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СОТ 161 
ИСТИНСКИЯТ 

ЛИДЕР В ОХРАНАТА 
И СИГУРНОСТТА

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

„ИмпУЛС“ АД - ГАбРОВО 
търси да назначи на работа 

НАСТРОйчИК на машини с ЦпУ
ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР
ТЕХНОЛОГ-пРОГРАмИСТ 
чИСТАчКИ
пОРТИЕР  
Ние предлагаме:
1. отлично заплащане, допълнителни финансови 
бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. работа в екип от млади, амбициозни хора, дока-
зани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и 
професионално израстване.

справка на тел. 066/899-542 или 0879/406-796 
Величка Раева, личен състав

БАЛКАН ПЕЛЕТС ООД
виñококачåñтвåни 
äървåñни

ПЕЛЕТИ
КЛАС А1

360 лв./тон 
äо изчåрпванå 

на количåñтвата 
ñ áåзплатна 

äоñтавка 
наä 2 тона 

За заявка и äоñтавка 
тåл. 0877272621
ãр. Сåвлиåво. 
ул. “Марин Попов” 41

УВажаеми жители на област ГаброВо,

точно 142 години изминаха от онзи студен мартенски ден през 1878 година, 
когато в градчето сан стефано бе подписан мирният договор, който постави на-
чалото на третата българска държава!

142 години по-късно ние си спомняме и прекланяме глави пред хилядите знай-
ни и незнайни български опълченци и руски войни, които платиха с кръвта си за 
свободата ни.

днес нашият поклон, цветя и венци са за всички тях. и тази година на 3 
март заедно ще изкачим стъпалата към най-високия връх в българската история, 
ще сведем глави и ще си спомним за боевете при Шипка, Плевен, Шейново, ще 
помълчим и ще дадем дума да не предаваме заветите на всички онези, които 
изковаха със слово и меч българската свобода.

и там високо в планината, където земята е напоена с кръвта на героите, ние 
трябва да предадем най-важния урок на нашите деца - този по родолюбие, за 
да знаят и да помнят, че свободата не идва даром и че трябва да я защитаваме 
всеки ден!

дълбок поклон пред саможертвата на героите!
честит национален празник! да живее свободна българия!

Кристина Сидорова, 
Народен представител 7 МИР – Габрово

Иван Стоянов: Първитå 
майñтори в "Етър"-а áяха хора, 
прåãорåли в труä цял живот 
 През февруари се навър-
шиха 50 години от постъпва-
нето на иван стоянов в грън-
чарската работилница на емо 
„етър“. 24-годишният тогава 
стоянов (снимката вляво) е пър-
вият назначен майстор грънчар 
от лазар донков - основател и 
пръв директор на музея. 
 и още един факт, извън 
традиционните български за-
наяти, е повод за разговора с 
г-н стоянов. тези дни актуална 
тема са двустранните отноше-
ния с черна гора. майсторът 
от музея на открито има сери-
озна роля в задълбочаване на 

бизнес партньорството с черна 
гора и то по време на югоем-
баргото. този факт е описан в 
книгата „Как успяхме“. В нея 
мишко лукич от град тиват и 
неговият партньор разказват 
колко много дължат на иван 
стоянов за своя успех. той им 
помага с машини, за да започ-
нат производство на рибарски 
мрежи. „трудна задача беше 
машините да минат през двете 
граници в туристически авто-
бус! но винаги е нужно малко 
повече кураж, за да успееш“, 
спомня си черногорецът.

продължава на стр. 8

По препоръка на на-
ционалния оперативен щаб 
за заболяването COVID-19 
планираният за днес офи-
циален ритуал за честване 
на 142 години от осво-
бождението на българия 
на връх Шипка се отме-
ня. достъпът на граждани, 
желаещи да се поклонят 
пред Паметника на свобо-
дата, остава свободен.

Въведените временни 
промени на движението в 
района остават в сила.

В мотивите си опера-
тивният щаб посочва:

- нова грипна вълна от 
вирус тип „б“ в областите: 
Варна, бургас, Пловдив, 
разград, сливен, Ямбол, 
стара загора, софия – об-
ласт и др.;

- Усложняване на епи-
демичната ситуация в 
страната от активирането 
на други инфекциозни за-
болявания.

от националния опе-
ративен щаб за корона-

вирус предупреждават, че 
„струпването на големи 
групи хора на едно място 
създава предпоставки за 
епидемиологични рискове 
относно активиране на го-
репосочените инфекции“ и 
на базата на експертните 
становища препоръчват 
отмяна на планираните 
тържествени мероприятия 
на връх Шипка за 3 март.

Препоръката е адре-
сирана до президента ру-
мен радев, председателя 

на нс Цвета Караянчева, 
министър-председателя 
бойко борисов, областния 
управител на област стара 
загора Гергана микова и 
кмета на община Казанлък 
Галина стоянова.

Планираната празнич-
на програма в Габрово за 
3 март ще се състои.

няма промяна в орга-
низацията на обществения 
транспорт за граждани от 
Габрово до върха и обра-
тно.                    стр. 2

Бåз официалåн ритуал на Шипка äнåñ, празничната 
проãрама в Гаáрово и автоáуñитå за ãражäани оñтават

 - Големите инфра-
структурни обекти като че 
ли приключиха, да не ви 
доскучае, какво ще стро-
ите тази година?
 - останаха няколко 
преходни обекта от мина-
лата година. става дума 
за благоустрояването на 
кварталите трендафил 1 и 
трендафил 2. Каквото на-
правихме досега в това 

отношение в кв. младост и 
трендафил 1, такова пред-
стои и в тях. има още 
да се полагат асфалтови 
настилки. чакаме времето 
„да замирише на асфалт“, 
може би още месец. оста-
ва ни да довършим подхо-
дите към жилищните сгра-
ди, детска площадка има-
ме да правим още една.
    Предстои реализира-

не на проекта за къса-
та връзка между улиците 
„скобелевска“, „емануил 
манолов“, „чардафон“ и 
„баждар“.
   - Този проект е важен, 
след като за него са за-
ложени пари в бюджета, 
нали? макар че на сесия 
на Общинския съвет има-
ше предложение той да 
отпадне от бюджета.
 - да, проектът е ва-
жен, там коренно ще се 
промени пространството. 
надявам се да се полу-
чи поредното кръгово 
кръстовище за безопас-
ност на движението. нека 
поне да ги закръглим на 
десет. там ще събаряме 

сгради, ще прокарваме 
улица, ще рехабилитира-
ме цялото пространство. 
Ще се изгради и парко-
зона. В дясната част на 
пространството трябва да 
се възстановят настилките 
за пешеходци, тротоарите, 
зелените площи. имаме 
да изграждаме серия под-
порни стени по различни 
други проекти и обекти 
към Постоянната комисия 
по бедствия и аварии. те 
са по течението на река 
Янтра, там има компроме-
тирани участъци. а също и 
по протежението на река 
синкевица. чакаме финан-
сиране. Предстоят во-
допроводни и канализа-

ционни мероприятия по 
улиците „митко Палаузов“ 
и „баба зара“. отдавна го-
ворим за възстановяване 
на инфраструктурата там, 
подземните комуникации 
са тотално компрометира-
ни. така че ни предстои 
една интензивна строител-
на програма. няма да ску-
чаем.
 - Ще ви стигнат ли си-
лите, има ли достатъчно 
работници за реализи-
ране на тази строителна 
програма?
 - Проблемът с работни-
ците е общ, има недостиг 
и на лекари, и на меди-
цински сестри, на учители, 
на стругари.       стр. 2

Прåäñтои интåнзивåн ñтроитåлåн ñåзон
Момчил Корназов, главен експерт в Община Габрово:

Катя Гечева – Гл. 
уредниК риМ Габрово

рядка и ценна литогра-
фия „из освобождението 
на българия“, посветена 
на 30-годишнината от ру-
ско-турската войната 1877- 
1878 г., издание на Коми-
тета „Цар освободител“, е 
културна ценност за месец 
март в регионалния исто-
рически музей - Габрово. 

литографията е била 
притежание на опълченеца 
стоян атанасов Велчев от 
село Гледаците, Габровско. 
информацията, събрана на 
един лист с размери 60/80 
см, е синтезиран образ на 
признателност към всички 
руски войни и български 
опълченци, участвали в 
битките за освобождение-

то на българия. от ли-
тографията може да се 
извлече информация за 
всички военни поделения, 
участвали във войната; за 
руските аристократи, вою-
вали за свободата на бъл-
гария; за всички висши во-
енни чинове, командвали 
армията; за най-важните 
места на военните дейст-
вия; за първите военно-
исторически музеи в бъл-
гария. литографията е на 
черен фон, на който изпък-
ва рамка от декоративен 
фриз с типичните руски 
орнаменти. В четирите ъгъ-
ла са вплетени медальони 
с изображения на къщите 
музеи на името на импе-
ратор александър II в гр. 
бяла, с. Горна студена, с. 
Пордим и Плевен. стр. 2

Литоãрафия, изäаäåна от комитåт 
"Öар Оñвоáоäитåл", å културна 
цåнноñт на март в РИМ - Гаáрово 

Женина денчева

  За предстоящите инфраструктурни проекти 
през активния строителен сезон, за благоустроя-
ване на квартали и улици, за интензивната стро-
ителна програма разказва инж. Момчил Корназов, 
главен експерт в Дирекция "Инфраструктура и еко-
логия" - Община Габрово.

 на 28 февруари меж-
ду община трявна и фон-
дация „Улични сърца бГ“ 
- с. Глушка, дряново, бе 
сключен договор за зала-
вяне на безстопанствени-
те кучета на територията 
на общината. договорът 
се сключва съгласно об-
щинската наредба за из-
пълнение на национална 

програма за овладяване 
популацията на безстопан-
ствени кучета 2019-2024 г. 
съгласно договора кучета-
та ще бъдат залавяни, ка-
стрирани, обезпаразитени 
и ваксинирани.    стр. 2

Оáщина Трявна рåшава проáлåма 
ñ áåзñтопанñтвåнитå кучåта

 Ще духа силен южен 
вятър с пориви до 20-22 
м/сек. на 3 март ще бъде 
слънчево с разкъсана ви-
сока облачност. Ще про-
дължи да духа умерен, в 
източна българия и ра-
йоните северно от пла-

нините временно силен 
южен вятър. топло време 
с минимални температури   
между 3° и 8°, максимални 
между 18° и 23°, малко 
по-ниски в крайните севе-
розападни райони, където 
ще бъде почти тихо. 

   над планините също 
ще има разкъсана висока 
облачност. Ще духа силен 
и бурен юг югозападен вя-
тър. максималната темпе-
ратура на 1200 метра ще 
бъде около 11°, на 2000 
метра – 5-6°.

Днåñ: Жълт коä за Гаáровñка оáлаñт
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ОбЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА 
мИНИСТЕРСТВОТО НА ВъТРЕшНИТЕ 

РАбОТИ (ОДмВР) - ГАбРОВО 

обЯВЯВа Прием на доКУменти 
на Кандидати за Участие В КонКУрс 
за назначаВане на държаВна слУжба 

за 4 ВаКантни длъжности 
„мЛАДшИ АВТОКОНТРОЛьОР“ И 

8 ВАКАНТНИ ДЛъжНОСТИ „пОЛИЦАй“

 Получаването на комплекти с документи и 
подаването им за участие в конкурса ще се 
извършва в срок до 24 март 2020 г., включител-
но, в сградата на одмВр - Габрово с адрес: 
гр. Габрово, ул. „орловска“ № 50.
 Подробна информация относно изисквани-
ята, документите и конкурсните етапи ще се 
обявят на таблото за съобщения в сградата на 
одмВр - Габрово и на интернет страницата на 
мВр, раздел „Конкурси“.

ЦЕРЕМОНИЯТА СЕ ОТМЕНЯ: 
БАНЯ НА ГОДИНАТА,2019

5 март 2020 
 Информираме, че официалната церемония на конкурса 
„Ideal Standard Баня на годината 2019“ на 5 март 2020 г. в 
Sofia Event Center няма да се състои, с което поднасяме на-
шите извинения.
 Съгласно международната политика на Ideal Standard са 
приети редица превантивни здравни мерки, които ограни-
чават събирането на голяма аудитория на едно място. Също 
така компанията се съобразява със съветите на министер-
ствата на здравеопазването в България и Италия. 
 Поради извънредното здравно положение, въведено в 
Италия, дизайнерът Роберто Паломба също не може да на-
пуска страната и да присъства на събитието.
 Победителите в националния конкурс „Баня на годината 
2019“ ще получат своите отличия в камерен състав на 5 март 
от мениджърския екип на Ideal Standard. 
 Официалното представяне на Atelier Collections от Ро-
берто Паломба в България ще се състои по-късно през годи-
ната.  
 Благодарим за проявеното разбиране!

С уважение,
Екипът на Ideal Standard

за втори път мариа-
на Печеян - собственик и 
управител на „ВсК Кен-
тавър - из „динамика“ в 
дряново, грабна почетната 
статуетка Гран при за биз-
нес дама на 2019 г., както 
и специален Почетен ди-
плом за бизнес дама на 
последните 30 години. 

отличието й беше връ-
чено от министър николи-
на  ангелкова,  под чийто 
патронаж беше проведено 
събитието, и от бизнесме-
на магдален димитров по 
време на гала церемони-
ята през миналата седми-
ца за връчване годишните 
награди бизнес дама на 
годината. организатор на 

събитието е лорд евгени 
минчев, който представи и 
три от досегашните носи-
телки на почетните бизнес 
отличия - елена Кристиа-
но, Камелия терзийска и 
силвия Хрисимова – Шон-
бле, уточни за вестника 
мариана Печеян.

освен нея наградата 
бизнес дама на 2019 г. 
получиха още биляна ми-
нева, нери русева, рок-
сана Кирилова, зорница 
димитрова, д-р мариела 
ботева, диана Шимбова, 
лили и Катя туджарови, 
д-р антония бозукова-же-
лева. бяха връчени почет-
ни дипломи и награди в 
още няколко категории.

Мариана Пåчåян за втори път ñ Гран при за Бизнåñ äама 
на ãоäината и Бизнåñ äама на поñлåäнитå 30 ãоäини

продължава от стр. 1
В централната горна 

част в по-малък медальон 
е нарисуван Георгиевски 
кръст „за храброст“, който 
се е присъждал за изклю-
чителна храброст, прояве-
на в бой срещу неприя-
теля. В кръг около него 
са изписани с датите 12 
април (24 април н. с.) 1877 
г. – денят, в който импера-
тор александър II  обявява 
война на османската им-
перия, и 19 февруари 1878 
г. (3 март н. с.) - подпис-
ването на санстефанския 
мирен договор.

на четирите страни на 
литографията за изписани 
имената и датите на по-
важните сражения, както 
и на завземането на по-го-
леми населени места. 

Централната фигура е 
портрет на Цар освобо-
дител - император алек-
сандър II, в красива рам-
ка, украсена с лаврови и 
дъбови клонки, от двете 
страни с развети руски 
бойни знамена. Портретът 
е увенчан с императорска-
та корона. изображението 
на императора се извися-
ва над стилизиран памет-
ник, състоящ се от основа, 
пирамида и постамент. 

основата е от два 
реда. на първия в шест 
колони са посочени 33-
те дивизии и 4 бригади, 
участвали във войната. на 
втория ред в пет колони 
по осем реда са изредени 
имената на 52 полка, 5 ба-
тальона, 1 батарея, 1 сотня 
и не на последно място 
12-те дружини на българ-
ското опълчение. 

Пирамидата е изграде-
на от 56 гранитни блока, в 

осем реда. на тях са изпи-
сани имената на 110 руски 
командири от различен 
ранг, участвали в руско-
турската война 1877-1878 г. 

на централно място в 
най-горния ред на пирами-
дата е името на импера-
тор александър II, обграде-
но от имената на 23 князе 
(11 от тях членове на им-
ператорското семейство – 
велики князе и херцози). 

редом до тях е името 
на румънския крал Карл 
(Крал Карол). тук са уве-
ковечени имената на 80 
руски генерали, 2 адмира-
ли, 1 полковник, 1 подпол-
ковник и 2 художници. 

на постамента са из-
писани годините 1877-1878 
г. Върху него са изобра-
зени оръжията, с които се 
водят сраженията – оръ-
дие, две кръстосани пушки 
и четири снаряда, които 
образуват стилизирана 
ограда.  

зад паметника се виж-
да поле с войнишки гро-
бове и паметници, а над 
тях синеят върховете на 
балкана. от двете страни 
на пирамидата дими огъ-
нят, запален от войната 
– символ, че споменът за 
нея е жив. 

Под основата на па-
метника е падналото и 
разкъсано турско знаме 

на литографията липс-
ва информация къде е от-
печатана и кой е нейният 
автор. след направено 
проучване се установи, 
че тя е дело на двама 
млади художници учите-
ли - недялко Каранешев 
и Христо Кабакчиев, едни 
от първите възпитаници 
на рисувалното училище. 

отпечатана е във Виена, 
в печатницата на Йозеф 
еберт. изображенията на 
четирите къщи-музеи, кои-
то се откриват тържест-
вено през 1907 година, 
честването на 30-годиш-
нината от обявяването на 
руско-турската война и из-
дигането на паметника на 
Цар освободител в софия 
през същата година ни 
подсказват, че придоби-
тата културна ценност от 
рим – Габрово има 113-го-

дишна история. Предпола-
гаме, че се е продавала с 
цел набиране на средства 
за Комитета  „Цар осво-
бодител“, издадена е в не-
голям тираж и в страната 
има съхранени единични 
бройки. 

информацията за 
притежателя на ценната 
хромолитография е оскъд-
на. стоян Велчев е ро-
ден през 1856 година в 
село Гледаците, Габровско. 
През 1877 година, обзет от 

патриотични чувства, се 
записва като доброволец 
в българското опълчение. 
служи в 9-та опълченска 
дружина, 3-та рота от 6 ав-
густ 1877 г. до 29 юни 1878 
г. и участва във всички 
сражения. награден е със 
светлобронзов възпомена-
телен медал „на опълчен-
ците за освобождението 
1877-1878“, който е връчван 
на българските добровол-
ци, воювали при стара 
загора, Шипка и Шейно-
во. стоян атанасов Велчев 
умира на 24 февруари 1927 
г. Погребан е в село По-
повци.

състоянието на лито-
графията не е идеално, 
има поражения в краи-
щата и долната част, но 
подлежи на реставрация. 
тя е запазена от дъщерята 
на стоян Велчев – Пена. 
Внукът иван си спомня, че 
в родната му къща в село 
Поповци  е стояла наред с 
иконите и е била почитана 
като скъпа семейна релик-
ва. за да я съхрани, след 
години той се е опитал да 
я реставрира, като я за-
лепва на платно. запазен 
екземпляр от нея може да 
се види в музей-панорама 
„Плевенска епопея 1877 – 
1878“.

литографията е изло-
жена в рим – Габрово по 
повод националния праз-
ник 3 март и може да бъде 
разгледана до края на ме-
сеца. Красива, с голяма 
информационна стойност, 
тя е символ на признател-
ността на българите към 
руската армия и руския 
император, останал в ис-
торията ни с името Цар 
освободител.                                                                          

Литоãрафия, изäаäåна от комитåт "Öар Оñвоáоäитåл", 
å културна цåнноñт на мåñåц март в РИМ - Гаáрово

продължава от стр. 1
така е и със строител-
ството. има дотолкова, до-
колкото не се оплакваме 
от излишък. може би има 
недостиг в нашата сфера 
на колеги, с които да ра-
ботим съвместно. 
 но със силите и сред-
ствата, с които разпола-
гаме, ще се справим. Ва-
жното е да се вижда, че 
градът се променя, сменя 

облика си, че се стро-
ят нови улици, появяват 
се нови зелени площи, 
променя се осветление-
то, техника, постоянно се 
почистват улици и трото-
ари. затова и нивото на 
праховото замърсяване в 
Габрово е много по-ниско, 
отколкото в други градове. 
 Важното е да се забе-
лязва, че градът е чист и 
подреден.

Момчил Корназов: “Прåäñтои 
интåнзивåн ñтроитåлåн ñåзон”

Бåз официалåн ритуал на Шипка 
äнåñ, празничната проãрама в Гаáрово 
и автоáуñитå за ãражäани оñтават

продължава от стр. 1
автобусите ще отпъту-

ват от площад „Възражда-
не“ в 8:00 часа, връщане 
обратно – от 13:30 часа. 
Цена на билета в двете 
посоки - 5 лева.

142 Години от осВо-
бождението на бълГа-
риЯ В ГаброВо

(програма)
3 март
наЦионален Праз-

ниК на реПУблиКа бъл-
ГариЯ

8:30 ч. Панихида
Храм „Успение на Пре-

света богородица“
9:00 ч. издигане на на-

ционалното знаме
Площад „Възраждане“

продължава от стр. 1
освен това се предвижда 
поставяне на микрочип. 
след обработката здрави-
те и неагресивни кучета 
ще бъдат връщани на те-
риторията на общината. 
неизлечимо болните куче-
та ще бъдат евтаназирани. 
информацията за обра-
ботените кучета ще бъде 
въвеждана в интегрирана 
информационна система 

на българската агенция по 
безопасност на храните.
още в петък екипът обходи 
общината, за да се извър-
ши оценка на проблемите, 
и в кратък срок се очаква 
да започне работата по 
залавяне на кучетата. от 
фондация „Улични сърца 
бГ“ обещават хуманна и 
ползотворна работа, съ-
общава община трявна на 
официалния си сайт.

Оáщина Трявна рåшава проáлåма 
ñ áåзñтопанñтвåнитå кучåта

 В народно читалище 
„Христо смирненски – 
1949“ – квартал русевци 
беше отворена работилни-
ца за мартеници, в която 
четвъртокласници от ос-
новно училище „св. св. 
Кирил и методий“ израбо-
тиха десетки от тях.
 част от мартениците  
на 1 март бяха подарени 
на деца и младежи в Цен-
търа за настаняване от се-
меен тип в град Габрово. 
 с тази инициатива  се 
продължи традицията на 
светли празници децата от 
читалището и училището 
да върнат усмивките на 
своите връстници в нерав-
ностойно положение.
 Поводът съвпада с 
празника сирни заговезни 
и децата получиха сладки 
лакомства и благодарност 
от ръководствата на чи-
талището и Центъра за 
настаняване.

За äа възцари äоáрото
 окръжна прокуратура 
- Габрово внесе протест 
срещу оправдателна при-
съда на габровския окръ-
жен съд. с нея е признал 
подсъдимия Г. Г. за неви-
нен в това, че на 14 сеп-
тември 2017 г. около 7,55 
часа в Габрово на кръго-
во кръстовище при упра-
вление на автобус „ман“ 
е нарушил правилата за 
движение по пътищата.  
 Пешеходец навлязъл 
неправомерно в кръсто-
вището, шофьорът не го 
видял своевременно, не 
изпълнил задълженията си 
да намали скоростта или 
да спре, за да го запази, 
продължил движението си. 
Ударил пешеходеца и по 
непредпазливост причинил 
смъртта му. съдът го е  
оправдал по така предя-
веното му обвинение за 
извършено престъпление 
по чл. 343, ал. 1, б. „в“ във 

вр. с чл. 342 ал. 1 нК.
   Прокуратурата протести-
ра присъдата като непра-
вилна и незаконосъобраз-
на, като иска от съда да 
я отмени и вместо нея да 
постанови нова, с която 
да осъди подсъдимия по 
предявеното му с обвини-
телния акт обвинение. В 
протеста се сочи, че изво-
дите на съда са неправил-
ни, понеже са основани на 
извода, че подсъдимият е 
видял своевременно по-
страдалия пешеходец, но е 
продължил движението си 
с нагласата, че той няма 
да продължи да пресича 
и ще може да мине с ав-
тобуса край него безпре-
пятствено.
 Пред съда подсъдими-
ят е дал обяснения, че за 
пешеходеца не е реагирал 
своевременно, защото не 
го е видял, както е прието 
в обвинителния акт.

Окръжна прокуратура протåñтира 
оправäатåлна приñъäа за ñмърт
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даниела Цонева

трябва да изминат 
пет века от края на 14-то 
столетие, когато послед-
ните стъпки на цар иван 
Шишмановите войни за-
глъхват сред ужас, разру-
ха и смърт... следват ве-
кове на страдания и без-
надеждност, на поругани 
светини, на удавени в кръв 
бунтове, завери, съзакля-
тия, въстания.  

чуждата политическа 
власт, дискриминационна-
та и асимилаторска поли-
тика на османската дър-
жава предизвикват бор-
бата на българския народ 
срещу чуждото подтисни-
чество. През ХV-ХIХ век 
тази борба цели да опази 
българската народност, да 
съхрани демографския по-
тенциал, да противодейст-
ва срещу икономическата 
система на експлоатация, 
както и за политическо 
освобождение. Школа и 
израз на непрестанно уве-
личаващия се революцио-
нен подем на българите са 
поредицата от въстания в 
северозападните българ-
ски земи, Велчовата заве-
ра в търновско-Габровския 
район, браилските бунто-
ве с участието на много 
българи - всички реали-
зирани в периода 1833-
1843 г. Важна стъпка в 
развитието на българското 
националноосвободително 
движение през ХIХ век е 
подготовката на Велчовата 
завера от 1835 г. замисле-
на като въстание, резултат 
на „мощна революционна 
идея”, в подготовката й се 
включват хиляди личности 
из средите на всички сло-
еве на българската общ-
ност. В обсега на съзакля-
тието са привлечени бъл-
гари и от региона - елена, 
Горна оряховица, ляско-

вец, дряново, трявна и от 
Габрово (хаджи Велчо). 
нейният неуспех насочва 
българския освободителен 
потенциал в ново направ-
ление. Като резултат от 
появата на търговските и 
духовни връзки с европа, 
периодът на българско-
то възраждане поражда 
политически настроения, 
които с пробуждането на 
националното чувство за-
силват интересите към 
онези сили, които могат 
да бъдат български съю-
зници. През 1843 г. е съз-
даден и се разпростра-
нява програмен документ, 
в който са формулирани 
целите за постигане на 
българската свобода чрез 
просвещение. „напис ради 
болгаров, представлен на 
Високата порта и петте ве-

лики сили Галия [римското 
наименование на части от 
з. европа – Франция, бел-
гия и др.], англия, русия, 
Прусия [Германската импе-
рия] и австрия“ е дело на 
александър екзарх (кни-
жовник и общественик), 
чието желание е българите 
„да намерят основанието 
на своята свобода“. В него 
доминират две искания – 
най-активна помощ от ев-
ропа за българското про-
свещение и за създаване 
на свободно присъединена 
към османската империя 
българия.   
 но решаването на бъл-
гарския политически въ-
прос се отлага за неопре-
делено време. трябва да 
изминат десетина години, 
за да се активизира отно-
во българското общество 
към организирането на ос-
вободителни акции. Под 
ръководството на Георги 
с. раковски по-радикал-
ните български младежи 
в Цариград създават през 
1853 г. тайно общество, 
което има за цел подго-
товка на народа за въс-
тание. Пропагандната му 
дейност допринася за съз-
даване клонове на органи-
зацията и в Габрово чрез 
участието на първенците 
илия Видинлиев и хаджи 
Пенчо. раковски включ-
ва селището ни в глав-
ния район за бъдещите 
действия на въоръжените 
чети. резултатите от Крим-
ската война (1853-1856 г.) 
са катализатор за нови 
опити да се вдигне въста-
ние в българските земи. 
През лятото на 1856 г. Га-
бровско става средище за 
реализирането му, но и 
района, в който Капитан 
николовата акция завърш-
ва неуспешно. с името на 
раковски се свързват и 
първите конкретни плано-

ве за освобождението на 
българите. През 1858, 1861 
и 1867 г. той създава ня-
колко варианта, при които 
всеки един доразвива и 
конкретизира схващанията 
му. При реализирането на 
въстаническите действия 
той предвижда ръковод-
ството им да се осъщест-
вява от „тайна канцела-
рия“ или „Привременно 
правителство“. създадени-
ят трети план „Привреме-
нен закон за народните 
горски чети на 1867-о лято“ 
залага като основна идея 
– опора в собствените 
сили на българите. раков-
ски преценява, че проти-
воречията в интересите с 
другите балкански държа-
ви водят до невъзможност 
българите да разчитат на 
тях. Габрово и Габровски-

ят балкан са отново част 
от тяхното осъществяване. 
четите на Панайот Хитов 
и Филип тотю (1867 г.), на 
Хаджи димитър и стефан 
Караджа (1868 г.) са сви-
детелство за заявената го-
товност на българите (в т. 
ч. и на габровците) да бъ-
дат основните деятели за 
своето освобождение. със 
създадената от апостола 
Вътрешна революционна 
организация, в чиято мре-
жа се включват и будните 

габровски младежи, се ут-
върждава схващането, че 
„с една обща революция“ 
трябва „да се направи ко-
ренно преобразувание в 
сегашната деспотско-ти-
ранска система и да се 
замени с демократска ре-
публика“. ранната гибел на 
Васил левски предизвиква 
криза в революционните 
среди, но съхранява на-
деждите на българите за 
освобождение.   
 В началото на 70-те го-
дини на ХIХ век тe успяват 

да извоюват много важна 
победа – учредяването на 
първата официално при-
зната българска институ-
ция от османската власт. 
със султански ферман, 
публично оповестен пред 
цариградското българско 
общество на 28 февруари 
1870 г., е създадена бъл-
гарската екзархия, която 
съдейства за обединяване 
на българските земи, ръ-
ководи просветното дело в 
тях. нейният диоцез става 
критерий за Великите сили 
при определяне на етни-
ческите граници на бъл-
гарския народ непосред-
ствено след априлското 
въстание (1876 г.).

българското национал-
ноосвободително движе-
ние, организирано през 
втората половина на ХIХ 

век, особено неговият 
връх – априлското въста-
ние, не само дава дипло-
матическите, външнополи-
тическите и морално-пси-
хологическите основания 
за началото на една нова 
руско-турска война, но се 
явява и главен съюзник 
на руската армия по вре-
ме на бойните действия. 
докато правителствата на 
европа остават глухи за 
разгневената човешка съ-
вест, докато правят тънки 

дипломатически реверан-
си пред Високата порта, 
на 12 (24) април 1877 г. 
русия призовава своите 
полкове. руската империя 
тръгва към подготовката 
за тази рискована и не-
желателна за нея война с 
оглед на тежкото финансо-
во-икономическо положе-
ние, в което се намира то-
гава, за да се защитят от-
давна придобитите руски 
позиции на балканите. 

най-голямото събитие 
в българското 19-то столе-

тие - руско-турската война 
от 1877-1878 г., е един дос-
тоен финал на национал-
ноосвободителните борби 
на българите, на продъл-
жилите близо две столетия 
социално-икономически и 
културно-духовни възрож-
денски процеси. рамо до 
рамо до руските войни 
се нареждат българските 
опълченци, тръгват оцеле-
лите поборници от 1876 
г., старите войводи и мла-
дите родолюбци... българ-
ската национална револю-
ция не само предизвиква, 
но и оказва съществена 
помощ на освободители-
те като активизира народ-
ните маси за борба. с 
участието си в тази вой-
на българите напомнят на 
европа, че на балканите 
е съществувала държава, 

която векове наред мие 
границите си на три море-
та и е първата държавна 
организация на европей-
ския континент. Като за-
лага на психологическата 
нагласа и практическата 
подготовка на нашия на-
род чрез организираните 
през 1856, 1867, 1868 г. 
въстанически действия, 
създадената Вътрешна ре-
волюционна организация 
от Васил левски, реализи-
рането на априлското въс-

тание, руското командване 
включва в своите плано-
ве и българското участие. 
най-висшата, най-масова-
та и най-организираната 
проява и формация на 
българите в поредната ру-
ско-турска война е бъл-
гарското опълчение. Под 
самарското знаме се съ-
бират българи от мизия, 
добруджа, тракия, маке-
дония, черноморието, кои-
то се включват в създа-
дените шест опълченски 
дружини. необходимостта 
от увеличаване броя на 
опълченския набор налага 
формиране на втора серия 
дружини, които са разпре-
делени по места – по две 
от търновско и Габровско, 
по една от свищовско и 
никополско. Повече от 190 
са опълченците от Габро-
во, общо 220 души са те 
от Габровския край, над 
600 души от Габровския 
регион. най-многобройни 
от т. нар. „втори призив” 
са девета и десета опъл-
ченски дружини, попълне-
ни предимно с добровол-
ци от Габрово и околните 
села. 

Въпреки изживените 
трудни дни, населението 
дава всичко от себе си 
доброволно, с доверие и 
благодарност – формират 
се не само дружини на 
българското опълчение, 
но и доброволчески ми-
лиционни отряди и чети, 
устройват се болници, оси-
гуряват се вода, храна, 
боеприпаси, разузнавачи. 
българският народ, който 
очаква и се готви за тази 
война, оказва всемерна 
военна, разузнавателна, 
икономическа и медицин-
ска помощ.

Габрово е градът, не-
посредствено свързан с 
действията на Предния 

отряд на ген. Гурко, със 
защитата на стратегически 
важния за развоя на вой-
ната Шипченски проход, 
със зимното преминаване 
на балкана и превзема-
нето на укрепения Шей-
новски лагер. но габровци 
вписват свои страници с 
различни прояви и в бо-
евете при нова и стара 
загора, където е бойното 
кръщение на знамето све-
тиня. Габровци от състава 
на конната сотня участват 
и във финалните моменти 
от бойните действия на 
руската армия в направ-
лението Котел – сливен 
при садово, търново сей-
мен (дн. марица) и Ка-
дърфаклие (дн. Везенко-
во). 

на 28 юни (10 юли) 
1877 г. Габрово посреща 
сотнята на поручик ило-
вайски от 30-ти донски 
казашки полк. много бър-
зо е сформирана и до-
броволческа чета от 300 
души – оцелели въстаници 
от априлското въстание, 

съмишленици на комитет-
ските съзаклятия, учени-
ци от Габровската мъжка 
гимназия, начело с Пен-
чо манафов. съставено е 
подробно описание на пъ-
тищата и подстъпите към 
Шипченския проход, осигу-
рени са надеждни водачи 
сред местното население, 
започва възстановяване-
то на телеграфната линия. 
за няколко дни в Габрово 
пристигат още 36-ти ор-
ловски полк, 55-ти Подол-
ски полк, брянският полк, 
14-та пехотна дивизия, 9-а 
артилерийска бригада. 
сформира се Габровският 
отряд под ръководство-
то на ген. Валериан Ф. 
дерожински със задача 
за овладяване на Шип-
ченския проход. на ген. 
Гурко е възложена задача-
та да премине през Хаин-
кьойския проход и оттам 
да настъпи до Казанлък и 
атакува шипченските по-
зиции от юг в комбиниран 
план заедно с Габровския 
отряд. едва при третата 
едновременна атака на 19 
юли Шипка е овладяна. 
с нея завършва оконча-
телното освобождение на 
територията на Габровския 
край. започват няколкоме-
сечните боеве за удържа-
нето на прохода в руски и 
български ръце. 

В продължение на 6 
дни - от 9-14 (21-26) август, 
защитниците успешно из-
пълняват поставената от 
руското командване за-
дача – нито един войник 
от армията на сюлейман 
паша да не премине за 
помощ на обсадената тур-
ска войска в Плевен. Под 
натиска на недоволната 
от резултатите от боеве-
те на Шипка управляваща 
върхушка в Цариград, на 5 
(17) септември през нощта 

сюлейман прави пореден 
опит да завземе прохода и 
да прехвърли войските си 
на север. но предприетите 
няколко турски атаки не 
променят позициите на во-
юващите. започва т. нар. 
„зимно шипченско стоене”. 
борбата с природата крие 
дълбокия драматизъм на 
следващите дни и месеци 
– бури, сняг, дъжд. този пе-
риод е също изключително 
важен етап от отбраната 
на Шипченския проход - 6 
(18) септември до 29 де-
кември 1877 г. (9 януари 
1878 г.)  

според ген. радецки, 
Шипка се оказва „заклю-
чена врата”, която за ня-
колко месеца приковава 
40-хилядната армия на сю-
лейман паша. месец след 
„плевенската катастрофа” 
османската империя се 
лишава от своята най-до-
бра армия под ръковод-
ството на Вейсел паша, 
съсредоточена в района 
на с. Шипка - Шейново. 
Унищожена е последната 

отбранителна линия по 
пътя за одрин. зимното 
преминаване на балкана 
от отрядите на генералите 
скобелев, мирски и ра-
децки, боят и превземане-
то на Шейновския укрепен 
лагер имат изключителен 
принос за изхода на вой-
ната. сражението при 
Шипка-Шейново е най-
блестящият, най-резултат-
ният успех през цялата 
война. Продължилото по-
бедоносно настъпление на 
руската армия към столи-
цата на османската импе-
рия предизвиква ново на-
прежение, създава паника. 
Високата порта приема 
условията за примирие, 
сключено на 19 (31) януари 
1878 г. в одрин. месец по-
късно е подписан и мир-
ният договор, чрез който 
завършва първата част от 
действията на русия за 
разрешаване на източната 
криза.

В сан стефано е уве-
ковечено историческото, 
съдбовно завоевание - 
възкресяването на българ-
ската държава. и макар 
договорът да е предвари-
телен, а следващите ме-
сеци и години да носят 
на освободената ни на-
ция немалко изпитания, 
този ден завинаги оста-
ва като вододел в новата 
българска история, като 
дълготраен фактор в съд-
бините на българия, която 
постига една свобода – 
изстрадана, но и заслуже-
на. символ на национално 
себеутвърждаване, той се 
съхранява в съзнание-
то на няколко български 
поколения. а със своята 
непреходна историческа 
стойност вече 142 години 
3 март формира трайно 
чувство на признателност 
и благоговейна почит.

Националният áълãарñки äух и Оñвоáожäåниåто
Българското националноосвободително движение, особено неговият връх – Априлското въстание, дава дипломатическите, външнополитически 
и морално-психологически основания за началото на нова руско-турска война, явява се главен съюзник на руската армия в бойните действия

 Опълченци от Габрово. Фотография: Национално честване Шипченска епопея, shipka.gb.government.bg 1. Иван Габровски (баща 
на краеведа Илия Габровски), 2. Илия Марков, 3. Ганчо Мацков, 4. Димитър Цонев, 5. Пенчо Сватов, 6. Иван Распопов, 7. Дими-
тър Нейчов, 8. Андрея Колев, 9. Колю Стоянов, 10. Димитър Костов, 11. Христо Цвятков, 12. Петко Даскалов, 13. Цоню Гатев

Подписване на Санстефанския мирен договор на 3 март 1878 г.

Прелиминарният мирен договор
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    Велизар ВелчеВ
 нашият празник е свободата. той не е речите, не е 
знамената, не е бръснатите глави на момчетата, които 
развяват знамена около свободата. макар че без речи, 
без знамена и момчета с бръснати глави, които развя-
ват знамена, не би било същото.
 нашият празник е на върха. на най-големия връх, 
който може да бъде наричан всякак: свети никола, 
столетов, Шипка, орлово гняздо. но истинският връх е 
на върха на паметника. там, където зъбчатата бойница 
е обкована с дебели оловни листи. с листи от онова 
същото олово, което турците наричат „куршум”. с което 
си покриват джамиите, за да могат после да ги наричат 
„куршум джумая”.
 нашият празник е там – върху куршума. По който 
са изписани имената на десетки, на стотици, на хиляди 
хора, минали през свободата ни като руски туристи. 
имената на русия са издраскани върху оловото с турско 
име едно до друго. едно върху друго. с ножчета, с кла-
мери, с фиби, с нокти. на памят.
 нашата свобода се усеща там, горе. Където няма 
издраскана нито една мръсна приказка, а само имена. 
руски и български. Върху куршума, където и най-големи-
ят простак не си е позволил да издраска името на оно-
ва, с което се пикае, до име като „зоряна Кшановская. 
на памят”.
 нашият празник е този. 
 с многото имена върху куршума.

Имåна върху куршума Христо 
Мандев

България

България любов и мъка
таила в себе си столетия
със бащинската ни заръка
да пазим образа й, светия,

от вражески ръце нечисти
и по-нечисти намерения. 
Свещена ни е като истина
отвъд космичните вселения,

частица малка от Земята,
но сбрала цветните сияния
в простори ширни – най-богато
из полския килим изваяни,

шумът и чарът на морето,
планински дивни необятности
с лъчи от слънцето залети –
вълшебни краски от земята ни.

Такава хубост и омая
от нереални светлозария
единствено в света това е
ликът на нашата България.

Васил Аврамов
Из „Стряха от сънища” 

България
България - стряха от сънища.
Над хляба - лицето на мама. 
Разлъки и срещи по пътища.
Градчето, където ме няма.
България - роза уханна.
Гъдулкова струна докосната.
Слънца – незалязващи в Трявна.
Нестинарска жарава магьосна.
В ярем – зажеглен с ятагани.
С череши, родили олово.
С онзи горд харамия – Балкана, 
възкресил ни със огън и слово.
9 бунтовни поети и дякони.
С ненагледни моми и невести.
С гурбетчийски сълзи 
  неизплакани, 
от облаче бяло отнесени...
С нежно стръкче 
  от росна тинтява.
С бял метох 
  под планинския рът.
С Шипка – кървава и величава, 
що расте и ечи в мойта гръд.
Приеми ме, Българийо свята – 
моя люлка и вечен покой!
И под пръстта, 
  и под тревата ти, 
сред мъртви и живи съм твой.

Харалан Недев

Не трябва да забравя

Един народ живял под робска тирания
и жив останал в трудния живот,
не трябва да забравя дните си - ония,
в които е запряган като скот.

Напротив - трябва миналото си да помни
до днес от най-дълбоки старини;
да помни бурите и датите преломни
по пътя си към дневни бъднини.

Народ такъв му трябват правдини Човешки
и трябва му добрия хубав Ден,
да смъкне от плещите грижите си тежки -
живот да заживее обновен...

Един народ отхвърлил черната робия,
изправил гръб и чистия си лоб,
презрял тегло и гнет, и страшна тирания,
не трябва никога да става роб!

 александрина александрова получи трета 
награда със стихотворението си „свещица от 
свищов“ в категория „история и традиции“ 
на второто издание на международния ли-
тературен конкурс „изящното перо - 2019“. В 
конкурса участват български автори от раз-
лични краища на света и се утвърждава като 
мащабно литературно събитие. Във второто 
му издание са участвали 308 автори със 796 
творби - автори от испания, Гърция, австралия, 
саЩ, Швейцария, Япония, Швеция, Франция, 
Юар, италия, чехия, Великобритания, българия 
на възраст от 14 до 87 години.
 Снежана Калчева - председател на салон 
за българска култура и духовност в Чикаго, 
представя целите на конкурса да разпрос-
транява българското слово, „защото на 
света винаги ще са нужни писателите и 
поетите, за да вливат сила и дух. За да 
ни карат да усещаме вкуса на живота, да 
чувстваме, да провиждаме“.

Откровение
 родена съм на 5 декември 
1952 г. в град белене, на голямата 
река дунав. имах най-щастливите 
детски дни в свищов. В Габрово 
идвам, когато съм на 7 години, 
заедно с родителите си и брат 
ми. отрано книгите на дядо ми са 
отворили прозореца към литерату-
рата и света.
 работих като начална учителка 
в Габрово и региона много години. 
безработицата ме принуди да за-
мина през 2005 година за италия, 
където и сега събирам горчивите 
плодове на гурбета.
 споделям изповедите на бе-

лия лист отдавна. В „100 вести” 
- Габрово от 2002 година публи-
куват стиховете ми. В алманах 
„зорница” през 2003 година съм 
представена от дружество на пи-
сателите - Габрово. също така 
през 2009-2011 г. бях представена 
от лиляна Кирилова във „Вестник 
за жената”.
 имам участия от 2012-2014 г. в 
сборника „листопад на спомена” 
- гр. Варна със стиховете „моят 
път”, „на адриатика”, „Крушуна”.
 В италия написах много ли-
рични изповеди, защото от друга-
та страна се вижда по-добре ис-
тината, красотата лекува душата и 
словата са ми оръжие и спасение. 

моите стихове са извори живи, 
на сърцето ми пречистваща река. 
с оптимизма на стрелеца вървя, 
рисувам картини, образи лирични 
в строфи неримувани, с възторг 
докосвам душите магнетично с 
метафори, синоними звучат мело-
дично в стиховете ми.
 имам безброй участия в праз-
ниците, пенсионерските клубове 
в Габрово, с рецитали и народни 
песни.
 обичам да пътувам, да пея 
и най-щастлива съм под открито 
небе, когато срещам нови предиз-
викателства, хора и светове. моят 
девиз си остава „следвай мечтите 
си, те са бъдещето”.

“Свåщица от Свищов” - ñ трåта наãраäа в мåжäунароäåн конкурñ

Александрина Александрова
.

Свещица от Свищов

Извисена е къщата над Дунав
край улички, градинки измина
детството ми в лудории от игрите
ехото остана да звъни с камбаната
от Съборната църква - Свещицата
от икона марангозана, искрицата!
И не ще забравя Калето откъдето
се гледа надалеко как тече тихичко
голямата река, водеща ме в бъднини,
с мечти красиви в очите ми деници!
В родното Огнище връща ли ухание
на медовина гроздова под асмата
до кривата смокиня - спомена витае
с баницата вита, точена от баба ми -
вкусни аромати, дъх на вината
дядови от горчив пелин веселбата,
с приказки незнайни под луната!
Ах, чудни свилени послания събрани
в скрина - милета, дантели, шевици
от златни ръце шарени черги тъкани!
А когато панаира се отприще
хукваме на площада с песен северняшка
хляба се пече, виното се лее и кръвта на 
млади и стари лудее.

Желание
Слънцето е едно,
а звездите безбройни.
Сестрите-звезди
безмерно се радват 
на лунния сърп,
без да броят
луните в нощите.
Затова им завиждам.
Мечтая -
Слънцето да съм за Теб.
За мен - Земята да си Ти.
... До забрава
около мен да се въртиш.
Магически да се привличаме,
без прегради да се Обичаме!

Скитница на любовта
Истина ли си, Любов -
магия красива,
толкова желана,
звезда мечтана.
Илюзия голяма -
по пътя на съдбата -
неуловима, слънчева,
като балсам за душата си...
В нощи и дни, през годините,
светъл миг от вечността гори
с искрица обич;
жарава сърцето запали,
безвъзмездно да жали
и рана остави - вятър да я гали,
да няма път назад за двама...
Бисерната ми душа

в шепа сълзи и смях се изля
седефите скъпи разпиля, само
белият стих ги събра...
Обич и тъга -
потопи ги разкоша на съня...
А луната - сестра, подслони
мечтата за блян...
Остана неприютена скитница
Любовта ми...

Жената - I
По път нелесен на съдбата
пазя ласката на нежността.
Звук и песен в тишина,
сълзи от душата на сърна.
Към връх висок пленява тя -
жената - всичко,
всичко на света. 

Моят път
Пътят ми нелесен,
на изпитания обречен,
объркан днес е вече
кръстопътят земен.
С прах звезден не е постлан,
не е посипан с цветя уханни.
Здраво ме обсебва магическият кръг.
Спасявам се със вдъхновения,
оцелявам почти невредима.
Търся любовта. Обречена, сама -
на приливи и отливи
извира от сърцето ми доброто -
свещица от пламъка на радостта.
С приятели добри сродявам се,
раздавам топлина -
Не се кодирам с хора зли.
Малко ли давам? Много ли трябва?
Темида как да отсъди? - Не зная. 
Всеки Божи ден изгревът
със звън на щурчова цигулка -
радва ни...
Залез тъмночервен,
мигащи светулки -
Утешава ме.
Носи ми една надежда от мечти
по моя път...

Мома самодива
По поляни балкански скита -
Мома-самодива китки свива
от горски билета - магия чудна!
Заключи в сърцата звън на чанове
и глас на кавал, що втъкава
българска сила - Хубост
чудотворна от древна земя...!
Изгряващи слънца от младостта
долитат като ята спомени!
В душата ми жадна - живеца
на птица с очи ясни Деници -
вечерни звездици с родена Луна -
вълшебна жена - любяща и дивна!
В студените нощи и дни - Огнище
разгръщам от въглени живи - Мечти.
На неизживяни Любови - Мостове
правят път, Доброто остава!

Корени
Времето неудържимо дните брои.
Вятърът немирник пак ми шепти,
както тогава косите ми извива,
смехът на детето палаво отвива -
вълшебни мигове свил е!
 Под слънчеви ласки небесни
 дивно ухаят грозде, смокини,
 с дъх на чудна медовина зрее
 гроздовият сок и се лее!
Струни на гъдулки миловни
с песен прогонват тъгите,
лекуват думите душите -
свирят, говорят кавали
за разлъки и срещи любовни!
 С ритъма на Дунавско хоро
 пулсира щастливо сърцето,
 кръвта игриво се разлива,
 като вино пенливо опива!
Носиите пъстри от свила на багри,
изтъкани шевици на пазвите
грабват очите с нанизи сърмени,
везани с мъниста писани!

Хубост неземна разлива
Тракия, Македония, Дунав, Родопа...
Любов и Мъдрост българска извира,
дарове красиви, съхранени от народа ни.
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От Дружеството на 
писателите - Габрово
подбрала Росица Кънева

Диана Матова

Не съм жена за тихо щастие!
Пресметнала и буря, и покой,
не мога мъката и обичта да спастрям…
Не ме е страх от вятър и порой…
Такава съм: добро и зло,
мълчание и гордост,
вяра и безверие
  изписали са
върху челото ми знак –
да ме люлеят
  между ад и рай…
Изгубя ли – е пак добре:
щом дръзнах в залез да запаля
от огън обич – да ме кръсти!

Теменуга Цонева
Недопита чаша съм,
решена
да се счупя,
ако спре към мене
твоя дъх.
Неизречена молитва,
неизписан лист съм, 
неполято с нежност цвете
в несънуван сън...
 
Откакто гоня връх...
И посягам с думи
към пожара,
облаци и ветрове бера – 
няма да се счупя
на превала,
пий
от мене 
горе на върха.

Пепа Христова

Жена
Тъга и нежност бледнеят
не са ли на жена посветени.
Даже слънцето спира да грее,
изстива кръвта в нашите вени.

Не е ли тя светлина вечна,
разжарена вред да огрява
и е светът без нея обречен 
защото живота създава. 

Дали е нежна или пък строга -
греши, изправя се и обича...
По милост най-близко до Бога,
все към обятията й тичаме...

Христо Мандев

Жената, без която не мога
Поклон пред теб, жена!
Ту земна, ту богиня,
за мене си една
все тъй недостижима

да те опиша в стих,
в картина да те сложа –
едва те откроих,
но пак си невъзможна!

Един зидар да бях,
дворец да ти въздигна
за радост, песни, смях,
за звън на чучулига!

Или резбар с длето
в дърво да те изрежа,
та образа ти то
да съхрани надеждно!

Орач чевръст да съм
надежда да посея
във кроткия ти сън.
И сам да бдя над нея!

Да бях певец, дарен
в ръка с омайна лира,
аз всеки Божи ден
щях песни да намирам

за теб, жена, с любов
да пея, да те славя...
Че древен или нов,
твой роб ще съм до края!

Велизар Велчев

Лудият,
особено 
когато ми шепне,
че се чувства
сам като кламер
на дъното на моливника.

Когато 
бивах с нея
се чувствах толкова свободен,
колкото
ако бях сам.

Така полека
почнах да наричам
любовта си
самота.

И също тъй полека
започнах
да намразвам
свободата…

Генчо Витанов

Земна светлина

                        На жена ми.
Не в блясъка на рампи театрални
играем нашата интимна драма.
Събуждам се, целувам твойто рамо
и влизам във окопа на деня.

Над нас гори едно жестоко слънце.
Ти между мен и слънцето живееш.
„Не ти ли преча?” – питаш. Не, напротив,
спасяваш ме. Без теб ще ослепея.

През твойто тяло слънцето ме грее
с почти човешка земна светлина:
пламтят косите ти, ръцете парят.
Докосвам ги – веригата затварям.

Земята, аз, ти, слънцето – верига.
Но за един живот това ми стига. 

Георги Александров

Натюрел
Художнико, не ставам за модел. 
Не виждаш ли, чертите ми са крехки, 
овалът ми с безкрая се е слял 
сред багрите от мигове нелеки.
Косите си нарочно сбрах във кок, 
но ти разсеян пак не забеляза, 
и този пламнал в очите ток, 
небрежно с четката размаза.
Позирах в профил и анфас макар 
и цяла тръпнех в нежност и осанка. 
А ти с палитрата на женския ми чар 
наместо мен извая мойта сянка.

емил Розин

Хубава жена
Кажи ми, как да не я гледам
в очите – жива светлина –
макар забравен, тъжен, бледен –
 о, Боже, хубава жена...

Косите й по лунен залез
шумят – вълна подир вълна –
и аз забравям стих печален -
о, боже, хубава жена...

Далечен бриз ли я прегърне
край тихия самотен бряг –
тя младостта ти ще възвърне
 дошла като небесен знак...

Не знам дали не е картина
под тази звездна тишина – 
рисувана така с години –
 о, Боже, хубава жена...

Благословена да е вечно
под туй небе, по таз земя –
тъй близка и така далечна
 о, Боже, хубава жена...

Геньо Генев

Зелените очи

Слънцето разпръскваше жарава,
аз се вглеждах в тебе до забрава.
Трудно бе да дишам даже до зори.
Съмне ли, аз виждам зелените очи.
Сякаш бяла жар от тях струеше,
в таз жарава исках да потъна вече.
Тя разпръсква денем огнени искри.
Знам, това са твоите – зелените очи.

Те са в този огън като пеперуда.
Всеки ще помисли, че и тя е луда.
Че след миг ще пламнат пърхащи крила...
Тъй в телата пламва само любовта.

Не посмях с ръка дори да я докосна.
Нестинарка – тича по жарава боса.
Трудно жар в ръката даже се държи.
Върху жар как стъпва, как по жар върви?

Вглеждах се в тези – зелените очи.
Пареше жарава – ръката ми кърви.
Разсъдъкът угасна, сърцето ми тупти.
Очите ми сънуват зелените очи.

Може би без поглед ще остана вече.
Пропуснах мечтата – избяга надалече.
Може би ми трябват пърхащи крила –
на тази пеперуда, в този стих дошла.

Росица Кънева

На нея...
Бъди изящната камея,
бъди уханен карамфил...
Разцъфвай като орхидея
във дланите на своя мил...

Бъди свенливата мимоза,
бъди въздушна като мак...
Бъди бодлива като роза,
щом браниш се от своя враг...

Бъди разцъфнала поляна,
окичила се с цвят до цвят,
бъди щастлива и засмяна
и цветен да е твоят свят!

Янислав Янков

През дъжда
  На Лили
През дъжда, през студения дъжд,
като луди по локвите тичат – 
един хубав, но възрастен мъж,
едно младо, но грозно момиче.

Всеки иска да вярва, че той
с дъщеря си е тръгнал за вкъщи,
но в очите му пламнал е зной,
и във нейните пламнал е също.

Тя го гали със мокра ръка – 
всяка бръчка в ръката й светва.
И я грабва той, сякаш така
ще я носи до дните си сетни.

Боже, гневна десница вдигни,
направи ги до края им слепи,
помежду им не слагай стени,
не посипвай душата си с пепел.

Накажи ме с най-страшния дъжд,
но в живота ми нека да тичат – 
един хубав, но възрастен мъж,
едно младо и грозно момиче.

Александър Райнов

Маргарита
Наша габровка – Маргарита.
Живее във Франция – Кавайон.
Кръстосвахме града до насита.
Покани ни в красивия й дом.

Усмивки, радост, като в кино.
Масата за миг на двора.
Буренце с френско вино.
Мезета, сладки подбора.

Запяхме „Многая лета“.
Домакинята смени тоалета.
Изпяхме „Хубава си, татковино!“.
Стопанинът наля вино.

От радост и наслада!
Маргарита бе толкоз млада!
Две черни очи овлажняха
с близки хора се видяха.
06.05.1972 г., гр. Кавайон, Франция

Носталгия
Къде ли не бродих по света?
Какво ли не видях!
Къде ли не спах?!
В кои ли катедрали
и театри не пях?!
Мамо, за тебе мислих -
Жена си на вселената, мамо.
Далеч е родната земя.
Щом се върна у дома.
Теб ще прегърна, 
любима ще целуна,
косици детски ще погаля.
Моя родна стряха!
Моя свежест утринна!
Българийо, ти мой живот!
Където и да бъда,
при теб ще се завърна!
Жажда си, моя родино!
Ти си моя съдба.
Ти си мой живот!
Обичам те, Българийо!
07.04.1985 г., Корк, Ирландия

На жåнитå - ñ люáов и прåклонåниå...

Минчо Г. Минчев

В падащия здрач
на Денка

Аз виждам в падащия здрач
на твоите ръце тъгата нежна...
Тъй всяка вечер паяк, морен от дълго чакане
от нетърпение се скрива в дъното на свойта мрежа.
А твоите пръсти, дето не знаят 
граница на нежност, на добро – тъжат
в минутите на краткото докосване.

О, да ми върнеш ти, да би могла, сега, когато
толкоз си далече, радостта от тази вечер,
която и до днеска бавно грей в душата
като въглен незагасващ!...
А като че ли в кладенец дълбок изчезва и 
усмивката с овала на твоето лице, с венец,
искрящ на залеза от златното кръжило.

О, да ми върнеш ти, да би могла,
на твоите ръце тъгата нежна!...
10 ноември 2017 г., с. Кряковци

Харалан Недев

Дадох ти стръмни планини
Ти може би си искала от мене много,
а аз ти дадох само стръмни планини.
Но дадох ти прозрение в живота строго
и дадох ти компас за път в далечини.

Разкрих ти и простори без злини
и там по сипеи и скални стръмнини,
докоснали небето, откъснах светлини
и в тях ти свих за леч Човешки добрини.

И там омайващ чар сред Хемуса открила,
пребродила с любов и Пирина, и Рила,
за първи път докосна с мене висини.

Не зная ти дали това си оценила,
но винаги към мене си остана мила,
Природата и мен обичаща жена.

Не искам друга ти да бъдеш
Не знам с какви сравнения да те обкича,
когато всичките са изхабени
от многото поети преди мен!
И изобщо трябва ли 
със нещо теб да те сравнявам,
с теб - дошлата в моя ден!
С нещо се сравнява нещо,
дето си го няма нещото във тоя свят.
А ти си с всичко надарена
и сравнения не могат да те променят.
Пък и аз не искам друга ти да бъдеш;
другите
със свойте хубости да си вървят.
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ËÎÄÊÀ

ÑÒÈÕÎÑÁÈÐ-
ÊÀ ÎÒ ÁËÀÃÀ
ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÇÀ ÁÚÁÐÅ×-
ÍÀ ÍÅÄÎÑÒÀ-
ÒÚ×ÍÎÑÒ

ÊÚÐËÅÆ
/ÌÅÄ./

ÍÀÓÊÀ ÇÀ
ÌÎÐÀËÀ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
ÒÂ ÑÅÐÈÀËÀ
„ÎÊÒÎÏÎÄ”

ÑÅËÎ Â
ÑÎÔÈÉÑÊÎ

ÒÀÉÍÀ,
ÓÑËÎÂÍÀ
ÄÓÌÀ

ÌÀÐÊÀ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÊÀÌÈÎÍÈ

ÒÞÐÊÑÊÎ-
ÒÀÒÀÐÑÊÎ
ÏËÅÌÅ

ÄÐÅÂÍÎÐÈÌ-
ÑÊÈ ÍÀÐÎÄ-
ÍÈ ÈÃÐÈ

ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÒÈÌ ÎÒ ÀÑÅ-
ÍÎÂÃÐÀÄ

ÑÒÀÐÀ ÌÀÐÊÀ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÑÏÎÐÒÍÈ
ÊÎËÈ

ÅÇÅÐÎ Â ÑÈ-
ÁÈÐ, ÐÓÑÈß

ÃÅÐÌÀÍÑÊÀ
ÔÈÃÓÐÈÑÒÊÀ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÁÅËÎÐÓÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1890-1972/

ÄÚËÚÃ ÓËÅÉ
ÎÒ ÏËÀÍÈÍ-
ÑÊÈ ÏÎÐÎÉ

ÃÎÐÑÊÈ
ÕÈÙÍÈÊ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÔÈÄÆÈ

ÒÅÑÍÎÏÎËÀ
ÆÅÍÑÊÀ ÄÐÅ-
ÕÀ ÎÒ ÐÀÄÎ-
ÌÈÐÑÊÎ

ÏÐÈÑÚÅÄÈ-
ÍßÂÀÍÅ ÍÀ
ÅÄÍÀ
ÄÚÐÆÀÂÀ
ÊÚÌ ÄÐÓÃÀ

Â ÌÓÇÈÊÀÒÀ,
ÆÈÂÎ, ÂÚÎ-
ÄÓØÅÂÅÍÎ

ÔÅÐÌÅÍÒ,
ÊÎÉÒÎ
ÐÀÇËÀÃÀ
ÑÊÎÐÁßËÀÒÀ

ÌÅÒÀËÅÍ
ÑÂÚÐÇÂÀÙ
ÅËÅÌÅÍÒ

ÐÓÑÊÀ
ÐÅÏÓÁËÈÊÀ

ÐÓÌÚÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1788-1879/

ÃÐÀÄ Â ÏÅÐÓ

ÖÈÐÊÎÂÀ
ÏËÎÙÀÄÊÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÄÅßÒÅË
/1873-1956/

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÌÀÉÑÒÎÐ
ÍÀ ÏÈÀÍÀ
/1753-1831/

ÃÐÀÄ ÍÀ
Î. ÃÓÀÌ

ÀÁÀÍÎÑÎÂÎ
ÄÚÐÂÎ

ÄÎÁÐÎÊÀ-
×ÅÑÒÂÅÍ
ÒÓÌÎÐ

ÐÓÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1897-1967/

ÃÓÙÅÐÈ ÎÒ
ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ
ÈÃÓÀÍÈ

ÌÈÍÅÐÀË,
ÒÈÒÀÍÎÂ
ÎÊÈÑ

ÂÈÑÎÊÀ ÊÓËÀ
ÍÀ ÄÆÀÌÈß

ÂÈÄ ÄÐÅÁÍÀ
ÌÎÐÑÊÀ
ÐÈÁÀ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÔÐÅÄÅÐÈÊ
ÔÎÐÑÀÉÒ

ÐÓÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1907-1982/

ÏÎÅÌÀ ÎÒ
ÀÊÀÊÈÉ
ÖÅÐÅÒÅËÈ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÔÈËÎÑÎÔ
/1806-1873/

ËÅÊÎÀÒËÅÒÈ-
×ÅÑÊÀ
ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ

ÊÓÕÍÅÍÑÊÀ
ÌÅÁÅË

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÀ ÎÁËÀÑÒ
Â ÐÓÌÚÍÈß

ÏËÎÄÎÂÀ
ÒÅ×ÍÎÑÒ

ÃËÓÏÅÖ /ÍÀÐ./

ÂÅÙÅÑÒÂÎ,
ÏÐÎÌÅÍßÙÎ
ÑÊÎÐÎÑÒÒÀ
ÍÀ ÕÈÌÈ×ÅÑ-
ÊÀ ÐÅÀÊÖÈß

ÀÐÀÁÑÊÀ
ÄÚÐÆÀÂÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
È ÄÈÐÈÃÅÍÒ
/1880-1968/

ÍÀØÅÑÒÂÈÅ,
ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
ÈÍÄÈÉÑÊÈß
ÅÏÎÑ

ÏÐÈÑÏÎÑÎÁ-
ËÅÍÈÅ ÇÀ
ÇÀÊËÞ×ÂÀÍÅ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÈËÈÏÈÍÈÒÅ
ÍÀ Î. ËÓÑÎÍ

ÏËÀÍÈÍÀ Â
ßÏÎÍÈß ÃÐÈÌÀÑÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÔÈÐÌÀ ÇÀ
ÊÎÇÌÅÒÈÊÀ

ÐÈÌÑÊÈ ÏÎ-
ÅÒ - „ÏÓÍÈÊÀ”
/ÎÊ.25-101/

ÊÎÌÅÄÈß
ÎÒ ÂÎËÒÅÐ

ÂÈÇÀÍÒÈÉ-
ÑÊÈ ÕÐÎÍÈÑÒ
ÎÒ Â.XI-XII

ÐÚÊÎÂÎÄÈ-
ÒÅË ÍÀ ÂÎÅ-
ÍÅÍ ÎÒÐßÄ
Â ÑÐÅÄÍÎÂÅ-
ÊÎÂÍÀ
ÁÚËÃÀÐÈß

ÐÈÑÓÂÀÍÅ
ÍÀ ÈÊÎÍÈ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÔÈËÎËÎÃ È
ÏÐÅÂÎÄÀ×
/1879-1955/

ÄÎÌÀÊÈÍÑÊÈ
ÑÚÄ

ÌÎÍÃÎËÑÊÈ
ÕÀÍ ÎÒ Â.XIV

ÌÀÐÊÀ
ÃÐÚÖÊÈ
ÖÈÃÀÐÈ

ÒÅÏÈÕ ÇÀ
ÄÆÓÄÎ

ÇÂÅÇÄÀ ÎÒ
ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ-
ÒÎ ÊÀÑÈÎÏÅß

ÏÐÈÂÚÐÆÅ-
ÍÈÊ ÍÀ ÊÀÒÎ-
ËÈÖÈÇÌÀ

ÁÎÃÈÍß ÍÀ
ÏÐÀÂÎÑÚÄÈ-
ÅÒÎ

×ÀÑÒ ÎÒ
ÑÊÅËÅÒÀ
ÍÀ ×ÎÂÅÊ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÂÅÐÄÈ ÎÒ
„ÒÐÓÁÀÄÓÐ”

ÑÒÀÐÎÒÎ ÈÌÅ
ÍÀ ÄÍÅØÍÀ
ÏËÈÑÊÀ

ÏÐÎÂÈÍÖÈß
Â ÞÀÐ

ÂÚÍØÅÍ
ÂÈÄ ÍÀ
ÌÅÑÒÍÎÑÒ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Ã.
ÊÀÐÀÑËÀÂÎÂ
ÎÒ „ÑÍÀÕÀ”

ÐÎÏÒÀÅÍÅ

Ã-É ÎÒ ÒÂ ÑÅ-
ÐÈÀËÀ „ÑÅÄ-
ÌÎÐÊÀÒÀ ÍÀ
ÁËÅÉÊ”

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
/1931-2017/

ÍÅÁÅÑÅÍ
ÏÐÎÑÒÎÐ,
ÍÅÁÅ

Ã-É ÎÒ „ÀÊÎ
ÁßÕ ÖÀÐ”
ÍÀ À. ÀÄÀÌ

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈ ÄÎÌ

ÌßÑÒÎ,
ÎÁÐÀÑËÎ
Ñ ÄÚÐÂÅÒÀ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1685-1750/

ÑÐÅÁÚÐÍÀ
×ÀØÀ ÇÀ
ÏÐÈ×ÀÑÒÈÅ

ÈÍÄÎÍÅÇÈÉ-
ÑÊÈ ÎÑÒÐÎÂ

ÐÎßÊ ÎÒ
ÄÐÅÁÍÈ
ÍÀÑÅÊÎÌÈ

ÑÈÍ ÍÀ
ÎÄÈÑÅÉ
/ÃÐ. ÌÈÒ./

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ,
ÁÎÃÀÒÎ ÍÀ
ÊÎÊÀÈÍ

Ã-É ÎÒ „ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ ÍÅÌÎ”

ÊÀÒÀÑÒÐÎ-
ÔÀËÍÎ
ÍÀÂÎÄÍÅÍÈÅ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÌÀÐÊÀ
ÔÐÅÍÑÊÎ
ÂÈÍÎ

ÁÎÃÀÒÀ ÌÞ-
ÑÞËÌÀÍÑÊÀ
ÊÚÙÀ, ÏÀËÀÒ

ÏÐÈÂÈÄÍÎ
ÁÅÇÊÐÈËÈ
ÆÈÂÎÒÍÈ

ÅÄÈÍÈÖÀ ÇÀ
ÅËÅÊÒÐÈ×ÅÑ-
ÊÈ ÊÀÏÀÖÈ-
ÒÅÒ

ÒÐÅÂÈÑÒÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ,
ÅÑÒÐÀÃÎÍ

ÀÃÀÍÀ, ÀÄÅËÎÏÎÄÈ, ÀÄÅÍÎÌ, ÀÇÈÇ, ÀÍÎËÈÑÈ, ÀÌÈÐÀÍ, ÀÍÀÁÀÒ, ÅÍÎÑÈÑ, ÊÀÌÀËÎÂ, ÊÀÍÅÒÈ, ËÈÊÀÒÀ, ÍÀÊÀÒÀ, ÎÌÀÐÎÂ, ÏÈÖÅÒÈ, ÑÓÂÀ.
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробиВа - 
справки на тел. 0897/832-
363
ФирМа изгражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - 0878/943-
895
събаря сТари къщи 
и постройки - тел. 
0889/991-977.
ФирМа с ниска оферта. 
Чисти от А до Я къщи, 
мази, дворове. Извършва 
и строителни работи. Тел. 
0899/601-444, по всяко 
време. [21, 5]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
варови мазилки и по-
чистване на комини - тел. 
0876/416-716. [22, 6]
бригада изВършВа 
рЕМонТ на покриВи, 
хидро- и Топлоизола-
ции, дрЕнаж, ТЕнЕкЕ-
джийски и бояджий-
ски услуги - справки на 
тел. 0899/638-875. [16, 5]

Външни и вътрешни ре-
монти, покриви, изолации 
- тел. 0897/390-194. [23, 
5]
дрЕнаж, подпорни сте-
ни, покриви и др. - тел. 
0886/762-434. [23, 5]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакира-
не - монтаж на ламини-
ран паркет - справки на 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906.
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
12]
Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, терако-
та, монтаж (ламинат, кар-
тон) - тел. 0885/015-666. 
[12, 2]
ВъТрЕшни рЕМонТи, те-
ракота, фаянс, шпакловка, 
боя - тел. 0876/163-692. 
[16, 1]

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

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. инсТалации - тел. 
0884/012-716. [22, 11]

рЕМонТ на стари и из-
граждане на нови инста-
лации - 0878/116-850. [4, 
2]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯ-
КО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач с опит 
- 30 лв. - тел. 0894/525-
258.

Вик
изТочВанЕ на септич-
ни ями - справки на тел. 
0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик рЕМонТи - справки 
на тел.  0894/22-05-09. 
[17, 2]
Вик рЕМонТи - справ-
ки на тел. 0894/220-509. 
[23, 15]

дограМа
ФирМа „дТ пласТ“ 
прЕдлага AL и PVC до-
граМа - справки на тел. 
0878/67-61-61

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [25, 15]
Ел. урЕди поправям - 
тел. 0894/220-509. [23, 
15]
рЕМонТ на телевизори 
по домовете - спхравки на 
тел. 0888/279-846. [22, 
10]

услуги
кърТи, чисТи, изВоз-
Ва - справки на тел. 
0889/177-737.
Ел. и Вик услуги - 
справки на тел. 0888/049-
378. [22, 21]
услуги с коМбиниран 
багЕр - тел. 0897/430-
228. [22, 8]

Щори

EТ „касТЕло“ - Щори 
- външни и вътрешни, 
ВраТи - блиндирани, 
входни, автоматични, 
гаражни, ролЕТки - 
охранителни, догра-
Ма - алуминиева, PVC, 
бариЕри - автома-
тични - 066/87-04-89, 
0888/255-318

градини, басЕйни

ландшаФТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на двор-
ни места, озеленя-
ване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекю-
та. справки на тел. 
0888/942-335.

аВТоМобили продаВа
рЕно МЕган Сце-
ник се продава на тел. 
0894/222-501. [12, 12]
Форд МондЕо - ди-
зел, всичко платено, без 
забележки, сядаш и ка-
раш, се продава на тел. 
0876/935-844. [4, 1]

Ваз, МоскВич
Ваз 2104 - отлична, за 
1200 лв. се продава на 
тел. 0899/233-273. [5, 2]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 17]
коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [22, 
6]

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“  продаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
МЕТроВи - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628.

сухи дърВа в чува-
ли и разпалки - 5 лв. 
Безплатна доставка. Тел. 
0876/839-779.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
дърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
сухи дърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.

дърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/583-472.
дъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
лицЕнзирана ФирМа 
продава дърва за огрев - 
тел. 0877/168-330.

дърВа за огрев - метро-
ви, за печка и камина, га-
рантирано качество и ко-
личество - тел. 0879/988-
131, 0879/988-047.
сухи, гоТоВи дърва за 
огрев, нарязани и нацепе-
ни, метрови дърва - тел. 
0896/80-76-88. [13, 3]
сухи разпалки в голе-
ми чували - 5 лв./бр. Сухи 
дърва в големи чували - 5 
лв./бр. Тел. 0876/29-43-
43. [13, 3]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 2]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[12, 2]

прЕВози
ТранспорТ с бус  - 
0.45 лв. - тел. 0894/004-
045. [22, 8]

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

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
мЕбЕЛИ 

МебелИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИпОВИ 
И пО пРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

лЕкари
психиаТър и НЕВРО-
ЛОГ. Д-р Трифонов, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.
д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записване 
на тел. 066/800-140

ЕроТика
МоМичЕ прЕдлага сек-
суслуги - 0893/293-526. 
[11, 4]
МоМичЕ прЕдлага сек-
суслуги - тел. 0876/249-
511. [11, 4]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [12, 4]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [6, 1]

рабоТа прЕдлага
салон за красота търси 
маникюристка. Справки на 
тел. 0896/579-013. [22, 
16]
ФирМа Търси мебелисти 
и разкройчик. Добро зап-
плащане. Справки на тел. 
0888/699-399. [22, 16]
обЩ рабоТник се тър-
си на тел. 0888/818-756. 
[11, 11]
сЕрВиТьорки, при до-
бро заплащане и подсигу-
рен транспорт, се търсят 
на тел. 0887/671-848. 
[22, 9]
Винарна „рачо Ковача“ 
търси готвач за обедно 
меню. Задължително про-
фесионалист с опит! От-
лични условия на труд. 
Справки на тел. 0876/68-
37-68. [12, 11]

рабоТа за сТругар 
на униВЕрсалЕн 
сТруг за ноВо про-
изВодсТВо се пред-
лага на тел. 0882/272-
538 [10, 2]

ФирМа за производство 
търси инспектор по ка-
чеството. Справки на тел. 
0884/055-612. [22, 9]
склад за млечни про-
дукти търси шофьор-дис-
трибутор. Справки на тел. 
0883/222-290. [10, 9]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ ООД търси да на-
значи шофьор на товарен 
автомобил с категория 
„С“, професионална ком-
петентност и психо. Теле-
фон за връзка: 0885/713-
813. [12, 9]
Малка краВЕФЕрМа 
търси работник - тел. 
0876/41-54-80. [11, 5]
заВЕдЕниЕ Търси ра-
ботник студена кух-
ня. Справки на тел. 
0893/975-878. [5, 5]
сЕрВиТьорка с познания 
по гръцки език търси тел. 
0877/612-738. [5, 3]

рЕсТоранТ Търси да на-
значи помощник-кухня и 
миячка. Справки на тел. 
0899/168-770. [11, 3]
продаВачка за храни-
ТЕлЕн магазин се търси 
на тел. 0895/087-917. [3, 
1]
пицария „ТЕМпо“ търси 
миячка. Справки на тел. 
0879/988-010. [11, 1]
склад за строител-
ни материали търси ра-
ботник. Справки на тел. 
0896/870-867. [3, 1]
ТаксиМЕТроВ шо-
Фьор се търси на тел. 
0888/413-197. [4, 1]

грижа за болни
и ВъзрасТни
глЕдаМ болни, възраст-
ни хора почасово - тел. 
0877/302-561. [20, 6]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

иМоТи продаВа
къЩа близо до Габро-
во, на 6 км от центъ-
ра, се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 11]
Вила на два етажа, с 10 
дка двор, в село Душев-
ски колиби се продава 
на тел. 0878/73-11-79. 
[6, 3]
дВуЕТажна къЩа с га-
раж и геран в село Ян-
ковци се продава на тел. 
0887/976-286. [5, 5]
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент - 98 кв. м, в идеа-
лен център се продава на 
тел. 0879/43-14-14. [4, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къЩа, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуВа сТари къщи 
и постройки по села-
та на ниски цени - тел. 
0889/991-977.

даВа под наЕМ
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
обзаведен, Лъката, 250 
лв., се дава под наем на 
тел. 0889/099-704. [3, 3]
апарТаМЕнТ - 68 кв. 
м, PVC, на Колелото се 
дава под наем на тел. 
0897/246-903. [11, 1]

ноЩуВки
къЩа за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
ноЩуВки - 0879/272-
528, 0888/254-625.
ноЩуВки В топ център 
- 0876/731-419. [22, 18]
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продаВа паркЕТ

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

продаВа клиМаТици
хипЕринВЕрТорЕн кли-
МаТик Фуджицу - Нокрия 
- 18 се продава на тел. 
0879/000-654. [5, 4]

продаВа Машини
коТЕл, 25 киловата, 
„Голдън файър“, с горелка 
GF 858VIP, самопочиства-
ща, електроника - TIEMME 
Eleкtronics, Италия, КИД 
за твърдо гориво, гаран-
ционна, цена по догова-
ряне, продава 0988/353-

435 [33, 8]
циркуляр за дър-
ва се продава на тел. 
0899/927-350. [3, 2]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
кЕрЕМиди „браМак“ - 
втора употреба, продава 
тел. 0878/199-789. [12, 
4]

продаВа обзаВЕжданЕ
бойлЕр на дърва - нов, 
пералня - обикновена, 
и шевна машина - ръч-
на, се продават на тел. 
0877/117-303. [2, 1]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
изкупуВа буркани 
срещу „Капитан Дядо Ни-
кола“ - тел. 066/88-21-
13, 0884/156-497.

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

Винарска изба с. 
караисЕн прЕдла-
га на сВоиТЕ кли-
ЕнТи ВиноМаТЕ-
риал - калЕнка 
оТ рЕколТа 2019 г.  
(саМо В избаТа 
- няМаМЕ дисТри-
буТори). Справки 
на тел. 0888/520-
053, 06132/2459, 
06132/2460. [33, 5]

запознансТВа
Мъж на 67 години, фи-
нансово осигурен, желае 
запознанство с жена до 
60 години. Само сериозни 
обаждания! Тел. 0988/882-
953. [8, 2]

доМашни лЮбиМци
йоркширски ТЕриЕр 
- бебе, момче; болонка 
- бебе, момиче, се про-
дават на тел. 0892/244-
703. [3, 3]

храна за жиВоТни
бали сЕно се продават 
на тел. 0879/861-868. [5, 
3]

продаВа Тор
биоТор за градини и 
овощни насаждения се 
продава на тел. 0898/630-
249. [22, 12]

нЕТочно изписан ТЕлЕФон В обяВи
липсВа Една цифра в Телефона 087/619-243 на обя-
вата - търси човек с резачка за нарязване на 2.5 куб. 
дърва на метър за печката. [2, 1]

прЕз МЕсЕц МарТ В 
Мц „униМЕд“ - гр. 
сЕВлиЕВо ЩЕ запо-
чнЕ клинично про-
учВанЕ на ноВ МЕ-
дикаМЕнТ за лЕчЕ-
ниЕ на псориазис - 
RofLumiLAst, койТо 
прЕдсТаВляВа ин-
хибиТор на ЕнзиМа 
ФосФодиЕсТЕраза 4 
(рDЕ-4) и иМа про-
ТиВоВъзпалиТЕлЕн 
ЕФЕкТ. Лекарството е 
под форма на пяна за 
локално приложение 
по тялото и скалпа. В 
проучването могат да 
бъдат включени паци-
енти с обриви в окос-
мената част на главата 
и тялото. Продължител-
ността на лечение е 2 
месеца, а броят на ви-
зитите в медицинския 
център в Севлиево е 6. 
Медикаментът се дава 
на пациентите безплат-
но, пътните разходи се 
поемат от медицинския 
център. За повече ин-
формация може да се 
обадите на главния из-
следовател в проучва-
нето д-р Марина Сан-
кева, специалист кожни 
и венерически болести 
- тел. 0889/436-613. 
[20, 14]
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бояна Пенчева

- Г-н Стоянов, в начало-
то на 70-те години Вие сте 
бил най-младият майстор в 
„Етъра“-а. Как свързахте жи-
вота си с музея? 

- много неочаквано се слу-
чи. В края на октомври - нача-
лото на ноември 1969 г. един 
господин ме намери в троян. 
бях в ресторант, той влезе, 
поздрави и каза: „Вие ли сте 
иван стоянов, аз съм Цанко 
Цочев от Габрово. искам да 
разговаряме“. разказа, че в 
Габрово се изгражда музей, 
има грънчарска работилница, 
научили за мен и той като 
заместник-директор по ико-
номическите въпроси идва от 
името на музея да ме покани 
на работа.

но аз бях се вкоренил вече 
в троян – от 14-годишен съм 
там, и вероятността да дойда в 
Габрово ми се виждаше нулева. 
никого не познавах там. роден 
съм в село червена, учих ке-
рамика в троян, после малко 
футбол, малко работа, казарма. 
Цочев каза: „Помислете, поне 
елате да видите“.

- Кой Ви препоръча на му-
зея, разбрахте ли?

- майстори грънчари в тро-
ян, при които съм работил в 
Керамичния цех. след като на-
пуснах цеха и започнах да уча 
в механотехникум, работих при 
частни майстори. много от тях 
(чрез задругата на майсторите)  
поемаха поръчки за обзавеж-
дане на механи, ресторанти... 
не могат да ги изпълнят сами и 
ме викаха - работя, плащат ми. 
много неща тогава направих 
на една от най-големите кера-
мички в българия – Йова ра-
евска, корифей в грънчарство. 
идваше от софия в троян да си 
прави съдовете, до мен е била 
на грънчарското колело. раев-
ска въведе естетика в масово 
произвежданата трапезна ке-
рамика у нас. Всяко керамично 
предприятие в българия, което 
реши да внедри нов модел, ми-
наваше през комисия за одо-
бряване и тогава го пускаше 
в производство. раевска беше 
председател на тази комисия.

- За секунда да се откло-
ним - споменахте „малко фут-
бол“, професионален ли?

- В троян играх в градския 
отбор - десен защитник, с но-
мер 2. две години ме нямаше, 
докато бях в казармата. 1969 г. 
се уволних, но и отборът беше 
се променил. мислех, че до 

нова година нещата във фут-
бола ще се оправят, но не се 
получи. 

- И приехте офертата на 
Габрово?

- През декември се оба-
дих в „етър“-а, отговорът беше: 
„ела, ще те чакаме“. дойдох с 
автобус, на автогарата в Габро-
во ме чакаше една бяла „Вол-
га“ – служебната кола на лазар 
донков. стигнахме до музея, 
влизаме и до механата и шо-
фьорът казва, че ме чакат тук.

- Сериозно посрещане! 
Възрожденската механа така 
ли беше хубава като сега?

- заради нея дойдох (усмих-
ва се). тя си е все хубава, но 
най-хубавото беше, че като от-
вориш вратата, точно насреща, 
на бялата стена, има надпис с 
въглен: „свобода или смърт!“. 

страхотно ме впечатли! Виж-
дам наредена една маса, пока-
ниха ме. седнали лазар дон-
ков, станчо станчев, Цанко 
Цочев... Първо ме поканиха   
да седна, да обядваме. леко се 
притесних - следобед трябваше 
да хвана автобуса за троян. те 
казват: „спокойно, ще те за-
караме“. Хапнахме, карначета, 
мисля, пърленки... не съм гас-
троном, надписът ме впечатли. 

- Какво първо впечатление 
Ви направи Лазар Донков?

- изключителен човек! мно-
го възпитан, говори кротко, 
няма изхвърляния, обещания, 
велики неща. той във всяко 
едно отношение беше много 
точен... тръгваме надолу да 
видим работилницата - вътре 
две грънчарски колелета, няма-
ше майстор. Преди мен, така 
ми казаха, когато имало гос-
ти от по-висок ранг, делегации 
отивали да вземат един чо-
век от село батошево – иван 
даскалов. тогава да е бил на 
70-80 години. В работилница-
та не видях да са направени 
някакви изделия. отидохме и 
до етърското училище, където 
има една работилница. сигур-
но преди аз да отида и много 
преди, лазар донков е имал 
идея да развие керамиката не 
само в експозицията на музея. 
защото в едно от помещенията 
(в другата работилница) имаше 
инсталирани две пещи и две 
грънчарски колелета (едната 
- камерна, другата – камбан-
на). тогава в музея работеше 
Хуго ондерличка – чех, който 
поддържаше пещи, колелета. 
още при първата среща лазар 
донков ми каза, че има идея 
да се произвежда, че ондер-

личка може да осигури пазар в 
чехия. Конкретно – да се про-
извеждат халби за бира.

- ЕмО „Етър“ е правил хал-
би за чехия?

- да, произвел съм хиляди.  
При това първо посещение 

видях, че има нещо направено, 
но имаше още какво да се пра-
ви. още тогава казах, че сам 
човек няма да може и в експо-
зицията да бъде, и в работил-
ницата. не може един майстор 
да точи, да пече, дръжки да 
слага, да шари, глина да меси. 
Ще трябват хора.

интересно е, че в Габрово е 
имало две грънчарски махали, 
но занаятчиите не са ходели за 
глина в троян. оттук някъде са 
вземали. никой не ми е казвал 
откъде са копали. аз не знам и 
не знам дали някой знае. ние 
сме вземали от село терзий-
ско, троянско.

- Старите грънчари са ко-
пали глина тук и не знаем къде 
е находището?

- не знам защо лазар дон-
ков не го е проучил. аз като 
дойдох, вземахме от терзийско. 
има си изисквания за глина-
та, не трябва да има варовик. 
Варовикът се пука, когато се 
овлажни. ние накопахме глина 
от терзийско, стоварихме я в 
работилницата до училището, 
направихме си валове и я пус-
кахме през тях. два вала, мно-
го близо един до друг, въртят 
се, глината се спуска отгоре и  
като минава през тези валове, 
всички твърди частички се сми-
лат и така...

- И първото посещение не 
даде резултат?

- разгледах и когато ме 
изпращаха, попитаха харесало 
ли ми е, ще дойда ли, но аз 
не отговорих с „да“. Върна ме 
бялата волга в троян. През 
януари 1970 г. дойдох пак и 
започнахме разговор по съще-
ство. Предложиха ми три ва-
рианта – квартира обзаведена, 
да я плаща музеят; апартамент, 
с възможност за изплащане;  
трето - в самата експозиция. 
живял съм точно над папукчий-
ската работилница, докато се 
задомих. дърва, ток, храна в 
механата с отстъпка. много ми 
хареса и избрах да живея в му-
зея. Прибрах се в троян, след 
десетина дни обзаведоха ста-
ята и се обадиха. точен човек 
беше лазар донков. и започ-
нах – денем в работилницата, 
вечер след работа няма какво 
да правя и отивам в механата. 
Управител беше иван топалов. 
Хора много, помагах му. Всяка 
вечер работя в механата, не 
съм искал да ми плаща. той ме 
хареса и все казваше: „иванчо, 
ако се зажениш, ще ти стана 
кръстник!“. и така стана...

- Какво изискваше от Вас 
Лазар Донков?

- лазар донков много дър-
жеше всичко да е автентич-
но, както си е било - съдове, 
шарки. има няколко школи в 
българия, които се различават 
много една от друга. троянска-
та керамика например е корен-
но различна от габровската. 
лазар донков ме изпрати в на-
ционалния етнографски музей в 
софия да видя, да проуча. сни-
мах с фотоапарат габровските 
съдове в експозицията и като 
се върнах, ги направихме. 

лазар донков имаше по-
глед върху всичко. той не сто-
еше в канцеларията си. По цял 
ден ходеше напред-назад по 
чаршията... много обичаше да 
подарява на гостите изделия на 
майсторите.

- Имаше ли поглед върху 
занаятите Лазар Донков?

- да, имаше познания. По-
някога ми е правил забележки. 
По оригинална технология гла-
зирането на глинените съдове 
е било с оловни глазури. Квар-
цов пясък и миниум се смесват, 

за да се понижи точката на 
топене. лазар донков искаше 
да е точно така. дори тези съ-
дове габровска керамика, кои-
то ги взеха в троянския музей 
за експозицията, са правени с 
оловна глазура. аз съм ги пра-
вил. По повод 100-годишнината 
от обявяването на троян като 
град от музея на грънчарството 
в българия дойдоха в „етър“-а 
да искат експонати от габров-
ската школа. лазар донков ме 
извика и каза от всичко, което 
имаме като габровска тради-
ция, да отделя по един съд. 
опаковахме и изпратихме в 
бялата волга в троянския музей 
около 100 съда. Впрочем във 
вестник „100 вести“ имаше ин-
тервю с Йовка Кънчева, която 
нашироко разказва как троян е 
получил габровската керамика 
(бел. ред. бр. 276 от 2008 г.).

 тогава не бях много наясно 
с оловната глазура, но ходих, 
говорих със старите майстори, 
при които съм работил в тро-
ян... и така, оформи се габров-
ската керамика. 

дойде време за халбите. 
Предложих на лазар донков 
да вземем стажанти в рабо-
тилницата, защото сам няма да 
успея да източа толкова халби. 
долу в работилницата имаше 
телефон и мине не мине, звъ-
нят от музея: „ела, че ще има 
делегация. ела, че дойде авто-
бус с руски туристи“. донков се 
съгласи. Говоря за 1971 година.

дойде една моя съученичка 
от троян – добрина дачева, 
беше добра точарка. и на нея 
й дадоха квартира - живя над 
самата грънчарска работилни-
ца. 

започнахме да правим хал-
би за бира за чехия. Халбата 
представляваше един конус с 
дръжка. чехите не искат га-
бровска керамика. за тях тя  
не е атрактивна като шарка и 
правехме халбите с капки, кои-

то потичат надолу – „шарене с 
капки“ се казва.  

През 1971 година дойдоха 
три момичета от троянското 
училище. изкараха си стажа. 
После една от стажантките ос-
тана да работи.

През 1974 година взех ре-
шение да напусна музея. 

- Колко майстори имаше 
по Ваше време, откъде бяха, 
на каква възраст?

- Когато дойдох, чаршията 
не беше завършена. работилни-
ците, в тази редица към реката, 
не бяха построени, някои бяха 
започнати. беше готов редът с 
фурната за симити, мотковото 
кафене, Грънчарската, табашка-
та работилница. не си спомням 
името на майстора на симит, 
но те ставаха посред нощ да  
хващат маята от нахут. следва-
щият майстор беше папукчията 

бай станчо Галов, тогава да е 
бил на 70 и кусур години. мно-
го добър човек. Виках му „хазя-
ина“, защото живеех над него. 

Всички майстори се таче-
хме. те бяха хора, прегорели в 
труд цял живот. изкарвали са 
прехраната си и са издържали 
семействата си по най-добрия 
начин – с труд. 

след папуците идваше бай 
Фильо – майсторът на козиня-
вите торби. и той беше въз-
растен. след него – кафенето, 
там имаше една тотка Генчева. 
Шекерджия беше Георги да-
мянов – Фурналчика. бил е 
колоездач, след това идва в 
шекерджийската работилница. 
имаше и помощници. Правеха 
захарни петлета, сусами, плоч-
ки, както и сега. Като направи 
сусама, да го разточи, изрязва 
крайчетата и ми ги дава. много 
сусам съм изял. В бакърджий-
ската работилница беше бай 
стефан Йонков. имаше ученик 
при него - людмил бояджиев. 
следващата работилница беше 
на златаря бай стефан Йовчев. 
мисля, че по това време дойде 

тинчо димитров. 
- продължихте ли с грън-

чарството след музея.  В мич-
ковци например Ви познават 
като Иван Въжаря. Това с друг 
майсторлък ли е свързано?

- има хора, който ме позна-
ват и като иван никела. този 
прякор е от времето, когато 
създавахме галваничния цех в 
завод „Петко денев“. В този пе-
риод помогнах да направят цех 
за керамични изделия в севли-
ево, изпълнявах им поръчки, 
но не съм работил в севлиево. 
от 1992 година се занимавам 
с производство на въжета и 
рибарски уреди.

- Всъщност рибарски мре-
жи Ви направиха популярен 
на балканите – излезе книга, 
в която черногорски бизнес-
мени разказват как са успели 
благодарение и на Вас. може 

ле да разкажете за бизнес  
контактите с черногорците?

- тези две момчета от чер-
на гора отиват в истанбул при 
търговеца али и купуват от мо-
ите въжета, които сега правя. 
али им казва: „Вместо да ид-
вате тук до турция, има човек 
в българия, който ги прави, 
минавате оттам“. дава им коор-
динатите, те се връщат и ми се 
обаждат. дойдоха на мичковци, 
намериха ме. Поговорихме и 
разговорът стигна до въпроса 
дали няма да им продам ма-
шини. съгласих се. Прекарахме 
машините с автобус. разреша-
ваха да се изнасят машини, 
само ако са на части. и така ги 
изнесохме на части през грани-
цата. Успяха много, голям цех 
за производство направиха, ве-
рига магазини в черна гора. 
Книгата така се казва - „Как 
успяхме“, на мишко лукич.

и сега така ми викат на 
мичковци - иван Въжаря. знаят 
ме, че съм работил на „етър“-
а, че имам грънчарско колело. 
от една детска градина водиха 
група деца да работят с глина. 

5-6 седнаха на грънчарското 
колело, аз им държа ръчичките, 
направиха по нещо, по едно 
съдче с моя помощ. след това 
им ги изпекох, дадох им ги. 
Всяко дете се подписа отзад на 
самия съд. зарадваха се.

- За финал на разговора да 
се върнем към „Етър“ и Грън-
чарската работилница – съгла-
сен ли сте, че там сега работи 
един прекрасен майстор, кой-
то продължава традициите?

- Веселин дамянов е зла-
тен. аз не съм такъв майстор 
като Веско, нямам неговия ху-
дожествен усет. никой не му е 
на кутрето на Веско дамянов! 
той е единственият голям май-
стор, който е влизал в грънчар-
ската работилница на „етъра“-
а. желая му много творчески 
успехи, както и на колежката 
му таня станева.

Иван Стоянов: Първитå 
майñтори в "Етър"-а áяха хора, 
прåãорåли в труä цял живот


