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Îáñúæäàíå è ïðèåìà-
íå íà îò÷åòà çà äåéíîñò-
òà çà 2018ã.; îáñúæäàíå 
è ïðèåìàíå íà ïëàí-ïðî-
ãðàìà çà äåéíîñòòà íà êî-
ìèñèÿòà çà 2019 ã. è Ïåð-
ñîíàëíî îïðåäåëÿíå íà 
îáùåñòâåíèòå âúçïèòà-
òåëè çà 2019 ã. áÿõà ðàç-
ãëåæäàíèòå òî÷êè ïî âðå-
ìå íà ïúðâîòî çàñåäàíèå 
íà Ìåñòíàòà êîìèñèÿ çà 

áîðáà ñ ïðîòèâîîáùåñò-
âåíèòå ïðîÿâè íà ìàëî-
ëåòíè è íåïúëíîëåòíè çà 
2019 ã. Â ðåçþìå ïðåä-
ñåäàòåëÿò íà Êîìèñèÿ-
òà - Íèêîëèíà Íèêîëîâà 
ïðåäñòàâè äåéíîñòòà çà 
èçìèíàëàòà ãîäèíà.

Í. Íèêîëîâà: “Ïðåç èç-
òåêëàòà ãîäèíà ïðîäúë-
æè ðàáîòàòà íà êîìè-
ñèÿòà çà ðåàëèçèðàíå íà 

ïîëèòèêà íà ïðåâåíöèÿ íà 
ïîäðàñòâàùèòå, êîåòî 
èçèñêâàøå îñúùåñòâÿ-
âàíå íà ðàçëè÷íè äåéíîñ-
òè çà ñâåæäàíå äî ìè-
íèìóì ïðîòèâîîáùåñò-
âåíèòå ïðîÿâè íà ó÷å-
íèöèòå, âúçïèòàâàíå íà 
êîðåêòíè è òîëåðàíò-
íè ìåæäóëè÷íîñòíè îò-
íîøåíèÿ, ïðèîáùàâàíå 
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ÎÁßÂËÅÍÈÅ

ÎÁÙÈÍÀ ÒÐßÂÍÀ

Îáùèíà Òðÿâíà  óâåäîìÿâà , ÷å ñúñ Çàïîâåä ¹ 23/17.01.2019 ã. 
íà Êìåòà íà îáùèíà Òðÿâíà å äîïóñíàòî èçðàáîòâàíå ÷ðåç âúçëàãà-
íå îò çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà íà ÏÓÏ - ïëàí çà ðåãóëàöèÿ è ïëàí çà 
çàñòðîÿâàíå çà ïîçåìëåíè èìîòè ñ èäåíòèôèêàòîðè 10344.102.51 
è 10344.102.52 ïî êàäàñòðàëíàòà êàðòà  è êàäàñòðàëíè ðåãèñòðè 
íà ñ. Âåëåíöè, îáù. Òðÿâíà,  ñ öåë îáåäèíÿâàíåòî èì â åäèí îáù 
èìîò ñ ïðîåêòîèäåíòèôèêàòîð 10344.102.56 ñ îòðåæäàíå “çà æè-
ëèùíî ñòðîèòåëñòâî“.  

×ÈÒÀÒÅË ÐÀÇÊÀÇÂÀ ÇÀ
ÀÐÎÃÀÍÒÍÎÒÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ È
ÏÐÈ×ÈÍÅÍÎÒÎ ÓÍÈÆÅÍÈÅ ÎÒ 

ÑËÓÆÈÒÅË - ÎÒÃÎÂÎÐÍÈÊ
ÇÀ ÈÇÊÎÏÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÃÐÎÁÎÂÅ

“Òîâà çà ìåí å ïàðî-
äèÿ, à íå ïîãðåáåíèå!“ 
- òàêà Ñòåôàí Ñòàí÷åâ 
îïèñâà ïîñëåäíèÿ ìèã 
îò çåìíèÿ ïúò íà ñâîÿòà 
ïîêîéíà ñúïðóãà. Â ñëåä-
âàùèòå ðåäîâå ùå Âè ðàç-
êàæåì íåãîâàòà èñòîðèÿ 
çà ñêðúáòà, íî íå ñàìî îò 
çàãóáàòà. Çà áåçñèëèåòî 
äà èçïðàòèø ñâîÿ ñïúòíèê 
â æèâîòà ïî íà÷èí, êîé-
òî íèêîé íå áè ïîæåëàë. 
Ñòåôàí Ñòàí÷åâ ïîòúðñè 
åêèïà íà â. “Òðåâíåíñêà 
ñåäìèöà“, çà äà ñïîäåëè 
èçæèâÿíîòî óíèæåíèå, ïî 
âðåìå íà ïîãðåáåíèåòî 
íà ñúïðóãàòà ñè. 

Ïðåç ìåñåö îêòîìâðè 
ìèíàëàòà ãîäèíà ñúïðó-
ãàòà íà ã-í Ñòàí÷åâ ñè 
îòèâà îò òîçè ñâÿò. Êàê-
òî ïîâåëÿâàò õðèñòèÿí-
ñêèòå îáè÷àè òðÿáâà äà 
áúäå èçâúðøåíî ïîãðå-
áåíèå, ñ êîåòî äà ñå îò-
äàäå ïîñëåäíà ïî÷èò êúì 
ïî÷èíàëèÿ. Ïîòúíàëè â 
ñêðúá, áëèçêè è ðîäíè-
íè ñà ïðèíóäåíè äà óâå-
ëè÷àò ìúêàòà ñè, çàðàäè 
äåÿíèÿ íà åäèí îò ñëóæè-
òåëèòå, êîéòî îòãîâàðÿ çà 
ïîäãîòîâêàòà ïî èçêîïà-

âàíåòî íà ãðîáà.
Ñ. Ñòàí÷åâ: “Ñúïðóãà-

òà ìè ïî÷èíà íà 21 îê-
òîìâðè 2018 ãîäèíà è 
òðÿáâàøå äà ñå îðãàíè-
çèðà ïîãðåáåíèå. Àãåí-
öèÿòà, êîÿòî íàåõìå ñè 
ñâúðøè äîáðå ðàáîòà-
òà, îáà÷å, êîãàòî ñòàíà 
âúïðîñ äà ïîëàãàìå êîâ-
÷åãà â ãðîáà, òàì áåøå 
óæàñúò, êîéòî àç ëè÷íî 
èçæèâÿõ è ñåìåéñòâîòî 
ìè, è áëèçêè, è ðîäíèíè 
ïî ïðîñòàòà ïðè÷èíà, 
÷å ãðîáúò áåøå èçêî-
ïàí ìíîãî èêîíîìè÷íî 
è êîâ÷åãúò íå ìîæåøå 
äà ñå íàìåñòè. Ñ ðàç-
íèòå ìó òðèêîâå, äúð-
ïàõà íàñàì-íàòàòúê, è 
ñòàíà òàêà, ÷å îñíîâà-
òà âñå ïàê âëåçå, îáà÷å 
êàïàêúò îñòàíà çàêà÷åí 
â ñòåíèòå. Åñòåñòâå-
íî êúì ìúêàòà, êîÿòî 
èçæèâÿâàõ àç è îñòàíà-
ëèòå, äîéäå è äðóãàòà 
íåïðèÿòíîñò, è òî íå 
çíàì êàêâà äóìà äà èç-
ïîëçâàì, íî óæàñ ìèñëÿ, 
÷å å äîñòàòú÷íî. Ãðîáà-
ðÿò, êîéòî êîïàå ãðîáà, 
ñ àêðîáàòè÷íà ñòîéêà 
ñêî÷è îòñòðàíè, õâàíà 

ñå çà ïàðàïåòèòå, òúé 
êàòî èìà ìåòàëåí ïàðà-
ïåò íà ãðîáà - òîé å îò 
ñòàðèòå ãðîáîâå, âëåçå 
âúòðå è ñ êðàêà çàïî÷íà 
äà ñêà÷à ïî êàïàêà. Âèå 
ðàçáèðàòå ëè êàêâî ñòà-
âà ñ ìåí è êàê ñå èçæèâÿ-
âà òîâà íåùî, à ñàìèÿò 
êàïàê å îò ôàçåð - íÿìà 
íèùî ñòàáèëíî â íåãî. 
Âñè÷êî ñå èçïîòðîøè, 
ïàäíà äîëó, õîðàòà çà-
ïî÷íàõà äà êîìåíòèðàò, 
è íàé-íàêðàÿ çàïî÷íà ñ 
ëîïàòàòà äà õâúðëÿ âú-
òðå. Íåùîòî, êîåòî è 
ñåãà å ïðåä î÷èòå ìè, ÷å 
âúòðå âñå ïàê èìà íÿ-
êàêâà ïîäðåäáà - îäåàë-
öà, ÷àðøàôè - âñè÷êî ñå 
áåøå ðàçìåñòèëî. Òîâà 
çà ìåíå å ïàðîäèÿ, à íå  
ïîãðåáåíèå!“

Òîâà òåæè íà ñúâåñòòà 
ìó è òîé îïèòâà äà èç÷èñ-
òè óíèæåíèåòî êàòî çà-
ïî÷âà äà òúðñè âúçìåç-
äèå. À âúçìåçäèå çà íåãî 
å ñëóæèòåëÿò äà áúäå íà-
êàçàí, çà äà íå ïðè÷èíÿ-
âà ïîäîáíî óíèæåíèå è 
íà äðóãè ñêúðáÿùè. Ñëó-
÷èëîòî ñå äàâà îñíîâà-
íèå íà Ñòåôàí Ñòàí÷åâ 

äà ïîäàäå æàëáà äî îá-
ùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ. 
Îò êúäåòî ïîëó÷àâà îòãî-
âîð, ÷å òðÿáâà äà çàïëàòè 
èçâúðøåíèòå óñëóãè. Ñà-
ìèÿò òîé å êàòåãîðè÷åí, 
÷å áè çàïëàòèë ïîëçâà-
íåòî íà ðèòóàëíà çàëà è 
êàìåðà, íî èçêîïàâàíåòî 
è ïîëàãàíåòî â ãðîáà - íå. 

Ñ. Ñòàí÷åâ: “Îòãîâî-
ðèòå íà ìîÿòà æàëáà ñà 
â àäâîêàòñêè ñòèë. Æàë-
áàòà ìè å ïðåõâúðëåíà 
êúì “Ïîãðåáàëíîòî çâå-
íî“, îò êúäåòî ñå õâà-
ùàò çà òîâà, ÷å àç íå 
ñúì îòèøúë äà ñè ïëà-
òÿ òàêñàòà ïðåäâàðè-
òåëíî. Àç äàæå ñå ãîð-
äåÿ, ÷å íå ñúì ÿ ïëàòèë 
ïðåäâàðèòåëíî, çàùîòî 
ñåãà âñå ïàê èìà çà êàê-
âî äà ñå õâàùàìå. Àêî 
áÿõ ñè ïëàòèë, êàêòî 
òå èñêàò, è êàêòî ïè-
øå â ïðàâèëíèêà, âñè÷-
êî ùåøå äà áúäå ïèòî-
ïëàòåíî. Àç îùå, êîãà-
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Çàáåëåæêà: Ðåäàêöèÿòà íå íîñè îòãîâîðíîñò çà  
ñúäúðæàíèåòî è äàííèòå â îáÿâèòå è ðåêëàìèòå!

ОБЯВИ
Îòäàâàì àïàðòàìåíò ïîä íàåì â ãð. Òðÿâíà 
- òðèñòàåí - 200 ëâ., òåë: 0887307193

òî ñè ïîäàäîõ æàëáàòà 
íàïèñàõ, ÷å êàìåðàòà çà 
äâå íîùè è ðèòóàëíàòà 
çàëà ùå ñè ãè ïëàòÿ, íî 
îíàçè ïîäèãðàâêà, êîÿ-
òî òðÿáâà äà ñè ïëàòÿ, 
íÿìà äà ñè ÿ ïëàòÿ. Ïðè 
æåëàíèåòî äà çàïëàòÿ 
ñàìî êàìåðàòà è çàëà-
òà ìè îòãîâîðèõà, ÷å 
íå ìîæå. Àêî íàïðèìåð 
èìàøå åäíà çàïîâåä äà 
ìè ïîêàæå â ìîìåíòà, 
÷å åäè-êîé ñè ñëóæèòåë, 
îò åäè-êîå-ñè çâåíî, ïî-
ðàäè íåìàðëèâîñò, ïî-
ðàäè áåçîòãîâîðíîñò, 
èëè ïúê öÿëîòî çàåäíî å 
íàêàçàíî ïî íÿêàêúâ íà-
÷èí - ñ ãëîáà ëè ùå áú-
äå, ñ íÿêàêâî íàêàçàíèå 
íÿêàê ñè ïî-ìîãà äà ïîã-
ëåäíà ñ ðàçáèðàíå.“

Ñòåôàí Ñòàí÷åâ å êà-
òåãîðè÷åí, ÷å ùå ïðîäúë-
æè äà ñå áîðè ñ íåñïðà-
âåäëèâîñòèòå â ïàìåò íà 
ñâîÿòà ñúïðóãà.

Ì. Ãàøïàðîâà

Ïî Âàø ñèãíàë: 
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ïðîäúëæåíèå îò ñòð.1
êúì ãðàæäàíñêîòî îá-
ùåñòâî, êîîðäèíèðàíè 
äåéñòâèÿ çà çàêðèëà íà 
äåöàòà, æåðòâè íà íà-
ñèëèå èëè â ðèñê îò íà-
ñèëèå. Êîíêðåòíî âçàè-
ìîäåéñòâèåòî áå ìåæäó 
êîìèñèÿòà è ó÷èëèùàòà 
è äåòñêèòå ãðàäèíè íà 
òåðèòîðèÿòà íà Îáùè-
íàòà. Â òàçè âðúçêà ñå 
ïðîâåæäàøå èíäèâèäó-
àëíà ðàáîòà ñ ó÷åíèöè, 
èçâúðøèòåëè íà ïðîòè-
âîîáùåñòâåíè ïðîÿâè, 
ïðåâàíòèâíà è òðàäè-
öèîííî âúçïèòàòåëíà ðà-
áîòà ñ äåöà â ðèñê, ïðå-
âåíöèÿ îò çàâèñèìîñòè. 
Ñîöèàëíî - ïðåâàíòèâíà-
òà äåéíîñò å åäèí îñíî-
âåí àñïåêò â äåéíîñò-
òà íà ìåñòíàòà êîìè-
ñèÿ è òÿ ñå îñúùåñòâÿ-
âà ñàìîñòîÿòåëíî, èëè 
ñúâìåñòíî ñ äðóãè èí-
ñòèòóöèè, êîèòî èìàò 
îòíîøåíèå êúì âúçïè-
òàíèåòî íà äåöàòà. Àê-
öåíòèòå â ïðåâàíòèâ-
íàòà ðàìêà ñà ïîñòà-
âåíè âúðõó ïðîâåæäàíå 
íà ìåðîïðèÿòèÿ, êîèòî 
îáèêíîâåíî ñà ñâúðçàíè ñ 
âúçðàñòîâèòå îñîáåíî-
ñòè íà ó÷åíèöèòå, óïî-
òðåáàòà íà íàðêîòè÷-
íè âåùåñòâà, îïàñíîñ-
òè â èíòåðíåò - òðà-
ôèêúò íà õîðà è âúçïè-
òàâàíåòî â äóõ íà îò-
ãîâîðíîñò è ðàçâèòèå 
íà ãðàæäàíñêà êóëòóðà.“

Â äîïúëíåíèå Ñàøêà 
Àëåêñàíäðîâà - ñåêðå-
òàð íà ÌÊÁÏÏÌÍ ïîÿñ-
íè, ÷å ïðåâàíòèâíàòà äåé-
íîñò íà êîìèñèÿòà èãðàå 
âîäåùà ðîëÿ â íàâðåìåííà 
ðàáîòà ñ äåöàòà è îâëàäÿ-
âàíå íà ñêëîííîñòòà èì 
êúì èçâúðøâàíå íà ïðî-
òèâîîáùåñòâåíè ïðîÿâè.

Ñ. Àëåêñàíäðîâà: “Íà-
áëåãíàòî å íà ïðåâàí-
òèâíàòà ðàáîòà, çà êîå-
òî åäíà îò ïðè÷èíèòå å 
ìàëêîòî íà áðîé âúçïè-
òàòåëíè äåëà, êîèòî ñà 
ðàçãëåäàíè ïðåç ïðåäõîä-
íàòà ãîäèíà. Òå ñà ñàìî 
ïåò íà áðîé. Îáèêíîâå-
íî áðîÿò èì íàâåæäà íà 
ìèñúëòà êàêâà å îáñòà-

íîâêàòà è òåíäåíöèÿòà 
â íàðóøàâàíåòî íà çà-
êîíèòå îò ìàëîëåòíè 
è íåïúëíîëåòíè íà òå-
ðèòîðèÿòà íà íàøàòà 
Îáùèíà. Êàòî ñòàòèñ-
òèêà òå ñà ñâúðçàíè ñ 4 
íåïúëíîëåòíè ëèöà è åäíî 
ìàëîëåòíî ëèöå. Âñè÷êè-
òå ñà ó÷àùè. Â ïðîâåæäà-
íåòî íà âúçïèòàòåëíè-
òå äåëà, êîìèñèÿòà íè-
êîãà íå å èìàëà íÿêàêâè 
çàòðóäíåíèÿ, ñïàçåíè ñà 
âñè÷êè çàêîíîâè èçèñê-
âàíèÿ. Ñïîðåä ðåøåíè-
ÿòà îò ðàçñëåäâàíèòå 
âúçïèòàòåëíè äåëà, ñà 
íàëîæåíè åäíè îò íàé-
ëåêèòå íàêàçàíèÿ, êîå-
òî ïúê íàâåæäà íà ìè-
ñúëòà, ÷å èçâúðøåíèòå 
äåÿíèÿ íå íîñÿò ãîëÿìà 
îáùåñòâåíà îïàñíîñò. 
Ïðåâàíòèâíàòà ðàáîòà 
è íà îáùåñòâåíèòå âúç-
ïèòàòåëè ïðåâúçõîæäà 
êîðåêöèîííàòà ðàáîòà è 
òàçè ãîäèíà, êîåòî ùå 
ðå÷å, ÷å çàëàãàìå íà òî-
âà äà ñå ðàáîòè ñ äåöà, 
êîèòî èìàò ñêëîííîñò 
êúì èçâúðøâàíå íà ïðî-
òèâîîáùåñòâåíè ïðî-
ÿâè, íî íå ñà èçâúðøâà-
ëè âñå îùå òàêèâà. Çà-
òîâà èñêàìå â çàðîäèø 
äà ðåøèì íÿêîè òåõíè 
ïðîáëåìè, çàùîòî çíà-
åì, ÷å íàðóøàâàíåòî íà 
çàêîíà îò íåïúëíîëåò-
íè è ìàëîëåòíè ìíîãî 
÷åñòî ïðè÷èíàòà å ïðî-
áëåìè â äåòñêî-þíîøå-
ñêîòî ðàçâèòèå. Çàòîâà 
ðîëÿòà íà îáùåñòâåíè-
òå âúçïèòàòåëè å áèëà 
òî÷íî òàêàâà - ñ ïðå-
âàíòèâíàòà ñè ðàáîòà 
äà ïîìîãíàò íà äåòåòî 
ïðåäâàðèòåëíî, çà äà íå 
ñòàíå òî ïðàâîíàðóøè-
òåë. À ñ òåçè, ñ êîèòî å 
ðàáîòåí â ñëåäñòâèå íà 
íàëîæåíà âúçïèòàòåëíà 
ìÿðêà, ðàáîòàòà å ïðå-
ìèíàâàë ñúâñåì ïëàâíî 
è ñ ïîëîæèòåëíî ðàçâè-
òèå â êîðåêöèÿòà íà ïî-
âåäåíèåòî. Ìîæå áè ïî-
ãîëÿì äÿë îò äåéíîñò-
òà å íà îáùàòà ïðåâàí-
òèâíà äåéíîñò, êúäåòî 
ñå îáõâàùàíè àáñîëþò-
íî âñè÷êè äåöà è âèíàãè 
íàøèÿò ñòðåìåæ å áèë 

òàêúâ - äà îáõâàíåì âúç-
ìîæíî íàé-ãîëÿì áðîé, 
àêî íå àáñîëþòíî âñè÷-
êè, íî âñè÷êè äåéíîñòè, 
êîèòî êîìèñèÿòà å îð-
ãàíèçèðàëà, ñà áèëè íà-
ñî÷åíè êúì âñè÷êè, ñïî-
ðåä âúçðàñòîâèòå îñî-
áåíîñòè.“

Ãåîðãè Òàâðîâ- ÷ëåí íà 
ÌÊÁÏÏÌÍ àêöåíòèðà, ÷å 
îñâåí ìåñòíàòà êîìèñèÿ 
ñ íåïðàâîìåðíèòå äåÿíèÿ 
íà ìàëîëåòíè è íåïúë-
íîëåòíè ñå àíãàæèðà è 
ñúäúò, êàòî äîïúëíè îùå:

Ã. Òàâðîâ: “Âúâ âðúçêà 
ñ èçâúðøâàíåòî íà ïðî-
òèâîîáùåñòâåíè ïðîÿ-
âè è ïðåñòúïëåíèÿ íàèñ-
òèíà, ÷å èìà äðàñòè÷-
íî íàìàëåíèå, íî òîâà å 
ñàìî ïðèâèäíî, çàùîòî 
÷àñò îò äåëàòà íå îòè-
âàò êúì ìåñòíàòà êî-
ìèñèÿ, à îòèâàò â ñúäà. 
Òîâà ñà, íàïðèìåð, ïðåñ-
òúïëåíèÿòà çà ïðèòå-
æàíèå è óïîòðåáà íà âè-
ñîêîðèñêîâè íàðêîòè÷-
íè âåùåñòâà, òúé êàòî 
ïðèâèäíî äà ñ÷èòàìå, ÷å 
íÿìà ïðåñòúïëåíèÿ èìà 
åäíà ëàòåíòíà ïðåñòúï-
íîñò, êîÿòî íå ñå âèæ-
äà, à òîâà å òî÷íî óïî-
òðåáàòà íà íàðêîòè÷-
íè âåùåñòâà è äðóãîòî 
å ðàííàòà óïîòðåáà íà 
àëêîõîë è òþòþíåâè èç-
äåëèÿ. Òåçè íåùà òðóä-
íî ñå êîíòðîëèðàò, çà-
ùîòî ñà èíäèâèäóàëíè, 
ñâúðçàíè ñúñ ñåìåéíàòà 
ñðåäà.“

Òåìàòà ïðîäúëæè Áî-
ðèñëàâ Áîðèñîâ - ÷ëåí 
íà êîìèñèÿòà è ïðîêóðîð, 
êîéòî ïîä÷åðòà, ÷å îáùà-
òà òåíäåíöèÿ çà ïðåñòúï-
íîñòòà â Îáùèíà Òðÿâíà 
å êúì äðàñòè÷íîòî é íà-
ìàëÿâàíå.

Á. Áîðèñîâ: “Îáùàòà 
ñòàòèñòèêà å, ÷å ïðåñ-
òúïëåíèÿòà â îáùèíà 
Òðÿâíà íàìàëÿâàò äðàñ-
òè÷íî, êîåòî íå çíàì äà-
ëè å äîáðå, èëè å ëîøî. 
Îò åäíà ñòðàíà å äî-
áðå, ÷å ïðåñòúïíîñòòà 
äåéñòâèòåëíî, êàòî íÿ-
ìà õîðà, è ãðàæäàíèòå 
ñà ïî-ñïîêîéíè è âñè÷-
êè ñòðóêòóðè ðàáîòÿò 
íîðìàëíî, íî îò äðóãà 

ñòðàíà ñòàâà åäíî ïðå-
ñòðóêòóðèðàíå, êîåòî 
íàñ íè çàêà÷è â Ðàéîííà-
òà ïðîêóðàòóðà è âå÷å 
íå ñìå òàêàâà Ðàéîííà 
ïðîêóðàòóðà â Òðÿâíà. Íà-
ìàëåíèòå ïðåñòúïëåíèÿ 
ãî îòäàâàì íå òîëêîâà 
íà ïðåâåíöèÿòà, êîëêî-
òî íà ëèïñàòà íà æèòåëè 
â Òðÿâíà ëèïñàòà, ñúùî 
è íà íåïúëíîëåòíè ëèöà 
è ãî âèæäàòå è ïî áðîÿ 
íà ó÷åíèöèòå â ó÷èëè-
ùàòà, êîåòî, êîãàòî 
íÿìà ôàêòè÷åñêè åäèí 
ãðàä ìíîãî ëèöà, íÿìà 
è ìíîãî ñïîðòèñòè, çà 
äà ñå íàïðàâè ñïîðòåí 
îòáîð. Äàíî äà íå ñúì 
ïðàâ, íî òðÿáâà äà ñå 
èìà ïðåäâèä è êàòî ñå 
èñêàò ñðåäñòâà îòíîñ-
íî êîìèñèÿòà, ÷å öÿëàòà 
ðàáîòà íàìàëÿâà â îáù 
àñïåêò. Ïðèåëè ñìå êàòî 
âúòðåøíî, òúé êàòî ã-í 
Òàâðîâ çàêà÷è êîíêðåò-
íî çà ïðåñòúïëåíèÿòà 
çà íàðêîòè÷íèòå âåùå-
ñòâà, äà ïðåêðàòÿâàìå 
äîñúäåáíèòå ïðîèçâîä-
ñòâà èçöÿëî äà ãè ïðàùà-
ìå íà êîìèñèÿòà çà íà-
ëàãàíå íà âúçïèòàòåëíè 
ìåðêè, êîåòî ñ÷åòîõìå, 
÷å ïîðàäè òÿõíàòà êðåõ-
êà âúçðàñò, ëåêîìèñëèå, 
íà÷èí äà îïèòàò, ïðîá-
âàò íåùî, ñà ñå èçëúãà-
ëè. Äîáðîòî, êîåòî ìîãà 
äà êàæà å, ÷å ôàêòè÷å-
ñêè êðàæáèòå äðàñòè÷-
íî ñà íàìàëåëè íå ñàìî 
îò íåïúëíîëåòíèòå, íî 
è îò ïúëíîëåòíè, êîåòî 
å ìíîãî äîáðå çà íàñ è 
ñòàâàìå åäèí ïî-ñïîêî-
åí ðàéîí.“

Îáùåñòâåíèòå âúçïè-
òàòåëè ñúùî êîìåíòèðà 
äåéíîñòòà íà êîìèñèÿòà, 
êàòî ñå îáåäèíèõà îêî-
ëî îáùîòî ñòàíîâèùå, ÷å 
ñâîåâðåìåííî è áúðçî ñå 
ðåàãèðà è èìà äîáðà êîìó-
íèêàöèÿ è ïðèåìñòâåíîñò 
âúâ âñè÷êè çâåíà, êàñàå-
ùè ïðîòèâîîáùåñòâåíè-
òå ïðîÿâè íà ìàëîëåòíè 
è íåïúëíîëåòíè.

Çà ôèíàë Èâàí Õðèñòî-
ôîðîâ ïðåäñòàâè ïîñëåä-
íàòà èíèöèàòèâà íà SOS 
“Äåòñêè ñåëèùà“ - Áúë-
ãàðèÿ, êîÿòî ñúùî å íà-
ñî÷åíà êúì ïðåâåíöèÿòà 
íà äåöàòà, íî â åäíà äðó-
ãà ñôåðà - ïðåäïàçâàíå-

òî èì îò îïàñíîñòèòå îò 
òðàôèê íà õîðà.

Èâàí Õðèñòîôîðîâ: 
“Òîâà å åäíà èíèöèàòè-
âà íà Îðãàíèçàöèÿòà, 
êîÿòî ïðåäñòàâëÿâàì 
è SOS “Äåòñêè ñåëèùà“ 
â Áúëãàðèÿ. Òÿ å ñâúðçà-
íà ñ åäèí ïðîåêò, êîé-
òî â ìîìåíòà òå÷å è äà 
ãî ïðåäñòàâÿ íàé-âå÷å 
ïðåä êîëåãèòå îò ó÷èëè-
ùàòà. Òîé ñå îòíàñÿ çà 
äåöà îò 10 äî 14 ãîäè-
íè, òîåñò è ÷åòâúðòè - 
ñåäìè êëàñ, è å çà ÷åòè-
ðè ìîäóëà - ó÷åáíè ÷àñî-
âå, ïîñâåòåíè íà òåìà-
òà çà òðàôèêà íà äåöà 
è äðóãè îïàñíîñòè. Êà-
òî ñëåä çàâúðøâàíå íà 
ïèëîòíàòà ôàçà, ïðåç 
îáðàòíà âðúçêà, Ìèíèñ-
òåðñòâî íà îáðàçîâà-
íèåòî ùå èìà âúçìîæ-
íîñò äà âúâåäå ìîäóëà, 
àêî ñå õàðåñâà íà âñè÷-
êè ó÷èëèùà â Áúëãàðèÿ. 
Ïðîåêòúò ñå êàçâà “Ñâå-
òóëêà îñâåòè ìðàêà“. Òîé 
ñå îñíîâàâà íà íåîáõî-
äèìîñòòà îò ïî-äîáðà 
èíôîðìèðàíîñò íà äåöà-
òà çà òðàôèêà íà õîðà, 
âêëþ÷èòåëíî è íà äåöà, 
ñ öåë ñåêñóàëíà åêñïëî-
àòàöèÿ. Çà ñúæàëåíèå, 
â ìîÿòà ïðàêòèêà, à è 
âúâ Âàøàòà, çíàåòå, ÷å 
èìà òàêèâà ñëó÷àè â ìè-
íàëîòî, íî íå ñìå çà-
ùèòåíè òîâà äà ñòà-
íå â áúäåùå - äåöà, êîè-
òî ñòàíàõà æåðòâà íà 
ïîäîáíà åêñïëîàòàöèÿ, 
çàòîâà ó÷èëèùàòà, ïî-
íàñòîÿùåì, èìàò âúç-
ìîæíîñò, ÷ðåç òîçè ïðî-
åêò äà ïîäãîòâÿò ñâîè 
ó÷èòåëè, ÷ðåç ó÷àñòèå 
â îáó÷åíèå, è äà áúäàò 
ïðåäîñòàâåíè ñëåä òîâà 
îò ñòðàíà íà ñàìèÿ ïðî-
åêò îáðàçîâàòåëåí, ìóë-
òèìåäèåí ìîäóë, êîéòî 
âêëþ÷âà ôèëìè, àíèìà-
öèÿ, ðîëåâè èãðè, äèñêó-
ñèè, óïðàæíåíèÿ, êîèòî 
ùå áúäàò èíòåðåñíè çà 
äåöàòà â òàçè âúçðàñò 
è ïî åäèí àáñòðàêòåí 
íà÷èí ùå ãè ïîäãîòâÿò 
çà îïàñíîñòèòå, êîèòî 
ãè äåáíàò íàé-âå÷å îò 
ïî-âúçðàñòíèòå, êîèòî 
óìåÿò ïî òîçè íà÷èí äà 
ïðèâëåêàò äåöàòà äà ãè 
âêàðàò â ìðåæàòà ñè.“

Ìàðèíà Ãàøïàðîâà

ÏÅÒ ÂÚÇÏÈÒÀÒÅËÍÈ ÄÅËÀ ÇÀ ÈÇÂÚÐØÅÍÈ 
ÏÐÎÒÈÂÎÎÁÙÅÑÒÂÅÍÈ ÏÐÎßÂÈ ÍÀ ÌÀËÎËÅÒÍÈ ...
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ЧОВЕК ПОЛУЧАВА ТОВА, ЗА КОЕТО Е ГОТОВ...

Най-тъжната участ 
за едно малко град-
че, е да опустее откъм 
младост и бъдещност. 
За съжаление, по ред 
причини и обстоятел-
ства, свързани най-вече 
с липсата на достатъч-
но условия и перспек-
тиви за реализация, с 
всеки изминал месец, 
Трявна се топи, като 
пролетен сняг. Зато-
ва и изборът на един 
млад човек да следва 
сърцето си, и да гради 
своето настояще и бъ-
деще тук, е равносилен 
на героизъм. Особено 
и, ако е талантлив, в 
която и да било жи-
тейска сфера. Имено 
такъв е героят на днеш-
ния ми разказ, който 
вероятно е познат на 
мнозина тревненци, 
но аз се „срещнах“ с 
него преди около ме-
сец на фирмения ни 
банкет в хотел „Кали-
на Палас“... Водещата 
обяви по микрофона, 
че един от готвачите в 
комплекса ще изпълни 
няколко песни, специ-
ално за празнуващи-
те от фирма „Емко“, 
и аз реших, че това е 
най-удачния момент 
да изляза да изпуша 
една цигара. Така де, с 
какво ли пък толкова 
щеше да ни впечатли 

този готвач?!? Докато 
си облека палтото оба-
че, от кухнята излезе 
едно младо момче и 
веднага запя „Болка-
та отляво“ на Васил 
Найденов. Замръзнах 
на мястото си. Обожа-
вам гласът, текстовете, 
цялостното усещане, 
което носи всяко ед-
но изпълнение на Ва-
ско Найденов. И рядко 
ми допадат неговите 
кавъри и имитатори-
те му. Този път, обаче, 
беше различно. Гла-
сът на младия човек, 
в униформа на готвач, 
ме грабна. Не очаквах, 
че ще има смелостта 
да изпее и „Синева“ 
– най-любимата ми 
песен от репертоара 
на Васко, която е и ед-
на от най-трудните за 
изпълнение. Толкова 
бях свикнала със спе-
цифичния му тембър 
и звучене, че всякакви 
други интерпретации 
ми изглеждаха пошли 
и жалки. Но „Пеещи-
ят готвач“ ме изненада 
приятно. Не беше Ва-
ско, но беше по-близо 
до оригинала от всяка 
интерпретация, която 
бях чувала до момен-
та. После прозвучаха 
и песни на „Тангра“, 
„Смоуки“, „Крийдънс 
Клиъруотър Ривайвъл“ 

Îãíÿí ñ Åòèåí Ëåâè íà êàñòèíã çà “X-ôàêòîð“

Îãíÿí Éîðäàíîâ íà êàñòèíãà íà “Ãëàñúò íà Áúëãàðèÿ“

и др. Дансингът беше 
пълен, а хората не спи-
раха да аплодират из-
пълненията му. Имен-
но в този момент, ре-
ших че ще го потърся 
за интервю, защото е 
талантлив и, защото е 
избрал да следва сър-
цето си тук, в малка 
Трявна…
Така се „срещнах“, 

епистоларно, с 28-го-
дишния тревненец Ог-
нян Йорданов, възпи-
таник на музикалното 
училище в Стара Заго-
ра, където учи класи-
ческо пеене, а по-къс-
но завършва и „Джаз 
и Поп изпълнителско 
изкуство“ в Пловдив-
ския университет. Под-
готвих въпроси, изпра-
тих ги по имейл и за-

чаках отговора, а по-
сле историята се за-
разплита, като че ли 
от само себе си… 

„Човек се ражда с 
душа към нещо, с ня-
какви определени же-
лания вплетени в пъ-
тя му„– споделя Оги, 
когато го питам - от ко-
га се занимава с пее-
не. После пояснява, че 
свири „задоволител-
но“ на китара. Оказва 
се, че обича „най-мно-
го“ и любимата ми рок 
музика, но не се огра-
ничава само до един 
музикален стил. „Ху-
бавата музика мо-
же да се усети и чо-
век не трябва да си 
поставя изкуствени 
граници, ако иска да 
се развива“ – призна-

ва той. По думите му, 
Дейвид Ковърдейл и 
„Уайтснейк“ създават 
„музиката, с която раз-
пуска“. Оказва се, че 
Оги има и доста ав-
торски парчета, кои-
то все още не е запи-
сал. Участвал е и в ре-
дица кастинги на по-
пулярни музикални 
формати, за съжале-
ние, без успех. Първа-
та му изява е в „Мю-
зик айдъл“, когато е 
едва 17-годишен, по-
сле пробва таланта си 
и в „X Factor“, а по-
следното му участие 
е в „Гласът на Бълга-
рия“. Печели две вто-
ри места в междуна-
родните конкурси за 
популярна песен “Се-

ïðîäúëæàâà íà ñòð.5
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верно сияние“ и „Нота 
по нота“. А дали му-
зикалните конкурси у 
нас са честни и прес-
тижни, и има условия 
за развитие и реали-
зация на младите та-
ланти? Оги е катего-
ричен, че конкурсите 
са честни, но голяма-
та несправедливост е, 
че „няма равен старт 
в живота“. Всъщност, 
„човек получава, то-
ва, за което е готов“ 
– допълва той и заклю-
чава, че освен талант, 
са необходими и доста 
средства, за да се раз-
виваш, като музикант, 
изпълнител. „Не раз-
полагам с достатъч-
но финанси и затова 
не успявам да се реа-
лизирам в музикално 
отношение“ – споделя 
още Оги, който, поне 
за сега, е превърнал 
таланта си в хоби, ра-
ботейки като готвач, 
за да се издържа. И 
да пее, макар и само 
пред гостите на хоте-

ла. В този ред на ми-
сли, не мога да не го 
попитам - как си ко-
респондират музика-
та и готвенето? „В то-
зи живот всичко е из-
бори… - философски 
обобщава той. - Мина-
лата година работих, 
като музикант на ко-
раби в Швеция, Финлан-
дия, Латвия, Германия 
и Норвегия. Прибрах се, 
защото исках да бъда 
близо до жената, която 
обичах. За съжаление, 
връзката ни приключи 
малко след завръщане-
то ми. Тогава осъзнах, 
че дори и да знаех, че 
така ще се случи, пак 
щях да се върна, защо-
то най-важното е, чо-
век да обича, другото е 
работа“…
В амплоато си на „Пе-

ещия готвач“ обаче, 
Оги определено е ат-
ракцията на „Калина 
Палас“. И все пак – къ-
де би искал да се из-
явява и развива – на 
сцената или в кухня-
та? „Благодарен съм за 
късмета си – споделя 

той. - Не исках да се за-
нимавам с пеене, ко-
гато се върнах в Тряв-
на, но Господ очевидно 
беше на друго мнение, 
което пък ме зарежда 
с положителни емоции 
и надежди“. 
Кой знае какво ще му 

донесе бъдещето, но 
настоящето му дарява 
доста интересни, за-
бавни и дори комични 
моменти, които обаче, 
предпочита да запази 
само за себе си. А що 

се отнася до утрешния 
ден, Оги иска „просто 
да е щастлив“, заед-
но със семейството и 
приятелите си. Вече 
се е отказал да крои 
планове, вероятно, за-
щото по Джонленън-
ски е осъзнал, че жи-
вотът е това, което ни 
се случва, докато сме 
заети да правим дру-
ги планове. Така, че 
„нека се случи това, 
което е най-добро за 
мен“, обобщава той, 

макар че ми се иска да 
не оставя настоящето 
си в спокойните води 
на инерцията. Може 
пък така да е по-до-
бре, но само за един 
малък отрязък от вре-
ме, докато реши на-
къде да насочи плат-
ната си. Но, какъвто 
и да е изборът му за-
напред, убедена съм, 
че ще е със сърце, за-
щото всичко остана-
ло е суета и пепел… 
Галина ИВАНОВА 
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ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
От 1-ви януари 2019 г. са в сила нови цени за платени
публикации, реклами и малки обяви на страниците на

в. “Тревненска седмица“ както следва:

РЕКЛАМИ И ПЛАТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ:

1-ва страница на изданието – 1.00 лв./кв. см.
Вътрешни страници на изданието - 0.80 лв./кв. см.

Последна страница – 0.90 лв./кв. см.

Таксуването на малките обяви се определя на база брой думи.
Обявите следва да бъдат в обем до 15 думи,

като всяка се таксува по 0.40 лв.
Предлозите и съюзите не се таксуват като отделна дума. 

Забележка: При дългосрочни намерения за публикуване в изданието, от страна на рекламодателите, 
се ползват отстъпки, на база сключения договор.

МАЛКИ ОБЯВИ:
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Традицията е вло-
жила дълбок смисъл 
в избора на името на 
човек, подчинен на  ста-
ри вярвания и пред-
стави. Смята се, че бе-
бето идва от друг свят 
и раждането е прехо-
дът  от него към све-
та на човешката общ-
ност. За името на бъ-
дещата рожба не се го-
вори или се използва 
заместителното име 
„нероден Петко“, за 
да се предпазят бе-
бето и родилката от 
зловредни влияния. 
Новороденото ста-
ва част от човешката 
общност с църковния 
акт на кръщенето, ко-
гато получава своето 
име. До приемането 
му в тази общност го 
наричат с описателни 
гальовни имена като 
кушле, пуле (гальов-
ни имена, с които се 
обозначават малките 
при животните), оп-
исателни качества на 
новороденото - пикла, 
пикльо, голеш, голчо, 
гушле, мъник, в по-
ново време, началото 
на ХХ век, им казват 
бебе, бебче, детен-
це. Съществувала и 
практика да се избе-
рат три различни име-
на, с които наричали 
детето до кръщавката, 
за да се объркат зли-
те орисници.
С именуването де-

тето получава своята 
индивидуалност, то-
ва е неговото духовно 
раждане. Приемливо 
време за кръщаване на 
новороденото /отроче-
то/ е първата или вто-
рата неделя след раж-
дането; близък голям 
църковен празник; до 
20 дни от раждането. 
Но по време на пос-
ти, през т.нар. Мръс-
ни дни преди Богояв-

ление, кръщавка не се 
прави, защото и „во-
дата е некръстена“. В 
далечното минало из-
борът на име е бил из-
цяло от кръстника и 
то ставало известно в 
момента на кръщава-
нето. На места в стра-
ната тази практика се 
запазва дори през вто-
рата половина на ХХ 
век, особено за първото 
мъжко дете. Обикно-
вено кръстникът изби-
ра, „подновява“ своето 
име или на някое от 
децата си. В по-ново 
време, ХХ век, основ-
ни правила при избо-
ра на име са: то да се 
свързва или да е името 
на свекър, ако детето е 
момче, на свекърва ако 
е момиче, или на друг 
близък роднина. Смя-
та се, че с името детето 
наследява и умения, 
качества на предиш-
ния носител на име-
то – „Метнал се на дя-
до/баба си“, „Метнал 
се на името си“. Ако 
детето е родено в де-
ня на голям светец се 
смята за  редно то да 
бъде кръстено на све-
теца („Дошло с името 
си“, „Само се е кръсти-
ло“, „Носи името си“): 
Христо, ако е родено 
в деня на Рождество 
Христово; Никола, Ни-
колай – ако е на Ни-
кулден; Ангел, Рангел, 
Михаил, ако е на Ар-
хангеловден или Ди-
митър, ако е родено 
на Димитровден. Съ-
ществува и практика 
детето да се кръщава 
с повече от едно име, 
за да има повече све-
тци – покровители. В 
народната традиция 
има и редица други 
правила при избора 
на име: детето да бъде 
кръстено според  деня 
на седмицата, в който 

се е родило: в петък  - 
Петко, в  събота – Съб-
чо, Събка, Събутин, в 
неделя – Неделя или 
Неделчо; според поре-
дността на раждането 
– Първан за първо де-
те. Съществува тради-
ционна забрана деца 
да се кръщават на ско-
ро починал роднина. 
Разказите на възрастни 

хора пазят спомена за 
„магичен”(пожелателен) 
избор на име – възраст-
на жена разказва, че я 
кръстили с „мъжко” 
име Тодора, за да бъде 
следващото дете мом-
че. Кръщаването става 
на име, производно на 
типично мъжко име 
или на роднина мъж. 
Например Васила, за 
да се роди Васил; То-
дора, за да се роди То-
дор; Ивана – за Иван 
и т.н. Има и обратни 
случаи – момче кръща-
ват с име „да мяза на 
женско“, за да се роди 
следващо дете моми-
че, напр. Станчо, за да 
се роди Станка. Не са-
мо при българите, но 
и при други славян-
ски народи съществу-
ва специална тради-
ция при даване име на 
дете в семейства, къ-
дето децата „не се за-
държат, умират”: но-
вороденото оставяли 
на кръстопът (в народ-
ните представи това 
е магично място, кое-
то обърква зловредни-
те сили”) и кръстник 
на детето ставал този, 
който пръв го открие. 
На „намерените” деца 
се давали „говорещи” 
имена, като: Найден /
намерен/, Горан /от го-
ра/, Живко, Темелко /
от темел, основи/, Бо-
жидар,  Стоян, Сто-
ил  /да остане/, Траян, 
Траяна /да трае/, Спас, 
Спаска /да се спаси/. 

Балканска традиция е 
имената на близнаците 
да започват с еднакви 
букви заради предста-
вата за свързаност на 
съдбите им. В опит да 
се спре „лошият къс-
мет“ на носителите на 
определено име в се-
лището се прибягва до 
избор на „чуждо име“, 
избрано от природа-
та: Невян – кръстен на 
нивите; Здравко – да 
е здрав като здравец; 
Горан – на гората; Въл-
чан,  Вълко – да е си-
лен като вълка и т.н.
Традицията устано-

вила и „магичен” на-
чин да се преустано-
ви раждането на по-
вече деца, като се из-
бирало за новороде-
ното „спиращо” име – 
Достан, Доста, Запрян 
и др. Преобладаване-
то на определени име-
на в някои селища се 
обяснява с по-широ-
ко почитане на даден 
светец, с приемстве-
ност в името. Имена-
та, характерни за даде-
но селище, определят 
от своя страна сфера-
та на избор на име на 
новородените.
Сведения за мъжки 

имена в Трявна през 
XVII – XIX век съдър-
жат османски данъчни 
регистри от този пери-
од. В края на XVII век 
Османската империя 
предприема повсемест-
на стопанска и данъч-
на реформа – преми-
нава се към поголовно 
облагане с джизие, ка-
то в списъците на об-
лагаемите са включе-
ни и 14 - 15-годишни 
младежи, независи-
мо, че не са семейни. 
В тези регистри обаче 
е вписано само мъж-
кото население. Полз-
вайки информация-
та от три от запазени-

те за Трявна данъчни 
регистри, може да се 
извлече следната ин-
формация:
В данъчен регис-

тър от 1691 г. за данъ-
ка джизие, при около 
1450 жители население 
в Трявна,   от изброе-
ните 411 имена преоб-
ладава името Стоян – 
45, следва Никола -35, 
Йован – 25, Недялко 
– 16, Георги/Герге -16, 
Димитри/Митре -12, 
Драган/Драгне/Драгно 
-10, Михаил/Михал – 8 
и др. като Новак, Бойо/
Бойко, Миню/Минко, 
Дамян, Койо, Йофчо, 
Стойно/Стойо/Стойчо.
В данъчен регистър 

от 1702 г. са изброени 
имената на 428 мъже 
(част от имената – 49 , 
са повредени и нечет-
ливи). Според прибли-
зителни изчисления 
населението в Трявна 
по това време е около 
1410 жители. За крат-
кия период от десет 
години съотношение-
то в имената почти се 
е запазило. От разче-
тените лични имена 
преобладаващо е име-
то Стоян – 42, следва 
Никола – 32, Йован – 
31, Георги -15, Тодор-12, 
Димитър – 10. Срещат 
се и имена като Ста-
но-Станчо-Станко, 
Драгуш-Драган, Пе-
тко, Недялко, Мом-
чил, Йовчо, Михал , 
Атанас и т.н.
В данъчен регистър 

от 1848 г., при насе-
ление по това време 
от 1695 души само в 
Трявна, значително 
е нарастнал броя на 
мъжете с име Нико-
ла, следват Иван, Ди-
митре/Димитър, Хрис-
то, Георги, Петър, Ца-
ню. Останалите име-

ЗА ИМЕННИЦИТЕ И ИМЕТО ИМЗА ИМЕННИЦИТЕ И ИМЕТО ИМ ЗА ИМЕННИЦИТЕ И ИМЕТО ИМ
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на са: Йовчо, Йонко, 
Диму, Пеню/Пенчу, 
Къню/Кънчу, Грозю, 
Стефан,Станчу, Минко, 
Алекса, Андрей, Про-
дан, Цура, Момчу и др.
В данъчните регистри 

не се записват имена-
та на жени. Ориентир 
в избора на имена на 
момичета са родослов-
ните дървета на стари 
тревненски родове: поп-
Йовчовия, Даскаловия, 
Славейковия, Райко-
вия, Витановския, Ан-
гел-Кънчеви. И макар 
тези данни да не са ба-
за за обобщения, да-
ват известна предста-
ва за именуването на 
жените. Едно от най-
често срещаните имена 
още от края на XVIII 
век е Мария / Мара. 
В родовите линии в 
края на XVIII и нача-
лото на XIX век чес-
то срещани имена са: 
Иванка, Кина, Гана, Ра-
да, Бона, Дона/Донка,  
Цвята/Цвета, Ирина, 
Анастасия/Наца, също 
Деша/Неделя, Райка, 
Мана/Манка, Димит-
рия/Минка, Никула, 

Пена/Пенка, Богдана, 
Божана, Мариола, Ве-
лика/Вела, Виша, Йо-
на/Йонка, Тодорица/
Тодоричка, Цана, Ка-
ля, Стояна, Кера, Не-
да/Недка, Нанка, Стан-
ка, Замфирица, Куна, 
Къна, Хуба и др. 
Интересен факт, кой-

то обаче не е типичен 
само за Трявна, а е част 
от  традицията, е че 
след сватбата жената 
се именува с лично-
то или умалителното 
име на съпруга си, по-
рядко прякора. Ново-
то име отбелязва про-
мененото обществено 
положение – прехода 
в обществената група 
на омъжените жени, 
изразява семейната об-
вързаност на жената 
с конкретния мъж. 
Пред името според 
възрастта на жената 
се добавя булка, буля 
или баба. Още в сре-
дата на XIX век в ле-
тописа на поп Йовчо 
са записани Теодора 
Бончовица, Каля Ген-
човица Тюфекчийка-
та (Генчо Тюфекчията 
е известен тревненски 

ЗА ИМЕННИЦИТЕ И ИМЕТО ИМ ЗА ИМЕННИЦИТЕ И ИМЕТО ИМЗА ИМЕННИЦИТЕ И ИМЕТО ИМ
майстор на метал), ба-
ба Петровица, Стояна 
Николица Стоюва, ба-
ба Калчовица, „баба 
ни поп Йовчовица на 
име Анастасия“. Же-
ната запазва личното 
си име и приема лич-
ното име на мъжа си 
като второ, което е ва-
жно като разпознава-
не при наличието на 
еднакви мъжки име-
на, или се именува са-
мо с името на мъжа 
си, особено ако то е 
единствено в селище-
то. Тази практика се 
запазва и през пър-
вата половина на ХХ 
век, особено при бал-
канджиите.
Димо Казасов бил 

впечатлен от именува-
нето на децата в Тряв-
на. „В Трявна мнози-
на имаха презимето 
си по името на май-
ка си, а не на баща си. 
Запомнил съм, че съ-
седите наричаха нас, 
малките деца, не по 
името на бащите ни, 
а по името на нашите 
майки: „марииното”, 
„пенкиното”, „радки-
ното” и пр. Разпитвал 

съм на какво се дължи 
това своеобразие, но 
не съм получавал за-
доволителен отговор.“ 
Тази особеност се от-
крива и в летописа на 
поп Йовчо от Трявна 
– Йоаники Мариин, 
Михаил Цветин, Йо-
аникий Цветин, Ана-
стасия Мариина, Ана-
стасия Цветина, Пена 
Цветина, Мария Цве-
тина, Цвята Минкина, 
Пенка Нацина. Възмож-
но обяснение може да 
е фактът, че почти през 
половината от година-
та за децата, за дома-
кинството и за стопан-
ството в много от тре-
вненските семейства 
се грижат майките. 
Мъжете са по гурбет 
като дюлгери, резба-
ри, иконописци или 
терзии, като кърджии 
или кираджии. Зато-
ва при обозначаването 
на семейната принад-
лежност на децата се 
използва майчиното 
име. Общобългарска-
та традиция също да-
ва обяснение – когато 
по някаква причина 
мъжът е принуден да 

отиде да живее в дома 
на жена си, става за-
врян зет, прибран зет, 
зет на къща. В таки-
ва случаи фамилното 
име на децата е про-
изводно на майчино-
то лично име и отчи-
та доминиращия ро-
дител в семейството – 
„да го познават хора-
та на кого е зет“.
Написаното по-горе 

е един опит да се ха-
рактеризира именна-
та практика на трев-
ненци още от края на 
XVIII век, да се изве-
дат често срещаните 
и характерни мъжки 
и женски имена. Това 
би било полезна ин-
формация при връ-
щането към корени-
те, при разчитането на 
стари имена и изгот-
вянето на родословни 
дървета. Същевремен-
но е една любопитна 
подробност от мина-
лото на Трявна.
Даниела Дабкова

ÃÀÁÐÎÂÑÊÀ ÔÈÐÌÀ ÙÅ ÑÒÎÏÀÍÈÑÂÀ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÈß ÑÒÎË
ÊÚÌ ÎÓ “ÏÐÎÔ. ÏÅÍ×ÊÎ ÐÀÉÊÎÂ“ Â ÒÐßÂÍÀ

ïðîäúëæåíèå îò ñòð.6

Ñàìî åäíà ôèðìà âçå 
ó÷àñòèå â ïóáëè÷íèÿ òúðã 
ñ ÿâíî íàääàâàíå çà îò-
äàâàíå ïîä íàåì íà ó÷å-
íè÷åñêèÿò ñòîë êúì ÎÓ 
“Ïðîô. Ïåí÷î Ðàéêîâ“ 
â ãð. Òðÿâíà. Íà÷àëíàòà 
òðúæíà öåíà áå 129ëâ./
áåç ÄÄÑ, à ñòúïêàòà çà 
íàääàâàíå 10ëâ.

Êîìèñèÿ â ñúñòàâ Ñòå-
ëà Ïåí÷åâà - ïðåäñåäà-
òåë, èíæ. Ðóìÿíà Öàíå-
âà - äèðåêòîð Äèðåêöèÿ 
ÑÄÓÐ; Ðîñèöà Àíäðååâà - 
ñò. ñïåö. ÎÑ, Êîëüî Äàá-
êîâ - ñò. åêñïåðò ÊÎÇÑ, 

Ñèëâèÿ Êðúñòåâà - ïðåä-
ñåäàòåë íà ÎáÑ è èíæ. Áî-
æèäàð Õðèñòîâ - îáùèí-
ñêè ñúâåòíèê ïðîâåäîõà 
ïóáëè÷íèÿ òúðã. 

Ñëåä ñâåðêà íà äîêó-
ìåíòàöèÿòà, åäèíñòâå-
íàòà ôèðìà ó÷àñòíèê 
“Ìàìáî òóð - 2019“ ÅÎ-
ÎÄ - Ãàáðîâî áå îïðåäå-
ëåíà äà ñòîïàíèñâà ó÷å-
íè÷åñêèÿ ñòîë çà ñðîê îò 
ïåò ãîäèíè. Ñëåä íàääà-
âàíåòî êðàéíàòà ìåñå÷íà 
íàåìíà öåíà áå îïðåäå-
ëåíà â ðàçìåð íà 139ëâ./ 
áåç ÄÄÑ.
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43-ìà ìàë÷óãàíè îò ïëå-
âåíñêîòî ñåëî Äèñåâèöà 
ñå îêàçâàò íà ïðàãà íà 
îöåëÿâàíåòî. Âñè÷êè òå 
ïîñåùàâàò äåòñêà ãðàäèíà 
“Âèò“ â ñåëîòî. À íà âèä 
äåöàòà ñà ñ îñêúäíî îá-
ëåêëî. Â àïåë çà ïîìîù, 
îòïðàâåí îò Íàöèîíàëíî 
Ñäðóæåíèå íà ñèðàöèòå, 
ñå êàçâà, ÷å äåöàòà ñà áåç 
òîïëè äðåõè ïðåç çèìíèòå 
ìåñåöè, íÿìàò îáóâêè, à 
íàëè÷íèòå èì îáëåêëà ñà 
äîðè ñ äóïêè. Çà òåæêîòî 
ñúñòîÿíèå íà äåöàòà ðàç-
áèðà è Ñèëâèÿ Õðèñòîâà 
- ñîáñòâåíèê  íà ìàãàçèí 
çà îáëåêëà çà âúçðàñòíè.

Ñ. Õðèñòîâà: “Ïúð-
âàòà ìè ìèñúë áåøå 
äà ïîìîãíåì âåäíàãà. 
×îâåê îòêëèêâà, êîãà-
òî âèæäà, ÷å íÿêîé ñå 
íóæäàå. Îùå ïîâå÷å, ïðè 
òîâà ñòóäåíî âðåìå, ñ 
òåìïåðàòóðè ìèíóñ 10 
ãðàäóñà, åñòåñòâåíî, ÷å 
íå ñå çàìèñëÿø ìíîãî è 
äåéñòâàø èìïóëñèâíî. 
Ïðåäñòàâÿéêè ñè ñâîå-
òî äåòå, ðåøàâàø, ÷å 
íÿêîé òðÿáâà äà èì ïî-
ìîãíå è ìèñëÿ, ÷å òîâà 
å ðàçóìíî.“

Òàêà Ñèëâèÿ ðåøàâà äà 
ñå ñâúðæå ñ ïðåäñòàâè-
òåëèòå íà äåòñêà ãðàäèíà 
“Âèò“, îò êîèòî ïîäðîá-
íî ðàçáèðà çà íóæäèòå 
íà äåöàòà.

Ñ. Õðèñòîâà: “Ïîïàä-
íàõìå ñëó÷àéíî íà òà-
çè èíèöèàòèâà è ðåøè-
õìå äà ïîìîãíåì. Ñâúð-
çàõìå ñå ñ õîðàòà, êîè-
òî ñå ãðèæàò çà äåöàòà. 
Òå êàçàõà, ÷å èìàò íóæ-
äà îò àáñîëþòíî âñè÷-
êî - îáóâêè äðåõè îáëåê-
ëî è ðåøèõìå, ÷å òîâà, 
ñ êîåòî ðàçïîëàãàìå è 
ìîæåì äà ó÷àñòâàìå ñà 
äåòñêè ñòåëêè.“

Ïúðâîíà÷àëíàòà èäåÿ íà 
Ñèëâèÿ áèëà äà èçïðàòè 
íåîáõîäèìèÿ áðîé ñòåë-
êè, îòãîâàðÿùè íà íîìå-
ðàòà íà âñÿêî åäíî äå-
òå â íóæäà îò äåòñêàòà 

ãðàäèíà. Â ïîñëåäñòâèå 
îáà÷å ðåøèëà äà ïîòúðñè 
“òîïëèíàòà“, êîÿòî áèõà 
äàðèëè è êëèåíòèòå, ïî-
ñåùàâàùè íåéíèÿò ìàãà-
çèí. Âîäåíà îò æåëàíèå-
òî äà ïîìîãíå íà äåöàòà, 
òÿ íàïðàâèëà ñàìîñòîÿ-
òåëíà êàìïàíèÿ, â ïî- ìà-
ëúê ìàùàá, èìåííî òóê â 
Òðÿâíà.

Ñ. Õðèñòîâà: “Èñêàõ äà 
ñå ðàç÷óå çà òîâà íåùî 
è, àêî ìîæå, ïîâå÷å õîðà 
äà ïîìîãíàò, åñòåñòâå-
íî è àç äà ó÷àñòâàì. Òàêà 
ðåøèõìå, ÷å ïðè ïðîäàæ-
áà íà åäíè ñòåëêè, íà öå-
íà îò 15 ëâ., åäèí ÷èôò 
ñòåëêè îòèâà äèðåêò-
íî è çà òåçè 43 äåöà.“

Ñ ó÷óäâàíå Ñèëâèÿ ðàç-
êàçâà, ÷å çà ïî-ìàëêî îò 
ñåäìèöà å óñïÿëà äà çà-
âúðøè êàìïàíèÿòà, ñ êîÿ-
òî äà îñèãóðè òîïëèíà çà 
êðà÷åòàòà íà âñè÷êèòå 43 
äåöà îò äåòñêàòà ãðàäèíà.

Ñ. Õðèñòîâà: “Õîðà-
òà âåäíàãà îòêëèêíàõà 
è èñêàõà äà ó÷àñòâàò, 
îñîáåíî ìåñòíèòå õî-
ðà âåäíàãà ïðèåõà èíè-
öèàòèâàòà è èñêàõà äà 
ïîìîãíàò. Äåöàòà âå÷å 
ñà îáîðóäâàíè ñúñ ñòåë-
êè â îáóâêèòå ñè. Íàäÿ-
âàì ñå äà èì å òîïëî è 
äà ïðåæèâåÿ ïî-áúðçî è 
ïî-òîïëî  çèìàòà.“

Ñèëâèÿ å êàòåãîðè÷íà, 
÷å èíèöèàòèâàòà å äîñòè-
ãíàëà äî ñúðöàòà íà õî-
ðàòà, êàòî âñåêè å ïðî-
äúëæèë ïî ñâîé íà÷èí äà 
ïîìàãà.

Ñ. Õðèñòîâà: “Íèå ñïî-
äåëÿõìå ñ êëèåíòèòå, ÷å 
äåöàòà èìàò íóæäà è îò 
äðåõè. È íàé-âåðîÿòíî è 
ñàìèòå òå ñå ñâúðçàëè 
ñ äåòñêàòà ãðàäèíà è 
ñà ïîìîãíàëè âñåêè ïî 
ñâîé íà÷èí. È âúïðåêè, 
÷å èìà õîðà, êîèòî ñïå-
êóëèðàò ñ ïîäîáíè èíè-
öèàòèâè, ìèñëÿ, ÷å îá-
ùåñòâîòî îòêëèêâà è 
ïîìàãà.“

Ìàðèíà Ãàøïàðîâà

Ñèëâèÿ Õðèñòîâà - èíèöèàòîð çà ïîäïîìàãàíå íà äåöàòà
îò ÄÃ “Âèò“ - ñ. Äèñåâèöà - îáë. Ïëåâåí, ñí. Ôåéñáóê

Êëèåíòè, âêëþ÷èëè ñå â áëàãîòâîðèòåëíàòà êàìïàíèÿ,
â ïîìîù íà äåöàòà îò ÄÃ "Âèò“ - ñ. Äèñåâèöà, ñí. Ôåéñáóê


