималната	 работна	 за-
плата	 и	 на	 отчисленията	

за	 депониране	 на	 отпадъ-
ци.	Съгласно	разчетите	за	
следващата	година	ще	бъ-
дат	необходими	малко	над	
3	 млн.	 лева	 за	 извършва-
не	 на	 дейностите	 по	 сме-
тосъбиране,	 извозване	 и	
депониране	 на	 битовите	
отпадъци.	В	тези	средства	
се	 включват	 и	 поддръж-
ката	 на	 депата	 за	 битови	
отпадъци,	почистването	на	
уличните	платна,	тротоари-
те,	 парковете	 и	 алеите	 в	
населените	 места	 на	 об-
щината.
		 В	 рамките	 на	 заседа-
нието	 на	 дневен	 ред	 ще	
бъде	 и	 предложението	 за	

годишен	 план	 за	 дърве-
сина	 в	 горските	 терито-
рии	общинска	собственост	
през	2020	 година.	Предло-
женият	 план	 за	 ползване	
на	дървесина	е	съобразен	
с	 горскостопанския	 план	
на	 горските	 територии,	
собственост	 на	 Община	
Севлиево.	
		 По	 друга	 точка	 от	
дневния	 ред	 съветниците	
ще	 гласуват	 цени	 на	 дър-
весината	 за	 ползване	 от	
физически	 лица,	 които	 не	
са	 търговци,	 и	 само	 за	
лична	 употреба.	 Стойно-
стите	 ще	 служат	 и	 при	
определяне	 на	 начална	

тръжна	цена	при	предсто-
яща	продажба	на	дървеси-
на	на	корен	при	търгове	с	
явно	наддаване.	
		 На	 заседанието	 ще	
бъде	предложено	още	Об-
щина	Севлиево	да	предос-
тавя	за	управление	на	ВиК	
-	Габрово	реконструирания	
довеждащ	 водопровод	 от	
ПСПВ	„Стоките“	и	Източен	
водопроводен	 клон.	 Съо-
ръжението	 е	 изградено	 с	
целеви	публични	средства,	
отпуснати	 от	 Министер-
ски	 съвет,	 Министерство	
на	 регионалното	 разви-
тие	 и	 благоустройството	
и	 Община	 Севлиево.	 За	

обекта	 има	 издаден	 про-
токол	 за	 разпределение	
на	собствеността	на	акти-
вите	 между	 държавата	 и	
Община	Севлиево.	Общата	
балансова	стойност	на	ак-
тивите	 е	 за	 над	 7,8	 млн.	
лева.	
		 Друго	 решение,	 което	
трябва	 да	 бъде	 взето,	 е	
дали	Община	Севлиево	да	
предоставя	 безвъзмездно	
спортни	 обекти	 от	 общин-
ската	 инфраструктура	 за	
определено	 време.	 Обек-
тите	са	нужни	за	развива-
не	на	дейността	на	спорт-
ните	клубове	в	община	Се-
влиево.	На	територията	на	

общината	се	намират	мно-
жество	действащи	спортни	
обекти.	
	 Целта	 им	 е	 да	 служат	
за	 трайно	 задоволяване	
на	потребностите	в	облас-
тта	 на	 физическото	 въз-
питание	 и	 спорта.	 Лица-
та,	желаещи	да	използват	
безвъзмездно	 спортните	
обекти	 за	 извършване	 на	
колективен	спорт,	вече	са	
подали	 необходимите	 до-
кументи	 пред	 Общинския	
съвет.
		 И	 още	 -	 по	 предложе-
ние	 на	 председателя	 на	
Общинския	 съвет	 Здравка	
Лалева	ще	бъде	гласувано	

да	 се	 открие	 процедура	
за	 попълване	 списъка	 на	
кандидатите	 за	 съдебни	
заседатели	 за	 Районен	
съд	 -	 Севлиево	 с	 мандат	
2020-2023	 година.	 И	 дали	
да	 се	 създаде	 временна	
комисия	 за	 изготвяне	 на	
предложения	 за	 съдебни	
заседатели.	
		 Към	 Общинския	 съвет	
в	Севлиево	има	отправено	
искане	 за	 попълване	 на	
броя	 на	 съдебните	 засе-
датели	 с	 до	 25	 лица	 за	
предстоящия	мандат.	
		 Редовната	 сесия	 на	
Общинския	 съвет	 започва	
днес	в	14:00	часа.

Днеñ OáС в Севлиево ãлàñувà ñпортните клуáове дà 
използвàт áезвъзмездно оáщинñки ñпортни оáекти

Проявата става ежегодна, потвърди Велислав Вуцов, който е основният мотор в организацията й

Детñкà ãрàдинà „Рàдоñт" - Гàáрово ñ 
ãодишнàтà нàãрàдà нà Спешъл Олимпикñ

продължава от стр. 1
и	да	получат	подкрепа	да	
продължат	да	играят	както	
като	 юноши,	 така	 и	 като	
възрастни.	 От	 особено	
значение	 е	 популяризира-
нето	 и	 поощряването	 на	
мини	 баскетбола	 в	 преду-
чилищна	възраст.	
	 Награда	 „Достъп	 до	
спорт“	 в	 категория	 „Дет-
ска	градина“	за	2019	годи-
на	 на	 Спешъл	 Олимпикс	
България	 бе	 спечелена	 от	
ДГ	 „Радост“	 –	 Габрово	 за	
активността	и	съпричасти-

ето	към	приобщаването	на	
децата	 със	 специални	 об-
разователни	 потребности	
чрез	спорт.	
	 В	 педагогическите	 си-
туации	 по	 физическа	 кул-
тура	децата	от	ДГ	„Радост“	
се	запознават	с	правилата	
и	характерните	особености	
на	спорта	баскетбол.	Чрез	
различни	упражнения	мал-
ките	 баскетболисти	 усвоя-
ват	 основните	 баскетбол-
ни	умения	 -	дрибъл,	пода-
ване,	стрелба.	Така	децата	
развиват	 своята	 двигател-

на	култура,	изграждат	уме-
ния	за	работа	в	колектив,	
добиват	 самоувереност	 и	
най-важното	 -	 в	 тях	 се		
формира	 интерес	 и	 жела-
ние	да	спортуват.	
	 ДГ	 „Радост"	 вече	 3	 го-
дини	успешно	си	партнира	
с	ОБК	„Чардафон	–	Габро-
во“,	в	частност	с	треньора	
Антонио	Станков.

продължава от стр. 1
					Когато		попитах	моята	
внучка	Александра	каква	е	
каузата	 на	 базара,	 който	
ще	организират,	тя	отгово-
ри,	че	ще	дарят	парите	на	
двама	души	за	лечение.		
	 Базарът	и	 тази	 година	
бе	по	инициатива	на	роди-
телите,	подкрепена	от	учи-
телите	на	класа.	И	затова	
подготовката	 му	 не	 беше	
само	с	цел	изработването	
на	предмети,	но	те	трябва-

ше	да	се	харесат,	за	да	се	
съберат	 и	 необходимите	
средства.
	 Няколко	 дни	 забърза-
ните	 и	 грижовни	 ръце	 на	
майките,	 децата	 и	 учител-
ките	 подготвяха	 картички,	
разделители	 за	 четене	
на	 книги,	 украса	 за	 елха-
та	 и	 дома,	 близалки…	 и	
още	много	вкусни	коледни	
сладкиши.
	 Благодарност	 към	
всички,	 които	 внесоха	

нови	 идеи	 в	 тазгодишния	
базар!	 Но	 си	 заслужава	
да	споменем	някои	от	тях:	
Румена	 Цонева	 ангажира	
емоционално	много	деца	с	
изработката	 на	 оригинал-
ните	 близалки	 „Еленчето	
Рудолф“;	Ивелина	Нанкова	
подари	 гипсови	 отливки,	
които	 малките	 художни-
ци	 превърнаха	 в	 цветни	
снежни	 човеци,	 джудже-
та,	 елхички,	 камбанки	 и	
др.;	Мария	Гечекова	вложи	

много	 любов	 и	 с	 усмивка	
изработи	за	децата	всички	
сладкиши	за	базара,	пода-
рък	от	семейството	й.
					На	10	декември,	денят	
за	 базара	 на	 II	 „б“	 клас,	
почти	 всичко	 бе	 прода-
дено,	 а	 сумата	 зарадва	
децата.	 На	 13	 декември	
–	 по	 време	 на	 концерта	
„Подай	 ръка	 на	 Поли“	 на	
МФ	 „Upstream	 Voices”	 от	
Севлиево,	 малките	 второ-
класници	 дарители	 преда-
доха	 събраната	 сума	 от	
базара	 за	 лечението	 на	
7-годишната	 Поли	 Димова	
с	 диагноза	 детска	 цере-
брална	парализа	и	на	Галя	
Илиева,	 треньор	 по	 бас-
кетбол,	с	диагноза	прогре-
сивна	 първична	 множест-
вена	склероза.
	 По	 учебно-възпитател-
ния	 път	 на	 двете	 учител-
ки	 каузата	 дарителство	 е	
един		от	опорните	жалони,	
които	 карат	децата	да	от-
кликват	на	чуждата	болка,	
едно	от	качествата	на	до-
брия	човек.
	 Какво	 по-красиво	 в	
тези	 празнични	 дни	 ра-
достта	 от	магията	 за	 сре-
ща	на	Дядо	Коледа	да	се	
свърже	 с	 доброто	 –	 да	
дариш	НАДЕЖДА!	
  Светла Цветанова

Дà дàриш ñветà е ñвятà кàузà
която втора година обединява учениците от втори "б" клас на училище "Ран Босилек"
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Иван Върхаров
откъси от книгата 
„Разговори с птиците“

РАЗГОВОРИ С ПТИЦИТЕ

I. Завист

Ти летиш, моя мъничка птичко,
ще се спреш ли? Аз зная, ще спреш,
че сърцето не може самичко
да поддържа тоз пламък горещ,
да раздухва нетленна жарава
и да бъде то вечно на пост.
Зная аз, зная аз, но остава
на света и сърцето ти гост.
Някой ден ти ще паднеш отгоре,
все едно в пролетта ли, или есента,
ще престанеш да шариш простора,
дето с радост безгрижно летя,
дето мислеше, че си голямо
с най-красивото птиче перо.
Ти не виждаш, че туй е измама,
и си пееш във свойто гнездо.
Трепна клончето малко и литна
една весела птичка-стрела.
Аз я гледах отдолу притихнал
и завиждах, че нямам крила.

ИЗ „АВТОБИОГРАфИя”

С живота водих бой суров
с безброй сърдечни рани.
Загубих не една любов,
но мойте груби длани
държаха здраво тежък чук
и пушка и мотика.
Ковах на времето напук
съдбата многолика.
Една нестихваща тревога
в сърцето ми тежи -
във този ден дали ще мога
без пози и лъжи
да служа искрено и честно
до сетния си миг.
Да бъда просто неизвестен,
ала безкористен войник.
И някога над моя прах
забравен и неважен
достойно ли живях и пях
то - времето - ще каже.

 СТИХОВЕ ОТ 
 ЗЛАТНАТА РАКЛА

    Не, не мога, не мога без теб
    и без твоите думи не мога.

Ти си моето синьо небе,
мойта вечна и тиха тревога.
Ти си моят немирен копнеж
и напиращо в устните име...
По косите ми стапя се скреж,
ала аз не преставам, любима,
да те търся замислен и ням
сред мъглата на влажната есен.
В този свят посивял и голям
има думи, и хора, и песни,
има чудни и скромни дела.
и любов, и сълзи, и усмивки.
Има хора с орлови крила,
има бури и вечери сини.
Ала тебе те няма сред тях,
не дочувам познатите стъпки,
не долита познатия смях.
Само лампите в някакви тръпки
полюляват бездушно глави
и се смеят студено, без злоба -
цял живот те са били сами,
не разбират човешката обич.
Не, не мога, не мога без теб
и дойдох непоканен и чакам.
Ала тихото мое небе
с малко облаче бързо заплака.
И във ромона плах на дъжда
аз започнах едва да разбирам -
любовта щом захване ръжда
непременно умира.

* * *
Годините, годините изтляха
под слънцето на твоето небе.
Това, което те ни завещаха,
забравихме завинаги със теб.
И само сън са тихите алеи
и стъпките, заглъхнали по тях.
Гората вън отново зеленее
и пак се чува весел детски смях.
Очите ти и днеска са зелени,
сивеят вече твоите коси.
И аз с тъга разбирам вече, че за мене 
ти същото момиче днес не си.
Ти остаряваш! И голяма
фамилия те крие в тежък плен.
И бялата ти рокля е измама,
измислена от нас във онзи ден,
когато си представяхме неясно
на бъдещето щедрия светлик -
ти хубава артистка да пораснеш,
 а аз един поет - поне класик.
И станахме! Но тежката раздяла
по разни краища ни днес пилей.
Във тъжните ни спомени за бала
една прекрасна рокля се белей.

В ДУШАТА МИ СЕЛСКА 
ЗВЪНИ ЧУДНА ПЕСЕН

СРЕДНОщЕН ДЪжД
Светлините напускат града,
пак заспиват и къщи, и хора.
Само вънка единствен дъжда
със дърветата тихо говори.
Аз не мога да спя в този звън и залепям чело 
до стъклата -
зад прозореца влажен навън
едри капки се удрят в листата.
И си мисля - на село сега 
този дъжд е дошъл като празник
и до късно пред всяка врата
все за него така ще приказват:
- Преди месец да бе завалял...
- Пуста суша - как зле ни наказа,
цяло лято, кажи го, комай
все стоя язовирчето празно.
Пада някаква тежка ръжда
от душите и ниските стрехи.
Колко хора стоят под дъжда,
без да пазят обуща и дрехи.
Шушнат тихо из влажния мрак
и доволни накрая си лягат -
ще засеят навреме и пак
ще да падне зърното на влага.
В тротоарите чисти шуми
и градът отегчено заспива,
а в душата ми селска звъни
чудна песен. И аз съм щастливец. 

ЗАВИЖДАМ ВИ, ПОТОМЦИ, ДЕТО СЕ РАЖДАТЕ 
ПРЕЗ ТАЗИ НОЩ

УТРЕ

Завиждам ви, потомци, дето
се раждате през тази нощ
Дълбоко изкопаните окопи 
ще станат напоителни канали,
в които укротена ще тече
на дните ни суровата омраза,
превърната в живителна вода.
Над бойните полета ще изгрее
една зора, окъпана във свежест,
прекършени цветя ще пуснат пъпки
и вятърът забързан ще отвее
на бомбите и на кръвта дъха.
Ще бъде утро, чакано години,
ще бъде ден, мечтан от векове,
когато над земята изтерзана
ще литнат из космическия свят
щастливи хора с влакове ракети...
А слънчеви лъчи със плодна ласка
ще падат върху пресните бразди,
в които никне разпиляно зърно.
Завиждам ви, деца, които
се раждате през тази нощ!

МълчАлИВА любОВ

Под смълчаните, строгите кестени
ние двама вървим и мълчим.
На невидими нишки отгоре провесени
трепкат плахите едри звезди.
Нейде в клоните скрил се е вятърът,
ти се сгушваш до мене така,
че аз чувствам как стават приятели
мойта груба и твойта нежна ръка.
Да мълчим - има нещо във думите,
дето просто грози любовта.
Не ти казвам нали, че почти до безумие
си ми скъпа сега!
Ти ми вярваш и без обещания,
ти ми вярваш, аз зная това - 
та нали любовта като вечно страдание
се разбира без много слова.
А смълчаните есенни кестени
с пожълтелите, тъжни листа,
над алеята клони надвесили, 
разговарят със есента.
А в езика избран на дърветата
едно хубаво чувство шуми -
със ръце и със мисли преплетени
ний до края със теб ще вървим.

ОБЕДНЯЛА И ТЪЖНА, 
ТАНÖУВА ДУШАТА МИ ГОЛА

Димка ГоСпоДинова

 - „Разговори с птици-
те“ книга равносметка ли 
е, защото включва твор-
би от младите Ви години, 
или е обобщаващо пое-
тично разкриване?
	 -	 Книга	 биография	 и	
равносметка.	Това	 съм	 аз	
самият.
 - Имате ли други изда-
дени книги?
	 -	Нямам	друга	издаде-
на	 книга,	 но	 имам	 много	
печатани	 стихове	 и	 раз-
кази	 още	 от	 студентските	
години,	та	досега	в	пенси-
онерските	издания.
  - Как се чувствате с 
новата си книга? Какви 
емоции Ви носи тя?
	 -	 Книгата,	 разбира	 се,	
ме	 радва,	 но	 не	 ми	 дава	
основание	 за	 възгордява-
не,	 нямам	 самочувствие	
за	голям	творец,	а	повече	
пиша	заради	себе	си.
 - По-лесно ли е да се 
разговаря с птиците, от-
колкото с хората?
	 -	С	птиците	разговарям	
много	често,	аз	съм	„при-
роден”	човек	от	полето,	от	
къра.	 Познавам	 птиците,	
разбирам	 езика	 им,	 поня-
кога	 им	 завиждам,	 че	 те	
летят,	а	аз	не	мога	(само	с	

фантазията	си).	С	птиците	
се	разговаря	лесно,	защо-
то	 в	 повечето	 случаи	 са	
дружелюбни	 и	 отзивчиви.	
С	 хората	 е	 по-сложно	 -	
там	често	се	налага	да	се	
преструваме.
 - Защо се престру-
ваме, какво ни пречи на 
нас, хората, да сме искре-
ни? 
	 -	 Не	 сме	 искрени	 по-
някога,	 защото	 материал-
ното,	интересът	надделява	
над	 идеалното,	 макар	 че	
според	 философите	 човек	
се	ражда	гол	и	добър.
 - Трудно ли е за човек, 
живял в три строя, както 
често казвате за себе си, 
да направи днес равно-
сметка на живота си? 
	 -	Помня	през	лятото	на	
1944	 година	 в	 училището	
в	 Хирево	 бяха	 настанени	
трима	 стражари.	 Децата	
ходехме	 при	 тях	 -	 те	 за	
нас	 бяха	 безобидни	 ста-
рци,	 печаха	 царевица	 на	
двора.														
	 След	 това	 чавдар-
че,	 пионер,	 комсомолец	
-	 бедно	 детство.	 В	 село	
хората	 се	 учудваха	 как	
най-бедният	селянин	е	изу-
чил	двамата	си	синове	за	
инженер	 и	 агроном.	 Дър-
жавата	ни	помогна	тогава	

със	стипендии,	после	тряб-
ваше	да	се	отплатим	и	го	
направихме.			
	 При	 идването	 на	 де-
мокрацията	предадох	клю-
човете	 на	 кметския	 каби-
нет	и	станах	работник	във	
„Финтекс“,	и	там	се	пенси-
онирах.	 Не	 се	 обидих	 на	
никого,	 защото	 се	 смятам	
за	 добър	 човек,	 неспосо-
бен	на	злоба	и	отмъщение.	
Имам	 приятели	 от	 всички	
политически	 цветове,	 без	
да	изменям	на	убеждения-
та	си.
 - Спокоен ли сте за 
бъдещето?  
	 -	 За	 бъдещето	 не	 съм	
спокоен,	както	всички.	Тех-
нологиите	растат,	а	хората	
изостават	по	нрави	и	раз-
бирания.
 - Връщате ли се често 
в родното Хирево? 
	 -	С	Хирево	 поддържах	
връзка,	 но	 като	 остарях,		
по-рядко	 се	 завръщам	
там.
 - Ако сега сте на 20 
години, накъде бихте на-
сочили живота си?  
	 -	Ако	 трябва	 отначало	
да	 започвам	 живота,	 си-
гурно	ще	коригирам	някои	
неща,	 които	 не	 харесвам,	
но	като	цяло	пак	така	бих	
живял.

 - Умението да пишеш, 
още повече да пишеш по-
езия, е нещо, на което не 
можеш да бъдеш научен. 
Как го открихте този та-
лант в себе си?  
	 -	 А	 поезията	 е	 нещо	

което	живее	 в	 човека	 с	
раждането.	Като	студент	
имах	много	приятели	по-
ети	и	така	до	днес.
 - Ако не е фейсбук, 
много от нас нямаше 
да знаят, че пишете. И 
защо решихте да оста-
нете скромен?
	 -	 Що	 се	 отнася	 до	
скромността	 (под	 се-
крет),	страдал	съм		мно-
го	 досега	 не	 само	 като	
поет,	 а	и	 в	другите	дей-
ности,	 които	 вършех.	

Човек	 трябва	 да	 бъде	 по-	
напорист.	 Някои	 са	 без-
компромисни	и	успяват.	В	
никоя	 от	 службите	 си	 не	
съм	ползвал	връзки	и	про-
текции	и	така	ще	си	отида.

 ИВАН ВъРХАРОВ (ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ) е	
роден	 през	 1937	 година	 в	 село	 Хирево,	 Габровска	
област.	Завършил	е	Агрономо-лесовъдния	факултет	на	
Софийския	университет	и	специалност	„Стопанско	уп-
равление“	в	Москва.	Започнал	е	трудовия	си	път	като	
агроном	в	родния	край,	а	после	е	заемал	ръководни	
длъжности	в	управлението	на	град	Габрово,	Габровски	
окръг	и	Ловешка	област.	През	студентските	си	години	
е	публикувал	стихове	в	редица	столични	издания.
	 Стихосбирката	 „Разговори	 с	 птиците“	 включва	
както	ранни	 творби,	 така	и	 стихотворения,	 писани	 в	
мъдрата	 „трета	 възраст“	 -	 израз	 на	 разочарование-
то	и	надеждата,	болката	и	вярата	на	човека,	стъпил	
здраво	 на	 земята,	 но	 разперил	 криле	 към	 високото	
пространство	на	духа.	

Мàлкà книжкà зà вñевечните 
човешки чувñтвà! И нàдежди!

Една нестихваща тревога
в сърцето ми тежи -
във този ден дали ще мога,
без пози и лъжа,
да служа искрено и честно
до сетния си миг.
Да бъда просто неизвестен, 
ала безкористен войник.
И някога над моя прах,
забравен и неважен,
достойно ли живях и пях,
то - времето - ще каже.

ТРЕТА ВЪЗРАСТ

Много дни, много вечери тихи ще минат
и ще слагат по нас отпечатък и знак.
Ние минахме вече свойте луди години
и такива не ще бъдем никога пак.
Ще сивеят от времето нашите буйни перчеми
и ще капе в гърдите ни пепел от гаснеща жар,
но невидими пръсти от нас ще поемат
един само въглен за нов пожар.
Ще личат край нас като камъни километрични
всички радости и всички безутешни сълзи -
ние малко мразихме и много обичахме,
но не свикнахме да пълзим.
И какво, че летят безвъзвратно годините
и че често съдбата ни подлагаше крак -
планини от несгоди зад нас са преминати
и ето ни сега на желания бряг.
Но ще спрем ли, забравили воя на вятъра,
забравили младите песни под черен покров!
Не! Със жадни очи ще кръстосваме вечно земята
и сърцата ни ще са пълни с любов.
До онзи миг, станал вечност безшумна,
ний ще бъдем лък на звънтяща стрела.
И ще оставим след нас не празни думи,
а много добри и светли, човешки дела.
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13 декември

 Дойде декември, Коледа 
е на прага, значи е време за 
коледните литературни по-
даръци. Честно казано, поня-
кога си мисля какво ще ста-
не, ако през годината не се 
появят достатъчно книги, 
които да влязат в този „спи-
сък под елхата“. Но – от дру-
га страна – четейки, наблю-
давайки, пишейки, виждам, че 
това е почти невъзможно. 
Тъй и през настоящата 2019 
г. – появиха се, появиха се 
книгите, които човек без да 
се притеснява може да пре-
поръча. И тъй, поемаме:

 Ангел Иванов „Техническа 
проверка“ (разкази). „Скали-
но“, София 2018, с. 311, 14 лв.

	 Тази	книга	започва	с	едно-
именния	 разказ,	 който	 задава	
целия	 тон	 на	 белетристичното	
й	звучене	–	тон,	търсещ,	напип-
ващ,	издирващ.	Търсещ,	напип-
ващ	 и	 издирващ	 смисъла	 на	
днешното	 време	 за	 един	млад	
човек,	 объркан	и	разклатен	от	
множеството	 изкушения,	 които	
предлага,	 дори	 му	 натрапва	
т.	 нар.	 „консумерическо	 обще-
ство“	 (Норберт	 Болц).	 Какво	
ли	не	се	излага	пред	очите	му,	
какви	 ли	 не	 шарени	 съблазни	
го	примамват,	 за	да	им	се	от-
даде,	 за	 да	 (им)	 се	 предаде.	
Ако	съдим	по	мнозина	днешни	
мърморковци,	 бихме	 могли	 да	
решим,	че	да	–	предали	са	се	
младите	на	блесните	на	консу-
маторството,	не	са	издържали,	

за	 разлика	 от	Сократ,	 който	 –	
минавайки	 покрай	 сергиите	 на	
Атинската	 агора,	 възкликнал:	
„О,	богове,	тук	разбрах	от	кол-
ко	 много	 неща	 нямам	 нужда!“.	
Ако	 обаче	 прочетем	 „Техниче-
ска	 проверка“,	малко	ще	 тряб-
ва	 да	 сдържим	 недоволствата	
си,	 да	 възпрем	 сърдитото	 си	
мрънкане	и	да	си	речем:	„Мла-
дите,	младите,	те	да	са	живи!“,	
както	 горе-долу	 е	 изрекъл	 За-
харий	Стоянов.	Вярно,	казал	го	
е	за	лудите	(„лудите	глави“),	но	

словосъчетанието	 „луда	 глава“	
сякаш	естествено	си	върви	със	
словосъчетанието	 „млад	човек“	
:-).	В	„Техническа	проверка“	ще	
открием	 много	 лудории,	 мно-
го	 озадачаващи	 и	 дори	 леко	
притесняващи	 ни	 постъпки,	 но	
ще	открием	също	и	онези	зна-
менити	думи	на	апостол	Павел,	
които	 са	 втъкани	 монолитно,	
неотнимаемо	 и	 неизмъкваемо	
от	 книжното	 тяло:	 „Ако	 любов	
нямам,	 нищо	 не	 съм!“.	 С	 тази	

истина	 започва	 сборникът,	 с	
тази	истина	и	завършва.	А	меж-
ду	 началото	 и	 края	 ставаме	
свидетели	на	лутания,	кръстос-
вания,	 пресичания,	 от	 които	
разбираме	 (ама	 наистина	 раз-
бираме,	 в	 това	 Ангел	 Иванов	
е	успял	без	остатък	–	завидно	
майсторство	 притежава!)	 как-
во	 значи	 да	 си	 млад	 днес,	
колко	 трудно	 е	 да	 сдържиш	 и	
удържиш	човешкото	в	себе	си,	
когато	 образците	 около	 теб	 –	
все	 животински,	 все	 материа-

листически:	 „Яж,	пий,	 тези	три	
неща!“.	 Ако	 им	 се	 отдадеш	 (а	
мнозина	им	се	отдават	и	то	не	
само	млади),	 тогава	вътрешно-
то	 ти	око	 –	 запълнено	с	 коли,	
смартфони,	 айфони,	 дрешки	 и	
силикони,	 така	 ще	 се	 наалчни	
връз	еклектичните	 гледки,	 така	
ще	 им	 се	 наюзди	 лакомо,	 че	
ще	 спре	 да	 вижда	 всичко	 ос-
танало	 и	 в	 крайна	 сметка	 ще	
ослепее.	Ангел	Иванов	ни	раз-
казва	 всъщност	 как	 да	 не	 ос-

лепеем	 в	 този	 свят,	 избождащ	
очите;	как	да	съхраним	душата	
си	 –	 ако	 не	 кристално	 чиста,	
то	 поне	 преобладаващо	 чиста.	
Борбата	 всъщност	 е	 (това	 е	
борба,	 истинска	 борба	 –	 не	
се	 страхувам	 от	 патетичност-
та	 на	 думата	 :-)	 )	 между	 това	
дали	 външното,	 предметното,	
вещното	 да	 те	 управлява,	 или	
вътрешното,	 стойностното,	 ду-
ховното,	 което	 е	 твоето,	 което	
е	същински	твоето.	За	себе	си	
авторът	е	избрал,	но	копнее	да	
сподели	 този	свой	избор,	оба-
че	не	–	не	да	го	провери	дали	
е	 правилният,	 съвсем	 не	 (той	
знае,	че	е	правилният),	а	да	го	
подари	 и	 на	 други	 като	 него,	
които	се	двоумят	по	кой	път	да	
поемат.	Затова	първият	разказ	
не	 е	 някаква	 тиха	 трансфор-
мация,	 кротко	 преображение;	
първият	 разказ	 е	 проглас	 на	
всеослушание	–	вдигнал	е	мега-
фона	и	крещи	с	пълни	сили,	за	
да	 бъде	 чут	 от	 всички.	 В	 този	
смисъл	 „Техническа	 проверка“	
не	е	хрисима	книга,	божа	кра-
вичка,	 която	 се	 промъква	 на	
пръсти,	 за	 да	 не	 я	 усетим;	
„Техническа	 проверка“	 е	 буй-
на	 книга,	 неукротим	 жребец,	
конче-вихрогонче-шарколиийче,	
което	рие	земята	и	те	подканя:	
„Хайде,	човече,	качвай	се,	гър-
бът	ми	е	достатъчно	широк,	ще	
те	побере	заедно	с	всичките	ти	
въжделения	 и	 устремления,	 ти	
само	се	осмели	и	напред,	към	
истински,	 същинско	 битийното	
ме	пришпори!“	Тази	книга,	при-
знавам	си,	ми	вдъхна	надежда	
–	 толкова	 много	 надежда,	 за-
щото	 за	 пореден	 път	 проумях:	
няма,	няма	как	да	стане	иначе,	
освен	 така:	 огнището	 в	 пеще-
рата	може	да	е	загаснало,	 то-
плината	вече	да	се	е	разсеяла,	
светлината	да	я	няма	никаква,	
но	 точно	 тогава,	 тогава	 точно	
се	 протяга	 една	 проблясваща	
ръка	 –	 млада,	 свежа,	 здрава,	
ръката	на	Ангел	Иванов	или	на	
някой	 друг	 млад	 човек,	 взема	
въглен	 от	 това	 уж	 загаснало	
огнище	и	започва	да	рисува	по	
стените	превъзходно	и	омайва-
що	 (ни).	 Прочетете	 тази	 книга	
и	 я	 подарете	 –	 тя	 ни	 зарежда	
със	светлина,	зарежда	ни	с	на-
дежда,	зарежда	ни	със	смисъл.	
И	 най-важното:	 (пре)зарежда	
ни	и	ни	уверява	в	това,	че	все	
още	 сме	 човеци,	 истински	 чо-
веци…
	 Дори	на	петък,	13-и	:-)
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печатани	 във	 вестниците	 „Кул-
тура“,	 „Литературен	 вестник“,	
„Литературен	 форум“,	 „Литера-
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Носител	за	1999	г.	на	наградата	
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е	 на	 книгите	 „Изядената	 ябъл-
ка.	 101	 управител’ски	 истории“	
(1999),	 издателство	 „Аб“,	 и	 на	
„Бартвежи.	Разни	и	по-разни	пи-

саници	по	повод	и	без	повод“	(2001)	от	поредицата	„Тълкувания“	
на	издателство	„Литературен	вестник“.	Книгата	му	„Подир	сенките	
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време за коледните литературни подаръци

Препоръчвàм „Техничеñкà проверкà” нà 
Анãел Ивàнов, зàщото тàзи книãà ни зàреждà 
ñъñ ñветлинà, ñ нàдеждà и ñъñ ñмиñъл 
 Вече пета или шеста по-
редна година Митко Нов-
ков пише препоръки за ко-
ледните литературни пода-
ръци, които публикува във 
фейсбук - идея, на която 
той отделя значително вре-
ме и писане. Препоръките 
му са възхитителни анали-
зи, които наистина те под-
тикват да отвориш книгата 
и да се зачетеш в нея. 
 С негово съгласие пуб-
ликуваме две от предло-
женията му за коледен 
подарък за предстоящите 
празници.

Митко Новков

Д е м е т р а  Д у л е в а ,  
„Странстващият алба-
трос“. „Хермес“, Пловдив 
2019, с. 240, 14,95 лв.
	 Преди	 време,	 когато	
пожелах	 на	 Милена	 Ки-
рова	 да	 има	 късмет	 през	
новата	година,	тя	ме	попи-
та:	„Какво	е	това	късмет?“	
Въпросът	 ѝ	 ме	 изненада,	
тръгнах	 да	 обяснявам,	 че	
думата	я	има	при	Джеймс	
Джойс	в	„Одисей“,	че	въл-
шебните	 приказки,	 раз-
гледани	 така	 подробно	от	
Владимир	 Проп,	 не	 могат	
да	 бъдат	 разбрани	 без	
късмета,	 че	цялата	астро-
логия	 паразитства	 върху	
човешкия	 мерак	 да	 има	
късмет	в	живота…	Не	зная	
дали	 я	 убедих	 в	 същест-
вуването	 на	 късмета,	 но	
ако	сега	ми	се	наложеше	
да	я	увещавам,	със	сигур-
ност	 щях	 да	 прибегна	 до	
историята,	 разказана	 от	
Деметра	Дулева	в	„Стран-
стващият	албатрос“.	Защо-
то	тя	е	в	известен	смисъл	
и	история	за	късмета	–	за	
търсенето	 му,	 откриване-
то	 му,	 използването	 му.	
Както	 се	 казва,	 да	 хва-
неш	 птичката,	 кацнала	 на	
рамото	ти…	Такива	птички	

обаче	кацат	на	рамото	ти,	
когато	 си	 в	 сложна	 ситу-
ация,	 когато	 онова,	 което	
се	 простира	 пред	 теб,	 е	
повече	мъгливо	 и	 неясно,	
отколкото	светло	и	ведро.	
Нейната	героиня	Габриела	
(с	 „Казвам	 се	 Габриела“	
започва	 романът)	 живее	
в	 най-мътните	 времена	
на	 прехода,	 когато	 навън	
върлуваха	 полуантропо-
морфни	 типове	 от	 бивши	
спортисти	 и	 изтърсаци	 от	
спецслужбите,	 мутри	 и	
борчета,	 а	 правилата	 на	
пазарната	 икономика	 се	
бяха	превърнали	в	прави-
ла	на	икономика	на	джунг-
лата.	 Габриела	 я	 завъртя-
ва	 луда	 любов,	 за	 нея	 тя	
е	готова	на	всичко,	за	съ-
жаление	 обаче	 мъжът	 на	
сърцето	ѝ	се	оказва	слаб,	
по-скоро	неприспособен	и	
неприспособяем	 и	 вмес-
то	 двамата	 да	 „полетят“	
:-)	 към	 мечтите	 си,	 той	 я	
изоставя,	умирайки.	Оттук-
насетне	 тя	 е	 в	 тупик:	 в	
България	ѝ	е	усилно,	няма	
място	 за	 нея	 в	 България,	
свряла	се	е	в	една	барака	
за	производство	на	пират-
ски	дискове,	а	родителите	
ѝ	 с	 някакво	 примирено	
и	 отчаяно	 спокойствие	
въздишат	 по	 детето	 си.	
Появява	 се	 тогава	 Нора,	

приятелката	 от	 учениче-
ските	 години,	 и	 Габриела	

поема	 за	 Белгия.	 И	 се	
устройва	–	продава	шоко-

ладови	 изделия.	 Белгий-
ският	 шоколад	 е	 прочут,	
туристите	 се	 стичат,	 само	
че	онези,	които	ги	обслуж-
ват,	 тънат	 в	 анонимност	
и	 в	 тежък	 труд.	 Габриела	
работи	 неуморно,	 донякъ-
де	е	устроена,	чак	връзка	
завъртява	с	един	от	шоко-
латиерите,	 родителите	 ѝ 
дори	започват	да	мечтаят	
за	 внуци,	 но…	 Но:	 „Нет,	
ребята,	всё	не	так!	Всё	не	
так,	 ребята…“,	 както	 пее	
Владимир	 Висоцки.	 Пуст	
е	животът,	 пуст	 и	празен.	
И	тогава	Габриела	зарязва	
пустотата	 и	 отива	 в	 сто-
лицата	 на	 световния	 шум	
и	 върволица,	 в	 гъмжило-
то	 от	 шансове	 –	 Париж.	
Първоначално	 приютена	
в	 католически	 манастир,	
самоцелно	 търси	 възмож-
ност	 да	 се	 занимава	 с	
най-любимото	си	изкуство	
–	 музиката.	 Търси,	 ама	
удря	 на	 камък…	 И	 тога-
ва,	 тогава	 идва	 късметът:	
среща	 я	 богат	 френски	
благородник	с	внук	-	Даун	
и	Габриела	се	оказва	една	
от	 малкото,	 да	 не	 кажа	
единствената,	 която	 успя-
ва	да	спечели	странния	и	
непредсказуем	момчурляк.	
Заедно	 с	 него	 ходи	 на	
почивка	 в	 благородниче-
ските	 замъци	 по	 Лоара,	

учи	 го	 на	 музика,	 свири	
на	орган	в	катедрала,	за-
почва	 да	 се	 занимава	 с	
деца,	дори	създава	за	тях	
мюзикъл,	 който	 те	 изпъл-
няват…	 Хепиенд!	 Нещата	
са	се	получили,	момичето	
е	 щастливо,	 късметът	 ѝ 
е	 проработил,	 даже	 при-
ятелката	 ѝ	 Нора	 –	 омъ-
жила	 се	 за	 богаташ,	 но	
нещастлива,	 ѝ	 го	 призна-
ва.	 „Странстващият	 алба-
трос“	 е	 всъщност	 един	от	
най-прегледните	и	стройни	
романи	 за	 това	 какво	 е	
да	 си	 емигрант	 и	 да	 тър-
сиш	 онова	 свое	 място	 в	
живота,	 което	 да	 ти	 дос-
тавя	 радост.	 Преди	 вре-
ме	 такъв	 издаде	 Невена	
Митрополитска	 („Анна	 и	
планината“),	доста	по-мра-
чен,	има	и	още	(тенденция	
забелязвам	 –	 романите	
за	 прехода,	 в	 които	 има	
силен	 (авто)биографичен	
елемент,	 повечето	 са	 на-
писани	 от	 жени).	 Книгата	
на	Деметра	Дулева	се	от-
личава	 със	 събраното	 си	
разказване,	 без	 излишни	
условности	 и	 украшения,	
ако	не	броим,	разбира	се,	
романтичните	 отклонения,	
свързани	с	първата	ѝ	лю-
бов.	 Но	 иначе	 е	 конкрет-
на,	 точна,	 прецизна:	 един	
стегнат	изказ,	в	който	ис-

торията	 преобладава,	 но	
тази	 история,	 предпола-
гам,	 мнозина	 наши	 съна-
родници	са	я	изпитали	на	
гърба	си	и	също	вероятно	
са	 си	 мислели	 някога,	 че	
биха	 могли	 да	 я	 разка-
жат.	 Е,	 Деметра	 Дулева	
го	 е	 сторила	 вместо	 тях	
и	 може	 би	 по	 този	 на-
чин	 е	 обобщила	 цялата	
емигрантска	съдба	в	едни	
само	 240	 страници,	 през	
които	 преминаваме	 с	 ув-
лечение	 и	 захлас.	 Ние,	
останалите	тук,	тези	пери-
петии	не	сме	ги	изпитали,	
ала	сме	изпитали	други	 –	
също	така	сложни	и	тего-
бни,	но	различни,	все	пак	
различни.	 „Странстващият	
албатрос“	 описва	 криво-
личенията	 на	 едната	 Бъл-
гария,	предпочелата	да	се	
изнесе,	и	е	добре	ние	да	
ги	прочетем,	ние	от	друга-
та	 България,	 местната,	 че	
по	 този	 начин	 да	 се	 съе-
диним	 и	 обединим	 с	 она-
зи	 другата	 и	 да	 оформим	
онова	 единно	 цяло,	 което	
наричаме	 наша	 обща	 ро-
дина.	 И	 то	 да	 го	 офор-
мим	така,	че	повече	да	не	
се	 налага	 никому	 да	 бяга	
презглава	 от	 нея…	Мисля	
си	впрочем,	че	едва	тога-
ва	ще	разберем	наистина	
какво	значи	късмет	:-)	.
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÏÐÈÐÎÄÍÀ
ÇÀÁÅËÅÆÈ-
ÒÅËÍÎÑÒ
ÊÐÀÉ ÂÀÐÍÀ

ÙÀÒ Â ÑÀÙ

ÁÈÁËÅÉÑÊÈ
ÃÐÀÄ

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1801-1843/

ØÀÕÌÀÒÍÀ
ÔÈÃÓÐÀ

ÑÈÐÎÏÈÐÀÍ
ÑËÀÄÊÈØ

ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈ
ÅËÅÌÅÍÒ

ÌÚÆÊÈ
ÏÅÂ×ÅÑÊÈ
ÃËÀÑ

ÙÀÒ Â
ÁÐÀÇÈËÈß

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÀ
ËÓÄÎÑÒ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ
ÁÀÍÃËÀÄÅØ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1830-1907/

ÊÎÑÒÅÍ
ÈÇÐÀÑÒÚÊ
ÏÎ ÃËÀÂÈÒÅ
ÍÀ ÍßÊÎÈ
ÆÈÂÎÒÍÈ

Â-ÂÎ, ÏÐÎÌÅ-
ÍßÙÎ ÑÊÎ-
ÐÎÑÒÒÀ ÍÀ
ÕÈÌ. ÏÐÎÖÅÑ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÕÅÍÄÅË

ÒÓÐÑÊÈ
ÀÐÕÈÒÅÊÒ
/1489-1588/

¹2242

ÎÂÎÙÍÎ
ÄÚÐÂÎ

×ÅÐÂÅÍÀ
ÌÈÍÅÐÀËÍÀ
ÁÎß

ÌÀØÈÍÀ ÇÀ
ÂËÀ×ÅÍÅ ÍÀ
ÂÚËÍÀ

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈ
ÈËÈ ÓÌÑÒÂÅÍ
ÒÐÓÄ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ
ÑÏÚÒÍÈÊ ÍÀ
ÇÅÌßÒÀ

ÃÀÌÀØÈ

ËÅÒÈÙÅ
ÊÐÀÉ ÒÎÊÈÎ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
ÔÈËÌÀ
„ÌÎÌ×ÅÒÎ
ÑÈ ÎÒÈÂÀ”

ÇÅÌÅÄÅËÑÊÎ
ÑÅ×ÈÂÎ

ØÂÅÉÖÀÐÑÊÈ
ÑÊÈÎÐ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÄÎÌÀØÍÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1896-1981/

ËÅÊÀ ÓÒÐÈÍ-
ÍÀ ÌÚÃËÀ

ÐÀÇÊÀÇ ÎÒ
ÍÈÊÎËÀÉ
ÕÀÉÒÎÂ

ÖÈÐÊÎÂÀ
ÏËÎÙÀÄÊÀ

ÎÑÍÎÂÍÀ
ÌÈÑÚË ÍÀ
ÑÚ×ÈÍÅÍÈÅ

ÓÃÎÙÅÍÈÅ,
ÏÈÐØÅÑÒÂÎ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÄÆÓÇÅÏÅ
ÂÅÐÄÈ

ÂÈÄ
ÑÖÅÍÈ×ÍÎ
ÈÇÊÓÑÒÂÎ

ÀÂÒÎÐÚÒ
ÍÀ „ÐÈÁÅÍ
ÁÓÊÂÀÐ”
/1809-1871/

ÐÀÄÈÎÀÊÒÈ-
ÂÅÍ ÌÈÍÅÐÀË

ÂÈÄ
ÑÀËÀÌÓÐÅÍÎ
ÑÈÐÅÍÅ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÀÊÒÜÎÐ -
„ÎÊÎ ÇÀ ÎÊÎ”

ÎÒÂÅÑÅÍ
ÑÒÚËÁ

ÍÎÑ ÍÀ Ï-ÎÂ
ÏÅËÅÏÎÍÅÑ
Â ÃÚÐÖÈß

ÄÀÒÑÊÈ ÎÑÒ-
ÐÎÂ Â ÁÀË-
ÒÈÉÑÊÎ ÌÎÐÅ

ÃÎËßÌÀ
ÏÀÍÀÈÐÍÀ
ÑÃÐÀÄÀ

ÊÎÌÅÄÈß
ÎÒ ÂÎËÒÅÐ

×ÀÑÒ ÎÒ ÊÎ-
ËÎÅÇÄÀ×ÍÎ
ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÆÓË ÂÅÐÍ

ÂÅÐÒÈÊÀËÅÍ
ÑÒÐÎÈÒÅËÅÍ
ÅËÅÌÅÍÒ

ÁÐÀÇÈËÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÖÈÒÀÒ Â ÍÀ-
×ÀËÎÒÎ ÍÀ
ÑÚ×ÈÍÅÍÈÅ

×ÀÑÒ, ÄßË
ÎÒ ÍÅÙÎ

ÃÐÀÄ Â
ÏÎËØÀ

ÑÊÀËÅÍ ÍÎÑ
ÍÀ ×ÅÐÍÎ
ÌÎÐÅ

ÃÐÀÄ Â
ÈÍÄÈß, ÙÀÒ
ÌÀÕÀÐÀÙÐÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÊÎÇÌÅÒÈ×ÅÍ
ÊÐÅÌ

ÏÈÑÒÀ ÇÀ
„ÔÎÐÌÓËÀ 1”
Â ÈÒÀËÈß

ËÅÒËÈÂÈ
ÂÅÙÅÑÒÂÀ

ÁÎÃÈÍß ÍÀ
ÈÇÌÀÌÀÒÀ

/ÃÐ. ÌÈÒ./

ÏÎ×ÅÒÍÀ
ÈÇÂÅÑÒÍÎÑÒ

ÃÎËßÌ
ÑÓÕÎÇÅÌÅÍ
ÁÎÇÀÉÍÈÊ

ÏÎÐÎÄÀ
ßÏÎÍÑÊÈ
ÊÓ×ÅÒÀ

ÔÐÅÍÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ -
„ØÀÒÎÂÀ-
ËÎÍ”
/1927-2016/

ÒßËÎ,ÎÑÀÍÊÀ

ÕÈÙÍÀ ÌÎÐ-
ÑÊÀ ÐÈÁÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÀÑÒÀ ÇÀ
ÇÚÁÈ

ÊÎÍÒÐÎËÅÍ
ÄÎÊÓÌÅÍÒ
ÍÀ ØÎÔÜÎÐ

ÑÂËÈ×ÀÙÀ
ÑÅ ÑÍÅÆÍÀ
ÌÀÑÀ

ÎÏÀÊÎÂÀÍÀ
ÂÅÙ

ÒÈ×ÈÍÊÎÂ
ÏÐÀØÅÖ

ÒÐÅÂÈÑÒÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ,
ÅÑÒÐÀÃÎÍ

ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒ
ÇÀ ÎÖÅËßÂÀ-
ÍÅ,
ÆÈÇÍÅÍÎÑÒ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ ÏÅÉÎ
ßÂÎÐÎÂ

ÑÅËÎ Â ËÎ-
ÂÅØÊÀ ÎÁË.

ÃÅÎÄÅÇÈ-
×ÅÑÊÈ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÍÀÑÈÒÅÍ
ÂÚÃËÅÂÎÄÎ-
ÐÎÄ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ-
ÊÀ ÍÀ
ÔÈËÈÏÈÍÈÒÅ
/1933-2009/

ÎÑÒÐÎÂÚÒ
ÍÀ ÎÄÈÑÅÉ

/ÃÐ. ÌÈÒ./

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Í.
ÕÀÉÒÎÂ ÎÒ
ÅÄÍÎÈÌÅÍÅÍ
ÐÀÇÊÀÇ

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×-
ÍÀ ÏÈÑÀËÊÀ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1771-1832/

ÃÐÀÄ Â ÞÆ-
ÍÀ ÈÑÏÀÍÈß

ÁÀËÊÀÍÑÊÀ
ÑÒÎËÈÖÀ

ÃËÈÍÅÍ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÐÓÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1791-1839/

ÈÇÂÅÑÒÅÍ
ÒÎÏ ÌÎÄÅË
ÎÒ ÑÎÌÀËÈß

ÐÅÊÀ Â
ÐÓÑÈß,
ÀÐÕÀÍÃÅËÑ-
ÊÀ ÎÁËÀÑÒ

ÆÅÐÒÂÅÍ
ÎÃÚÍ

×ÅØÊÀ
ÏÀÐÈ×ÍÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ

ÈÇÎÁÐÀÆÅ-
ÍÈÅ ÍÀ
ÑÂÅÒÅÖ

ÐÓÑÊÀ
ÏÈÑÀÒÅËÊÀ
/1901-1964/

ÃÎËßÌÀ ÐÅÊÀ
Â ÞÆÍÀ
ÀÌÅÐÈÊÀ

ÕÈÙÍÀ ÌÎÐ-
ÑÊÀ ÐÈÁÀ

ÍÀÓÊÀ ÇÀ
ÖÚÐÊÎÂÍÎ-
ÒÎ ÊÐÀÑÍÎ-
ÐÅ×ÈÅ

ÑÊÀËÍÈ
ÍÀÍÎÑÈ,
ÄÎÍÅÑÅÍÈ
ÎÒ ËÅÄÍÈÖÈ

ÏÎÐÒÓÃÀË-
ÑÊÀ ËÅÊÎÀÒ-
ËÅÒÊÀ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÃÎÐÑÊÈ
ÕÈÙÍÈÊ

ÂÈÐÒÓÎÇÍÀ
ÌÓÇÈÊÀËÍÀ
ÏÈÅÑÀ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ ÏÅÉÎ
ßÂÎÐÎÂ

ÆÈÒÅËÈÒÅ
ÍÀ ÅÄÍÀ
ÑÒÐÀÍÀ

ÀÐÒÈÊÓË ÇÀ
ÊÐÀÊÀÒÀ

ÃÐÀÄ Â
ÅÒÈÎÏÈß

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ
/1946-2006/

ÃÐÀÄ Â
ÏÎËØÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1496-1544/

ÄÂÓÎÑÒÚÐ
ÍÎÆ

ÎÊÎËÎÂÐÚÑÒ-
ÍÎ ÁÀËÊÎÍ×Å
ÍÀ ÌÈÍÀÐÅ
ÍÀ ÄÆÀÌÈß

ÁÅÇÑÌÈÑËÅ-
ÍÎ ÓÏÎÐÑÒÂÎ

ÑÈÍÚÒ ÍÀ
ÄÅÄÀË
/ÃÐ. ÌÈÒ./

ÁÚËÃÀÐÑÊÎ
ÑÌÀÇÎ×ÍÎ
ÌÀÑËÎ

ÑÓÕ, ÒÎÏÚË
ÂßÒÚÐ Â
ÑÀÕÀÐÀ

ÃÐÀÄ Â
ÏÀÊÈÑÒÀÍ

ÃÐÀÄ Â
ÞÆÍÀ ÊÎÐÅß

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÊÈÍÎÐÅÆÈ-
ÑÜÎÐ -
„ÀËÀÌ ÀÐÀ”
/1886-1969/

ÌßÐÊÀ ÇÀ
ÎÁÅÌ, ÐÀÂÍÀ
ÍÀ ÅÄÈÍ
ÊÓÁÈÊ

ÄÚÐÆÀÂÀ
Â ÀÇÈß

ÏÎÑÎÁÈß
ÇÀ ÇÈÌÅÍ
ÑÏÎÐÒ

ßÏÎÍÑÊÀ
ÏÈÑÀÒÅËÊÀ
/1906-1963/

ÃÐÀÄ Â
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

ÌÀÐÊÀ
ÒÅ×ÅÍ
ØÎÊÎËÀÄ

ÄßË ÎÒ
ÕÈÌÀËÀÈÒÅ

ÏÐÅÄÏËÀÒÀ
ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀ

ØÓÌÅÐÑÊÀ
ÁÎÃÈÍß ÍÀ
ÏËÎÄÎÐÎÄÈ-
ÅÒÎ

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÁÐÀÒßÒÀ
ÍÀ ÑÀÌÓÈË

ÀÊÈÍÎ, ÀÊÈÒÀ, ÀËÈËÈ, ÀËÎÐÀ, ÀÌÀÇÎÍÀÑ, ÂÈÒÀËÈÒÅÒ, ÃÅ×À, ÊÐÎÍÈÍ, ËÎËÀÍ, ÌÀÐÎ, ÍÀÍÈÍÀ, ÎÌÈËÅÒÈÊÀ, ÎÒÀÐ, ÑÈÐÎÊÎ, ÒÎÐÓÍ.
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 0897/832-
363
събаряМ и почиствам от А до 
Я. Извършвам строителни работи. 
Чистя дворове, мази - 0899/601-
444.
ФирМа събаря, почиства за 
сметка на материалите - тел. 
0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел., фаянс  - 
0878/943-895.
услуги с мини багерче и самос-
вал - справки на тел. 0897/429-
374.
покриВи, изолации, вътрешни 
ремонти, мазилки, боя, гипсокар-
тон и др. - 0897/390-194. [25, 
21]

Хидроизолация, покриВи, 
дренаж, улуци, капаци, комини, 
подпорни стени бързо и качестве-
но - тел. 0888/020-187. [25, 21]
бригада изВършВа ремонт 
на покриви, външни и вътрешни 
изолации, мазилки, шпакловки, 
гипсокартон, бояджийски и те-
некеджийски услуги и др. - тел. 
0899/63-88-75. [13, 6]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - редене, БЕЗ-
ПРАХОВО циклене, фино шлай-
фане, лакиране - монтаж на ла-
миниран паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
шпаклоВка, боядисВанЕ - 
тел. 0895/38-66-50.
шпаклоВка и боядисване - тел. 
0878/580-333. [31, 24]
ВъТрЕшни рЕМонТи, шпаклов-
ки, боядисване - тел. 0898/569-
486. [22, 21]
Вик, Фаянс, теракота - тел. 
0884/228-253. [13, 6]

изолации
алпинисТи - справки на тел. 
0899/321-190

изолации, скЕлЕ - 0878/943-
895.
алпинисТи, скЕлЕ - 0898/907-
400.

Ел. инсТалации, рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инсталации - тел. 
0899/359-114. [16, 16]
дрЕбни ЕлЕкТроуслуги по до-
мовете - тел. 0899/145-802. [14, 
7]

коМини
проФЕсионално почисТВанЕ 
на комини - отгоре и отдолу. ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 0889/177-
737.
коМиночисТач с опит - 30 лв. 
- тел. 0894/525-258.
коМиночисТач - машинно, без-
прахово - тел. 0898/538-938. 
[13, 6]

Вик
Вик МонТаж и поддръжка - 
0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.

изТочВанЕ на септични ями - 
справки на тел. 0889/177-737. 
[25, 18]
Вик рЕМонТи и инсталации - 
справки на тел. 0899/359-114. 
[11, 11]
Вик рЕМонТи - тел. 0894/22-05-
09. [8, 2]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници и фризе-
ри по домовете - тел. 0897/425-
313.
рЕМонТ на телевизори по домо-
вете - тел. 0888/279-846. [15, 8]
рЕМонТ на ел. уреди - тел. 
0894/22-05-09. [8, 2]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на опас-
ни дървета (АЛПИНИСТ) - www.
arborist-bg.com, тел. 0884/942-
942.
коВач, кВ. Смирненски - водно 
точило и сапове  - 0892/775-774.
събарянЕ на дървета, рязане, 
кастрене - 0889/177-737.
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737. [25, 18]
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аВТоМобили продаВа
шкода ФЕлиция - пи-
кап, 1.3, по договаряне 
и Опел Виваро, 1.9 TDI - 
2006 г., товарен, отличен, 
в движение, се продават 
на тел. 0887/465-524. [5, 
5]
оТлични оТ Германия: 
Ауди 80, Мерцедес Вито, 
Голф 4, Мерцедес А160, 
Опел Комбо - пикап, Рено 
Туинго, 1.2, се продават 
на тел.  0898/878-548. 
[2, 2]
дайХаТсу - миниван, 
АГУ, с теглич, се продава 
на тел. 0893/74-65-95. [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.
изкупуВаМ бракуВани 
Opel, Peugeot, Volkswagen, 
Ford, Renault, може и на 
части - тел. 0999/009-
008.

аВТочасТи/Магазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.
ноВи акуМулаТори 
- най-ниски цени - тел. 
0999/009-008.

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, 17]
изкупуВаМЕ спирачни 
дискове и барабани - 400 
лв./тон - 0888/724-758. 
[7, 1]

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
падни и социалис-
ТичЕски МоТопЕди 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с липси 
- справки на тел- 
0999/009-008.

под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМобили под 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, 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.
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 В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/583-472.

суХи дърВа в чували и 
разпалки - 5 лв. Незабав-
на доставка. Справки на 
тел. 0877/191-102.
дърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
разпалки и дърва в чу-
валил, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
суХи дърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Без-
платна доставка. Тел. 
0876/839-779.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - справки 
на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., чувал 
дърва - 5 лв., разпалки 
- 5 лв. - справки на тел. 
0893/511-154. [22, 20]
дърВа за огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [22, 17]

дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
„ФлинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [24, 17]
МЕТроВи - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628. 
[22, 15]
разпалки В големи 
чували - 5 лева. Дърва 
в чували - 5 лева. Тел. 
0876/294-343. [14, 14]
дърВа В чували - 5 лв., 
нарязани и нацепени - 80 
лв. - тел. 0878/47-22-37. 
[16, 9]
дърВа за огрев, разпал-
ки в чували, дърва в чува-
ли, нарязани и нацепени, 
сухи - тел. 0896/80-76-
88. [13, 6]
дърВа за огрев - слива, 
ябълка, 50 лв./куб., се 
продават на тел. 0893/48-
08-84. [5, 4]
изгодно продаВа и 
доставя пЕлЕТи - справ-
ки на тел. 0886/320-155. 
[7, 1]

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.
кЕрЕМиди браМак (вто-
ра употреба) се прода-
ват на тел. 0878/199-789. 
[11, 10]

продаВа Машини

пЕлЕТна горЕлка 
GF858 VIP - 8-58 кВТ, 
гаранционна, прода-
ва изгодно по спеш-
ност 0888/241-115 
[23, 16]

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

ТаблЕТ, рабоТни обувки, 
магнитно колие продава 
тел. 0878/390-788. [5, 5]

жиВоТни продаВа
оВЕн сЕ продава на тел. 
0898/575-123. [16, 9]
агнЕТа, ярЕ и пръч 
се продават на тел. 
0888/975-692. [10, 4]
кон сЕ продава на тел. 
0878/162-810. [4, 1]

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 услуги 
до 2 тона - каросерия - 
тел. 0896/828-147. [20, 
13]
ТранспорТни услу-
ги - тел. 0886/514-300. 
[10, 4]

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

проФЕсионалЕн
доМоупраВиТЕл
упраВлЕниЕ на етажна 
собственост - пълно об-
служване за граждани и 
фирми. Тел. 0894/94-07-
35. [13, 10]

бизнЕс и инВЕсТиции
разрабоТЕн бизнЕс се 
продава на тел. 0895/307-
105. [8, 5]

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

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[18, 11]
ЕТаж оТ къща в центъ-
ра, зад МОЛ Габрово, с 
двор 150 кв. м, се прода-
ва на тел. 0897/446-428, 
0878/356-150 [16, 11]
къща близо до Габрово, 
на 6 км от центъра, се 
продава на тел. 0897/569-
027. [11, 10]

ноВо жилищЕ - обзаве-
дено, 73 кв. м, гр. Габро-
во, се продава на тел. 
0887/16-32-34. [11, 6]
парцЕл В село Лесичар-
ка, регулация, договаря-
не, се продава на тел. 
0897/02-05-31. [11, 5]

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, 14]

апарТаМЕнТ под наем 
- тел. 0876/411-467. [12, 
12]
МясТо за автокъща се 
дава под наем на тел. 
0895/710-934. [11, 11]
аВТоМиВка сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [11, 11]

нощуВки
нощуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
нощуВки В топ център - 
0876/731-419. [20, 13]

лЕкари
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.
бисТро „карТал“ търси 
да назначи готвач/по-
мощник-готвач за обед-
но меню. Дневна смяна. 
Предишен опит е задъл-
жителен! Справки на тел. 
0889/319-654. [12, 8]
„подЕМ габроВо“ 
ЕООД търси общ работ-
ник - справки на тел. 
0884/854-354. [5, 5]
ФирМа за здравослов-
ни храни в село Горна 
Росица търси шофьор с 
категория „С“. Заплата 
1200 лв. Справки на тел. 
0885/204-770. [5, 5]

МЕбЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да 
назначи мебелисти и 3D 
проектант - Габрово, тел. 
0886/332-968. [8, 2]
жЕна - пенсионер, с 
компютърна грамот-
ност се търси на тел. 
0898/660-596. [8, 2]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи чистачка 
за вечер. Справки на 
тел. 0887/90-70-32. [8, 
2]
кулинарЕн Мага-
зин търси продавач-
консултант до 45 го-
дини. Справки на тел. 
0885/069-027. [6, 2]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [8, 2]
услуги за жени. Дискрет-
ност! Тел. 0893/921-072. 
[2, 1]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

счЕТоВодсТВо

рЕгисТрация на 
ФирМи и счЕТоВод-
но обслужВанЕ - 
0898/480-821.
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ГеорГи тренДафилов

Продължава от бр. 237
	 Излизаме	 през	 се-
верния	 вход	 на	 Забране-
ния	 град.	 А	 това,	 което	
ни	 предстои,	 е	 Хутун	 (Ху-
тонг)	 ринг,	 т.	 е.	 обиколка	
на	квартал	с	 традиционни	
сгради,	 което	 ще	 напра-
вим	с	велосипедни	рикши.	
Пеша	отиваме	до	мястото,	
където	 ще	 се	 натоварим	
на	 рикшите.	 Ето	 ги	 и	 тях,	
очакват	ни	подредени	като	
за	 военен	 парад.	 Те	 са	
същите,	 на	 каквито	 съм	
се	 возил	 при	 посещение-
то	 на	 най-пъстрия	 пазар	
в	Ню	Делхи,	Индия.	

Ще	 продължа	 тази	 част	
от	 разказа	 си	 с	 думата	
„сихеюан“	 (siheyuan),	 коя-
то	 на	 китайски	 означава	
четириъгълник,	но	в	случая	
се	 използва	 за	 къща	 с	
двор,	ограден	с	постройки	
от	всичките	четири	страни.	
Това	е	традиционна	китай-
ска	 архитектурна	 компо-
зиция,	 която	 се	 е	 използ-
вала	 в	 северните	 китай-
ски	 градове,	 и	 особено	 в	
Пекин,	 за	 изграждане	 на	
жилища,	 дворци,	 храмове,	
манастири	 и	 др.	 Всяка	 от	
сградите,	 разположени	 от	
четирите	страни	на	двора,	
била	със	строго	определе-
но	 предназначение,	 в	 съ-
ответствие	 с	 принципите	
на	фъншуй	и	на	китайската	
йерархична	 система,	 под-
чертаваща	 семейния	 или	
обществения	 статус	 на	
обитателите	 на	 сградата.	
А	 затворената	 от	 четири	
страни	 структура	 изразя-
ва	 неприкосновеността	 и	
конфиденциалността	 на	
личния	 живот.	 „Хутонг“	
(Нutong)	 или	 „хутун“	 се	
създава	чрез	съединяване	
на	един	сихеюан	към	друг.	
Така	 образуваните	 хутуни	
също	 се	 присъединявали	
един	 към	 друг,	 образувай-

ки	 по	 този	 начин	 цели	
махали	 (квартали).	 Дума-
та	 хутун	 се	 използва	 и	
за	 формираните	 по	 този	
начин	 квартали.	 Първите	
хутуни	са	се	появили	пре-
ди	 около	 800	 години	 по	
време	на	династията	Юан,	
а	 по-нататъшното	 им	 раз-
пространение	 се	 свързва	
с	 династиите	 Мин	 и	 Цин.	
В	средата	на	ХХ	век	много	
от	 старите	 пекински	 ху-
туни	 били	 разрушени,	 за	
да	 се	 освободи	 място	 за	
новите	 пътища	 и	 сгради.	
По-късно	част	от	тях	били	
обявени	за	защитени	като	
мярка	 за	 опазването	 на	
този	аспект	на	китайската	

културна	история.
	 Ние	не	само	ще	посе-
тим	 квартал	 с	 хутуни,	 но	
и	 една	 от	 къщите,	 където	
ще	 обядваме.	 Предвари-
телно	 сме	 предупредени,	
че	 ще	 се	 върнем	 със	 съ-
щите	 рикши,	 с	 които	 сме	
пристигнали.	 „Ако	 вие	 не	
познаете	 водачите	 си,	 те	
със	 сигурност	 ще	 ви	 по-
знаят“,	каза	Петя	и	обяви,	
че	 е	 прието	 всеки	 от	 нас	
да	 им	 даде	 бакшиш,	 кой-
то	 негласно	 е	 фиксиран	
–	 10	 юана.	 Натоварихме	
се	 с	 колега	 от	 групата	 в	
една	 от	 рикшите	 (те	 са	
двуместни)	 и	 потеглихме.	
Управлението	 на	 водачите	
е	 изключително	 –	 те	 се	
промъкват	 умело	 между	
останалите	 участници	 в	
движението	 –	 коли,	 мото-
ри,	велосипеди,	но	помеж-
ду	си	са	толерантни.
	 Влизаме	в	къщата	и	се	
разполагаме	 около	 под-
редените	 маси	 в	 две	 от	
стаите.	 Обстановката	 е	
много	 скромна	 и	 въпреки	
снимките,	които	направих,	
мисля,	 че	 няма	 какво	 да	
покажа.	 Поне	 масите	 са	
по-нормални	 –	 без	 въртя-
щите	се	стъклени	дискове.	
Храната	 не	 е	 лоша,	 може	

би	 по-добра	 от	 поднася-
ната	 в	 някои	 ресторанти,	
но	не	е	тази,	която	аз	ха-
ресвам.	 Обикновено	 оста-
вам	малко	 гладен.	 Затова	
предната	 вечер	 похапнах	
малко	 нашенски	 суджук	 с	
няколко	 глътки	 ракия.	 Су-
тринта	 се	 събудих	 с	 леко	
главоболие,	 но	 то	 бързо	
премина.

	 Следващата	 ни	 цел	 е	
фабрика	 за	 перли.	 Съз-
даването	 на	 перли	 в	 ми-
дите	 е	 по	 принцип	 ясно,	
но	 представителката	 на	
фабриката	 ни	 обясни	 по-
подробно	 процеса	 и	 не-
обходимите	 условия	 за	
неговото	 протичане.	 Не-
изменно	 настъпи	 време-
то	 за	 търговската	 част,	 в	
която	бяха	демонстрирани	
перли	 с	 различно	 качест-
во	 и	 размери.	 След	 това	
започна	 демонстрация	 на	
кремове,	създадени	на	ос-
новата	 на	 перли.	 Жената	
ги	 препоръча	 особено	 за	
дами	над	 четиридесетте	 и	
за	 да	 подчертае	 благот-
ворния	им	ефект	върху	ко-
жата,	каза,	че	и	тя	 ги	из-
ползва.	Тогава	аз	казах	на	
висок	 глас:	 „Вие	 нямате	
четиридесет	 години“.	 Пос-
ледва	много	кратка	пауза,	
след	която	жената	прихна	
да	 се	 смее	 и	 извика,	 по-
сочвайки	 ме	 с	 ръка:	 „За	
Вас	 допълнителна	 отстъп-
ка	от	още	30	процента“.	Аз	
благодарих,	 а	 всички	 се	
разсмяха.	 Нямах	 никаква	
причина	да	се	възползвам	
нито	от	редовната,	нито	от	
допълнителната	 отстъпка,	
а	 и	 не	 съм	 сигурен	 дали	
някой	купи	нещо.	В	замяна	
на	 това	 повечето	 от	 нас	
опитаха,	 в	 чашки	 колкото	
напръстник,	 46-градусова	
китайска	 оризова	 ракия.	
Не	беше	лоша,	но	нямаше	
никакъв	аромат.	

	 Отправяме	 се	 към	
следващата	 голяма	 забе-
лежителност,	наследена	от	
Имперски	 Китай.	 Това	 е	
Небесният	 храм	 –	 даоист-
ки	 храмов	 комплекс	 от	
сгради	в	централната	част	
на	Пекин.	Тук	ще	си	позво-
ля	 едно	 кратко	 вмъкване	
за	даоизма.	Даоизъм	(или	
таоизъм)	е	система,	която	
възниква	 през	 VI	 век	 пр.	
Хр.	на	основата	на	китай-
ски	философски	и	религи-
озни	 принципи,	 свързани	
помежду	 си.	 В	 нея	 няма	
определени	 божества,	 тя	
проповядва	 хармония	 във	
всичко:	между	безпорядък	
и	 законност,	 отрицател-
но	 и	 положително,	 земя	
и	 небе	 (представени	 съ-
ответно	 чрез	 символите	

ин	 и	 ян,	 чрез	 квадрат	 и	
кръг).	 Неговото	 особено	
важно	 значение	 се	 дъл-
жи	 на	 това,	 че	 два	 пъти	
в	 годината	 императорите	
от	 династиите	Мин	 и	 Цин	
са	посещавали	двореца	за	
церемонии,	 в	 които	лично	
са	 отправяли	 към	 небе-
то	 молитви	 за	 добра	 ре-
колта.	Той	 е	 най-големият	

архитектурен	 комплекс	 в	
света,	 посветен	 на	 небе-
то.	Построен	е	по	същото	
време	 и	 от	 същия	 импе-
ратор,	 който	 е	 построил	
Забранения	град.	През	ХVI	
век	е	разширен	и	наречен	
Небесен	 храм	 (или	 Храм	
на	 небето).	 Последното	
му	 голямо	 обновяване	 по	
време	 на	 императорските	
династии	 е	 станало	 през	
ХVIII	 век.	Преживял	много	
превратности	през	1918	г.,	
храмовият	комплекс	е	пре-
върнат	 в	 парк	 и	 отворен	
за	 посетители.	 Храмът	 на	
небето	е	включен	в	Списъ-
ка	 на	 Световното	 наслед-
ство	 на	 ЮНЕСКО,	 където	
е	описан	като	„...шедьовър	
на	 архитектурния	 и	 реле-
фен	 дизайн,	 който	 прос-
то	 и	 графично	 илюстрира	
значението	на	космогония-
та	за	еволюцията	на	една	
от	 най-великите	цивилиза-
ции	на	света...“.	
					Влизаме	през	една	от	
портите	 и	 вървим	 по	 дъ-
лъг	път,	застлан	с	красиви	
плочи,	 а	 от	 двете	 страни	
обграден	 с	 кипариси.	 Той	
свързва	 основните	 сгра-
ди	 на	 двореца	 и	 за	 да	
стигнем	 до	 тях,	 премина-
ваме	 през	 няколко	 реда	
от	 арки.	 Първо	 достига-
ме	 до	 Кръглия	 олтар.	 Той	
е	 открита	 платформа	 на	
три	равнища,	изградени	от	
бял	мрамор.	В	центъра	на	
олтара	 се	 намира	 кръгла	
плоча,	 наречена	 Сърцето	

на	 небето	 или	 Върховният	
Ян,	където	императорът	се	
е	 молел	 за	 добро	 време.	
Този	център	е	обграден	от	
концентричен	 пръстен	 с	 9	
плочи,	следващият	пръстен	
е	с	18	плочи	и	т.	н.	до	де-
ветия,	който	е	с	81	плочи.	
Числото	 9	 е	 свещено,	 то	
представя	 императора	 и	
неговото	 значение	 е	 под-
чертано	не	само	в	кръглия	
олтар,	 но	 и	 в	 целия	 ком-
плекс.	 Следва	 Залата	 на	
небесния	 свод,	 която	 се	
отличава	 с	 изключителна	
акустика.	 Достигаме	 и	 до	
кулминацията,	 Залата	 за	
молитви	за	добра	реколта,	
внушителна	 сграда	 с	 диа-
метър	36	метра	и	височина	
38	 метра.	Тук	 императорът	
сам,	 без	 никаква	 свита,	

е	 произнасял	 молитви-
те	 си	 за	 добра	 реколта.	
Най-важната	 церемония	 е	
била	по	време	на	зимното	
слънцестоене.	 Трябвало	 е	
ритуалът	 да	 се	 изпълнява	
съвсем	 точно,	 защото	 се	
е	 смятало,	 че	 най-малки-
те	 грешки	 може	 да	 дове-
дат	 до	 бедствия	 и	 беди	
за	всички.	От	дистанцията	
на	 вековете	 всичко	 това	
навярно	 изглежда	 наивно	
и	 безсмислено,	 но	 не	 и	
тогава.	Императорът	е	бил	
отговорен	за	всичко	и	ако	
небето	 изпрати	 порои,	 на-
воднения,	тайфуни	и	рекол-
тата	пропадне,	значи	импе-
раторът	 не	 си	 е	 изпълнил	
задълженията	точно,	не	се	
е	 молил	 както	 трябва.	 А	
това	 означавало	 да	 бъде	
свален	от	власт	и	заменен	
с	друг.	Кандидати	за	трона,	
във	 вените	 на	 които	 тече	
императорска	кръв,	винаги	
е	 имало.	 Връщайки	 се	 на	
символите	 в	 този	 дворцов	
комплекс,	освен	числото	9,	
много	 ясно	 е	 подчертано	
и	 числото	 12	 (дванадесет	
часа	през	деня,	дванадесет	
месеца	в	годината),	но	най-
ярко	е	участието	на	кръга,	
символизиращ	 небето	 (ва-
жните	сгради	са	кръгли)	и	
квадратът,	 символизиращ	
земята	 (повечето	 дворо-
ве	са	квадратни).	А	всички	
сгради	 и	 стени	 са	 покри-
ти	 с	 плочки	 (керемиди)	 с	
тъмносин	 цвят,	 символ	 на	
небесата.

Пътеписите на Георги Трендафилов

В Китàй - древен и модерен

Северната врата на 
Забранения град

Рикшите,	които	ни	очакват,	
подредени	като	за	парад

По трасето, а в близък 
план е нашият водач

Така изглеждат сградите, 
формиращи хутуните

във фабриката за перли

Плочки с тъмносин цвят (символ на 
небето) покриват всички сгради и 
стени в двореца

Кръглият олтар

Залата за молитви за добра реколта

Залата за молитви за добра реколта, 
най-голямата и най-важната в двореца

 Продължава във вторник

Залата на небесния свод


