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Îáùèíà Òðÿâíà  óâåäîìÿâà, ÷å ñ Ðåøåíèå ¹ 12 /31.01.2019 

ã. íà  Îáùèíñêè ñúâåò - Òðÿâíà å  ðàçðåøåíî  èçðàáîòâàíå íà 
òðàñèðîâú÷åí ïëàí çà òðàñå íà êàáåëíà ëèíèÿ 0,4 kV äî ïðî-
ìèøëåíà ñãðàäà â ÏÈ ñ èäåíòèôèêàòîð 73403.501.238 ïî ÊÊ 
íà ãð. Òðÿâíà ñ îòðåæäàíå “çà ïðîèçâîäñòâåíè äåéíîñòè - øè-
âàøêî ïðîèçâîäñòâî“. 

ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ

Çàáåëåæêà: Ðåäàêöèÿòà íå íîñè îòãîâîðíîñò çà  
ñúäúðæàíèåòî è äàííèòå â îáÿâèòå è ðåêëàìèòå!

ОБЯВИ
Ïðîäàâàì èçãîäíî ìàëêà, ãîòâàðñêà ïå÷êà ñ 
äâà êîòëîíà è ôóðíà, òåë:  0889458522 

МЯСТО
ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÇÀ ÂÊËÞ×ÂÀÍÅ
ÇÀ ÏÐÎÄÀÆÁÀ ÍÀ ÍÅÇÀÂÚÐØÅÍÀÒÀ ×ÀÑÒ 

ÎÒ ×ÅÒÂÚÐÒÈ È ÏÅÒÈ ÁËÎÊ ÍÀ ÁÎËÍÈÖÀÒÀ 
Â ÏÐÎÃÐÀÌÀÒÀ ÇÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ È

ÐÀÇÏÎÐÅÆÄÀÍÅ Ñ ÈÌÎÒÈ - ÎÁÙÈÍÑÊÀ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÎÑÒ ÐÀÇÃÎÐÅÙÈ ÑÒÐÀÑÒÈÒÅ

Â ÎÁÙÈÍÑÊÈß ÑÚÂÅÒ
Ïðåäëîæåíèåòî îòíîñ-

íî ïðèåìàíå íà Ïðîãðà-
ìà çà óïðàâëåíèå è ðàç-
ïîðåæäàíå ñ èìîòè - îá-
ùèíñêà ñîáñòâåíîñò çà 
2019 ã. áå ðàçãëåäàíî îò 
Îáùèíñêè ñúâåò Òðÿâíà. Â 
íà÷àëîòî äèñêóñèÿòà çà-
ïî÷íà ñ âúïðîñè, êàñàå-
ùè î÷àêâàíèòå ïðèõîäè. 
Ðóìÿíà Öàíåâà îò îáùèí-
ñêà àäìèíèñòðàöèÿ èçðà-
çè ñâîèòå îïàñåíèÿ, ÷å 
58 000 ëâ., äúëæèìè îò 
ôèðìà «Çäðàâåö» íÿìà äà 
ìîãàò äà áúäàò ñúáðàíè.

Ðóìÿíà Öàíåâà: “Ãëå-
äàëè ñìå ðåàëíî äà çà-
ëîæèì ïðèõîäè. Ïî îò-
íîøåíèå íà ïðèõîäèòå 
îò íàåì çà ïðåäíàòà ãî-
äèíà ñà ïîñòúïèëè 104 
333 ëâ., çàòîâà ñìå çà-
ëîæèëè â ñúîòâåòñòâèå 
ñ òîâà, êîåòî å ïîñòú-
ïèëî ìèíàëàòà ãîäèíà. 
Òîâà, êîåòî àç ñå îïàñÿ-
âàì, ÷å íÿìà äà ïîñòú-
ïè ñà 58 000 ëâ. îò ïðî-
äàæáà íà äúðâåñèíà îò 
ôèðìà “Çäðàâåö“ çà ïå-
ðèîäà 2015 - 2018 ãîäèíà, 
òúé êàòî äîãîâîðúò çà 
óïðàâëåíèå íà ãîðñêèòå 
òåðèòîðèè èçòå÷å. Èç-
âúðøâà ñå èíâåíòàðèçà-
öèÿ, êîÿòî âñå îùå íå å 

ïðèêëþ÷èëà. Äî èçðàáîò-
âàíåòî íà íîâ ãîðñêîñ-
òîïàíñêè ïëàí, îñâåí ñà-
íèòàðíè ñå÷è, íå ìîæå 
äà áúäå äîáèâàíà äúðâå-
ñèíà, íî òàêà, èëè èíà-
÷å, òåçè ïàðè ñà äúëæè-
ìè îò ôèðìà “Çäðàâåö“ 
è íèå ñìå äëúæíè äà ãè 
çàëîæèì, íî àç ëè÷íî ñå 
îïàñÿâàì, ÷å íÿìà äà ïî-
ñòúïÿò.“

Àðõ. Êîíñòàíòèí Áðúíå-
êîâ /ÏÏ Ãåðá/ ïðåäëîæè  
Ïðîãðàìà çà óïðàâëåíèå 
è ðàçïîðåæäàíå ñ èìî-
òè - îáùèíñêà ñîáñòâå-
íîñò çà 2019 ã. äà áúäå 
äîïúëíåíà ñ:

Àðõ. Ê. Áðúíåêîâ /ÏÏ 
Ãåðá/: “Àç ïðåäëàãàì äà 
ñå âêëþ÷è â Ïðîãðàìà-
òà âòîðè åòàæ íà ÷åò-
âúðòè è ïåòè áëîê, íå-
çàâúðøåíàòà ÷àñò, íà 
áîëíèöàòà, êîÿòî å ñîá-
ñòâåíîñò íà îáùèíàòà. 
Ïúðâèÿò åòàæ, ìèñëÿ, ÷å 
íà ïåòè áëîê, ãî äàðè-
õìå íà Ìèíèñòåðñòâî íà 
çäðàâåîïàçâàíåòî, à ïúê 
âòîðèÿò åòàæ îñòàâà 
êàòî âúçìîæíîñò äà áú-
äå êóïåí. Çàòîâà ïðåä-
ëàãàì äà áúäå âêëþ÷åí â 
ãðàôàòà íà èìîòèòå, 
êîèòî ñà çà ïðîäàæáà 

- çà îòêðèâàíå íà ïðî-
öåäóðà.“

Òàêà íàïðàâåíîòî ïðåä-
ëîæåíèå áå ïîäëîæåíî 
íà ãëàñóâàíå, êúäåòî “Çà“ 
áÿõà 11 îáùèíñêè ñúâåò-
íèêà, 4 ãëàñóâàõà  “âúç-
äúðæàë ñå“ è 1 “ïðîòèâ“.

Â ïðàâîòî ñè íà îòðè-
öàòåëåí âîò èíæ. Ñòåôàí 
Äàíàèëîâ /ÌÊ “Ïðÿêà äå-
ìîêðàöèÿ“/ ïîÿñíè:

Èíæ. Ñò. Äàíàèëîâ: “Íà-
äÿâàì ñå ÷å îáùåñòâî-
òî â Òðÿâíà ùå ñå ïîñú-
áóäè ìàëêî äà âèäè êàêâî 
ñòàâà â îáùèíñêèÿ ñú-
âåò è íàé-ïîñëå äà çà-
äàäåì âúïðîñà òàêà ëè 
òðÿáâà äà ñå äåéñòâà â 
îáùèíñêè ñúâåò Òðÿâíà? 
Àç ñúì áèë äúëãè ãîäèíè 
â òàçè çàëà è ñà èçêàçâà-
íè ìíîãî ïðîòèâîðå÷è-
âè ìíåíèÿ, èìàëî å ñïî-
ðîâå îáà÷å òàêèâà íåùà 
íèêîãà íå ñà ñå ñëó÷âàëè. 
Òàêà ëè ùå ÿ êàðàìå çà-
íàïðåä - âêàðâàíå â ïî-
ñëåäíèÿ ìîìåíò íà ÷àñ-
òè îò áîëíèöàòà, çàâúð-
øåíà, èëè íåçàâúðøåíà, 
îïàçâàíà îò äðóãè êìå-
òîâå ïðåäè ìåíå è ñëåä 
ìåíå. Àç ñå íàäÿâàì, ÷å 
è àäìèíèñòðàöèÿòà ùå 

ïðîäúëæàâà íà ñòð.3

Öåíàòà å 0.40 ëâ. íà äóìà (áåç ïðåäëîçè è ñú-
þçè), òåëåôîíèòå ñå òàêñóâàò êàòî åäíà äóìà.

Ïóáëèêóâàíå íà áëàãîäàðíîñòè, ïîçäðàâ-
ëåíèÿ, íåêðîëîçè ñòàíäàðòíî êàðå 7õ4 ñì.  
- 10,00 ëâ.
Êàðåòà ñ ïî-ãîëåìè ðàçìåðè ñå òàêñóâàò ïî 

0.70 ëâ./ êâ. ñì.
Îáÿâèòå ñå ïðèåìàò â îôèñà

íà ðåäàêöèÿòà íàé-êúñíî
äî 12:00 ÷àñà â ïåòúê.

ÐÅÄÀÊÖÈßÒÀ íà âåñòíèê
“Òðåâíåíñêà ñåäìèöà“  î÷àêâà

Âàøèòå  ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ
äî 15 äóìè.



3 13 ôåâðóàðè 2019 ã. Тревненска ÑÅÄÌÈÖÀ

ÓÂÅËÈ×ÀÂÀÒ ÄÀÍÚÊ ÌÏÑ È ÄÀÍÚÊ ÂÚÐÕÓ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÈÒÅ ÈÌÎÒÈ Ñ ÌÈÍÈÌÀËÍÀ ÑÒÀÂÊÀ

ÒÎÂÀ ÑÒÀÍÀ ßÑÍÎ ÑËÅÄ ÃËÀÑÓÂÀÍÅ ÍÀ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅÒÎ ÎÒ ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ ÒÐßÂÍÀ
Â êðàÿ íà 2018ã. ñå çà-

ãîâîðè çà óâåëè÷åíèå íà 
äâà îò äàíúöèòå - òîçè 
çà ÌÏÑ è çà íåäâèæèìè 
èìîòè, êîèòî íå ñà îñíîâ-
íî æèëèùå íà ñîáñòâå-
íèêà. Óâåëè÷åíèåòî èä-
âà îò íàöèîíàëíî íèâî, 
ñëåä ïðîìåíè â Çàêîíà 
çà ìåñòíèòå äàíúöè è òàê-
ñè. À ïðîöåäóðíî çàêîíúò 
òðÿáâà äà ñå ñïàçè, ñëåä 
èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå 
â Íàðåäáàòà çà îïðåäå-
ëÿíå íà ìåñòíè äàíúöè 
è òàêñè çà ñúîòâåòíàòà 
îáùèíà.

Íà çàñåäàíèå íà Îáùèí-
ñêè ñúâåò Òðÿâíà, ïðîâåëî 
ñå íà 31.01.2019ã., êîãàòî 
áå è êðàéíèÿ ñðîê çà óò-
âúðæäàâàíå íà ïðîìåíè-
òå, áå ðàçãëåäàíî ñúîò-
âåòíîòî ïðåäëîæåíèå. Îò 
îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ 
ïðåäëîæèõà ìèíèìàëíè 
ñòàâêè çà óâåëè÷åíèå íà 
ñúîòâåòíèòå äàíúöè. 

Äèñêóñèÿòà, ñðåä îá-

ùèíñêèòå ñúâåòíèöè áå íà-
ñî÷åíà ãëàâíî êúì äàíúêà 
çà ÌÏÑ. Òåîäîðà Ïåòêîâà 
îò Îòäåë Ìåñòíè äàíúöè 
è òàêñè â Îáùèíà Òðÿâíà 
ðàçÿñíè ãîòâåíèòå ïðî-
ìåíè â öèôðè.

Ò. Ïåòêîâà: “Ïðèìåðíî 
çà àâòîìîáèë äî 5 ãîäè-
íè, 70 êèëîâàòà, ñ Åâðî 
6, äèçåë, äàíúêúò å áèë 
42,34ëâ. - ñåãà ùå ñòà-
íå 34, 78ëâ. Àâòîìîáèë 
äî 15 ãîäèíè, 70 êèëîâà-
òà ñ Åâðî 4 äàíúêúò å 
áèë 28,35 ëâ. ñåãà ñòàâà 
39,31ëâ. Àêî ïðè ñúùèòå 
äàííè, êàòàëèçàòîðúò 
å Åâðî 3, äàíúêúò å áèë 
28,35ëâ., ñòàâà 39,14ëâ.  
Ïðè Åâðî 2, ïðè ñúùè-
òå êèëîâàòè äàíúêúò å 
áèë 34,02 ëâ. áè ñòàíàë 
54,52 ëâ.“

Âúïðåêè, ÷å ïðîìÿíà-
òà å íà íàöèîíàëíî íèâî, 
÷àñò îò îáùèíñêèòå ñú-
âåòíèöè èçðàçèõà ñâîèòå 
àðãóìåíòè, ïîä÷åðòàâàé-

êè, ÷å íÿìà äà ïîäêðåïÿò 
ïðåäëîæåíèåòî.

Ò. Ðà÷åâà /ÁÑÏ/: “Çà-
ÿâÿâàì, ÷å íÿìà äà ïîä-
êðåïÿ òîâà ïðåäëîæå-
íèå. Íàïúëíî ìè å ÿñíî, 
÷å òîâà å ðåøåíèå, âçå-
òî îò Ïðàâèòåëñòâî-
òî, íî ìèñëÿ, ÷å ïî òî-
çè íà÷èí ñå óäðÿò òî÷-
íî õîðà, êîèòî ñà ñ íàé-
íèñêè äîõîäè â íàøàòà 
äúðæàâà è îùå ïî-ìàë-
êî â íàøèÿ ãðàä, â êîé-
òî çàïëàòèòå îò 500- 
600ëâ. ìîæå áè ñà äîáðè 
çàïëàòè, è ïðîñòî å êî-
ùóíñòâî äà ñå òîâàðÿò 
õîðàòà ïî òàêúâ íà÷èí.“ 

Èíæ. Ë. Áó÷åâ / ÌÊ 
“Ïðîìÿíà“/:  “Õîðàòà 
êîèòî ñå îïèòâàõà äà 
çàùèòàâàò òàçè íàðåä-
áà, ìîòèâèðàõà íåéíîòî 
âúâåæäàíå ñ òîâà, ÷å óæ-
êèì òÿ áèëà ïàçåëà åêî-
ëîãèÿòà. Òîãàâà ñå çàäà-
äå âúïðîñúò, ñëåä êàòî 
ïàçè åêîëîãèÿòà, êàêâî 

ïðàâèì ñ õîðàòà, êîè-
òî èìàò êîëè íà ãàçî-
âè óðåäáè, çàùî åäèí 15 
èëè 20 ãîäèøåí àâòîìî-
áèë, êîéòî å áåíçèíîâ è 
êàðà íà ãàç, ïðè ïîëîæå-
íèå, ÷å ãàçòà å äîêàçàíî 
íàé-åêîëîãè÷íî ÷èñòîòî 
ãîðèâî, òðÿáâà äà áúäå 
íàêàçàí ñ óâåëè÷àâàíå íà 
òîçè äàíúê?! È ïîíåæå 
òîçè âúïðîñ íå å ðåøåí 
âúâ âúïðîñíàòà íàðåäáà, 
àç ñúì óáåäåí, ÷å âäèãàé-
êè äàíúêà òðåâíåíöè è 
ïëà÷êîâ÷àíè íÿìà ìàñîâî 
äà òðúãíàò äà ñè ïðî-
äàâàò ñòàðèòå àâòî-
ìîáèëè è äà çàïî÷íàò äà 
ñè êóïóâàò íîâè.“

Ñ àðãóìåíòèòå ñå ñúãëà-
ñèõà è îò îáùèíñêà àä-
ìèíèñòðàöèÿ, êàòî ïîä-
÷åðòàõà, ÷å äîðè äà íå 
áúäå ïðèåòî ïðåäëîæå-
íèåòî, óâåëè÷åíèåòî ùå 
âëåçå â ñèëà.

 Äîí÷î Çàõàðèåâ: “Íà-
ïúëíî ñìå íàÿñíî è ñìå 

ñúãëàñíè ñ äîâîäèòå, êîè-
òî äàâàòå, íî òîâà ïðîñ-
òî å çàêîí, êîéòî íèå 
ñìå äëúæíè äà èçïúëíèì 
è äà ãî âíåñåì. Ïîâÿð-
âàéòå, ÷å ñëåä ðåøåíèå-
òî, òîé ùå áúäå âúðíàò 
íà ïðåäñòàâèòåëèòå íà 
äúðæàâíàòà âëàñò, ïðåä-
ïîëàãàì â ëèöåòî íà Îá-
ëàñòíà àäìèíèñòðàöèÿ, 
çàùîòî òîé ïðîñòî å 
çàêîí, êîéòî íèå íå èç-
ïúëíÿâàìå.“

Ò. Ïåòêîâà: “Çàêîíúò 
å ñ ïîñî÷åí ñðîê 31 ÿíó-
àðè çà ãëàñóâàíå. Àêî íå 
ñå ïðèåìå ñå ïðèëàãàò 
ìèíèìàëíèòå ñòàâêè, íî 
òàêà, èëè èíà÷å, èìà òåê-
ñòîâå â çàêîíà, êîèòî 
òðÿáâà äà ïðîìåíèì â 
ñúîòâåòñòâèå ñ Íàðåä-
áàòà.“

Ñ 8 ãëàñà “çà“, 4 “ïðî-
òèâ“ è 3 “âúçäúðæàë ñå“ 
Îáùèíñêè ñúâåò - Òðÿâ-
íà ïðèå òàêà âíåñåíîòî 
ïðåäëîæåíèå.

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÇÀ ÂÊËÞ×ÂÀÍÅ ÇÀ ÏÐÎÄÀÆÁÀ
ÍÀ ÍÅÇÀÂÚÐØÅÍÀÒÀ ×ÀÑÒ ÎÒ ×ÅÒÂÚÐÒÈ È ÏÅÒÈ ÁËÎÊ

ÍÀ ÁÎËÍÈÖÀÒÀ Â ÏÐÎÃÐÀÌÀÒÀ ÇÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ È
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íàïðàâèì âñè÷êî âúçìîæ-
íî òîâà äà íå ñå ïðåâåäå 
â äåéñòâèå, íî ëè÷íî àç 
èçïèòâàì äúëáîêî ñúæà-
ëåíèå îò òîêó-ùî ïðè-
åòîòî ðåøåíèå.“

Òåçàòà ïîäêðåïè è èíæ. 
Äðàãîìèð Íèêîëîâ /ÌÊ 
“Âúçðîæäåíñêà Òðÿâíà“/ 
êàòî ïîä÷åðòà è ïîñëå-
äèöèòå îò íåîáìèñëåíèòå 
è áúðçî âçåòè ðåøåíèÿ.

Èíæ. Ä. Íèêîëîâ: “Êàê-
âà ùå áúäå ïðèõîäíàòà 
÷àñò, íàëè èìàìå 330 000 
ëâ., çàëîæåíè. Ñåãà çàëà-
ãàìå åäèí äîïúëíèòåëåí 
îáåêò, çà êàêâà ñóìà?! 

Àêî åâåíòóàëíî ñå ïðî-
äàäå, êúäå îòèâà òîçè 
ðàçõîä. Çàðàäè òîâà Âè 
êàçâàì, ÷å íåîáìèñëåíè 
ïðåäëîæåíèÿ âîäÿò äî 
òàêèâà ðåøåíèÿ. Îáúð-
êâàìå è öåëèÿ áþäæåò. 
Òåçè 330 õèëÿäè ñà çàëî-
æåíè â áþäæåòà è íàêðàÿ 
ùå îò÷åòåì èçëèøúê.“

Àðõ. Êîíñòàíòèí Áðúíåêîâ 
âçå äóìàòà, çà äà îáÿñíè 
ïðè÷èíèòå çà ñâîåòî ïðåä-
ëîæåíèå, êàòî ïîä÷åðòà, 
÷å òàçè ÷àñò îò ñãðàäàòà 
íå ñå ïðåäëàãà çà ïúðâè 
ïúò â ïðîãðàìàòà.

Àðõ. Ê. Áðúíåêîâ: “Ïðî-
áëåìúò å, ÷å òàçè ÷àñò 

ñòîè áåçñòîïàíñòâåíà 
- íÿìà êîé äà ÿ ïîääúð-
æà. Èìàëî å äîñåãà äâå 
ïðîöåäóðè - íèêîé íå ñå å 
ÿâÿâàë. È ñåãà èìà øàíñà 
íèêîé äà íå ñå ÿâè è äà íå 
ïðîÿâè èíòåðåñ. Ïðîñ-
òî ïî òîçè íà÷èí ñå äà-
âà âúçìîæíîñò, åâåíòó-
àëíî ñ òåçè ñðåäñòâà, 
äà ïîäïîìîãíåì ñúùî íà 
áîëíèöàòà ñëåä ïðîäàæ-
áàòà, çàùîòî òå ùå áú-
äàò äîïúëíèòåëíè.  Íèå 
äàðèõìå ÷àñò îò ñãðà-
äàòà - åäèíèÿò åòàæ 
îò òîâà, êîåòî äâà ïú-
òè ñå å ïðîáâàëî äà áú-
äå ïðîäàäåíî. Òîâà å íå-

çàâúðøåíàòà, ñåâåðíà-
òà ÷àñò íà ñãðàäàòà - 
òÿ å áåçñòîïàíñòâåíà 
è êàêâîòî è äà ñå ðåøè 
äà ñå ïðàâè òàì, òî ùå 
áúäå ñâúðçàíî ñ áîëíèöà-
òà. Âúïðîñúò å, ÷å òàçè 
áåçñòîïàíñòâåíà ñãðà-
äà èìàìå øàíñ íåùî äà 
ñå ñëó÷è, çàùîòî òàì 
íèòî ìîæåì äà ó÷àñò-
âàìå ïî ïðîãðàìè, íèòî 
íèùî, çàùîòî íå ñå èç-
âúðøâà äåéíîñò. Ïðåäëî-
æåíèåòî ìè íå å íàïðà-
âåíî ñ íÿêàêâà êîðèñòíà 
öåë èëè, ÷å èñêàìå äà ðå-
æåì îò áîëíèöàòà. Èäå-
ÿòà å ïðîñòî íåùî äà 

ñå ïîëó÷è ñ òàçè ÷àñò.“
Áóðíèòå åìîöèè ïî òå-

ìàòà ïðîäúëæèõà, à àðõ. 
Êîíñòàíòèí Áðúíåêîâ îò-
òåãëè ïðåäëîæåíèåòî ñè, 
êàòî ïîÿñíè, ÷å ùå ãî äî-
îáìèñëè.

Àðõ. Ê. Áðúíåêîâ: “Íåêà 
äà ãè óòî÷íèì íåùàòà, 
çàùîòî àç ãè áÿõ ïîâ-
äèãíàë íà êîìèñèÿ. Îêà-
çà ñå, ÷å íÿìà äà èìà íè-
êàêúâ ïðîáëåì, çàùîòî 
òàì åäèíñòâåíî, ñàìî 
òðÿáâàøå, äà áúäå îáî-
ñîáåí êàòî ñàìîñòîÿ-
òåëåí îáåêò, òàêà èëè 
èíà÷å ùå èìà íÿêàêúâ âèä 
ïðîöåäóðà.“

ïðîäúëæåíèå îò ñòð.2
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Ïðåïîäàâàòåëè è äè-

ðåêòîðè îò ó÷èëèùàòà 
íà òåðèòîðèÿòà íà Îá-
ùèíà Òðÿâíà ñå âêëþ-
÷èõà â ïèëîòíàòà ôàçà 
íà ïðîåêòà “Ñâåòóëêà 
- îñâåòè ìðàêà“. Ïðåä-
ñòàâÿíåòî íà ïðîåêòà ñå 
ïðîâåäå â SOS - Äåòñêî 
ñåëèùå - Òðÿâíà, êúäå-
òî âñè÷êè çàèíòåðåñîâà-
íè èìàõà âúçìîæíîñò äà 
ðàçáåðàò äåòàéëèòå îêî-
ëî ñàìèÿ ïðîåêò, öåëèòå 
è âúçìîæíîñòèòå, êîèòî 
ïðåäëàãà. “Ñâåòóëêà - îñ-
âåòè ìðàêà“ å ïðîåêò íà-
ñî÷åí êúì ïðåâåíöèÿ òðà-
ôèêà íà äåöà çà ñåêñóàëíà 
åêñïëîàòàöèÿ. Íåãîâàòà 
ðåàëèçàöèÿ ñå îñúùåñò-
âÿâà îò SOS Äåòñêè ñå-
ëèùà Áúëãàðèÿ, â ïàðò-
íüîðñòâî ñúñ SOS Äåò-
ñêè ñåëèùà Øâåöèÿ è ñ 
ôèíàíñèðàíå îò Ôîíäà-
öèÿ Radiohjàlpen, Øâåöèÿ. 
Öåëòà íà ïðîåêòà å äåöàòà 
äà áúäàò ïî-èíôîðìèðà-
íè çà îïàñíîñòèòå, êàêòî 
è äà ïîëó÷àò îòãîâîðè íà 
âñè÷êè âúïðîñè, ñâúðçàíè 
ñ òðàôèêà íà õîðà. Íå íà 
ïîñëåäíî ìÿñòî ïîäíåñå-
íàòà èíôîðìàöèÿ òðÿáâà 
äà áúäå äîñòúïíà è ðàç-
áèðàåìà çà äåöàòà. Ïðî-
åêòúò å íàñî÷åí êúì äåöà 
íà âúçðàñò ìåæäó 10-13 
ãîäèíè. À ðîëÿòà íà ó÷è-
òåëèòå å äà äîïðèíåñàò 
â èçãðàæäàíåòî íà ìåòî-
äè÷åñêî ïîñîáèå, êîåòî 
äà áúäå ïðåäîñòàâåíî íà 
Ìèíèñòåðñòâî íà îáðà-
çîâàíèåòî çà öåëèòå íà 
îáó÷åíèåòî è ïðèëàãàíå-
òî ìó â ó÷èëèùàòà.

Ëèïñàòà íà èíôîðìè-
ðàíîñò ñðåä äåöàòà ïî îò-
íîøåíèå íà òðàôèêà å åä-
íà îò îñíîâíèòå ïðè÷èíè, 
ïîðàäè êîÿòî SOS Äåòñêè 
ñåëèùà Áúëãàðèÿ ñòàðòè-
ðà ïðîåêòà “Ñâåòóëêà“. Â 
ñòàòèñòè÷åñêè ïëàí îð-
ãàíèçàòîðèòå ïîä÷åðòà-
âàò: “Áúëãàðèÿ âñå îùå 
å åäíà îò ñòðàíèòå èç-

òî÷íèê íà çíà÷èòåëåí 
áðîé æåðòâè íà òðàôèê 
íà õîðà â ðàìêèòå íà ÅÑ. 
Ñïîðåä ñòàòèñòè÷åñêè 
äàííè îò 2016 ã. îêîëî 
15% îò èäåíòèôèöèðà-
íèòå æåðòâè íà òðàôèê 
â Áúëãàðèÿ ñà äåöà. ×åñ-
òî òå ñà ñðåä íàé-÷åñ-
òèòå æåðòâè íà íàñè-
ëèå è åêñïëîàòàöèÿ, çà-
ùîòî íå ñà ñïîñîáíè äà 
ñå çàùèòÿò è â ìàñî-
âèÿ ñëó÷àé òàêèâà äåöà 
ñà ëèøåíè îò ïúëíîöåí-
íà ðîäèòåëñêà ãðèæà è 
ïîäêðåïà.  Íàé-÷åñòèòå 
ïðè÷èíè çà ïîïàäàíåòî 
èì â ñõåìè íà òðàôèê íà 
õîðà è ñåêñóàëíà åêñïëî-
àòàöèÿ ñà áåäíîñòòà, 
êîíôëèêòèòå è ëèïñà-
òà íà ñòàáèëíà ñåìåé-
íà ñðåäà, êîèòî ãè ëè-
øàâàò îò äîì è îáðà-
çîâàíèå è îãðàíè÷àâàò 
òÿõíîòî íîðìàëíî ðàç-
âèòèå.“

È òúé êàòî òðàôèêúò 
íà õîðà, ñ öåë ñåêñóàë-
íà åêñïëîàòàöèÿ, îáõâà-
ùà è äåöàòà, êàòî åäíà îò 
íàé-ðèñêîâèòå ãðóïè, ïðî-
åêòúò å íàñî÷åí èìåííî 
êúì òÿõ, êàòî çà öåëòà ñå 
íàáëÿãà íà ïîäîáåí âèä 
îáó÷åíèå èìåííî â ó÷è-
ëèùíà ñðåäà.

Íèíà Òîäîðîâà - ñú-
âåòíèê ñåìåéíà ãðèæà 
â SOS Äåòñêè ñåëèùà: 
“Ïîíàñòîÿùåì â Áúëãàðèÿ 
îáðàçîâàòåëíàòà ñèñ-
òåìà íå ðàçïîëàãà ñúñ 
ñïåöèàëåí ìîäóë, ïîñâå-
òåí íà òàçè òåìà, ðàç-
ðàáîòåí íà åçèê, ðàçáè-
ðàåì çà äåöàòà. Èíôîð-
ìèðàíîñòòà ñðåä äåöà-
òà, îñîáåíî òåçè, èçëî-
æåíè íà ãîëÿì ðèñê îò 
òîâà äà ñòàíàò æåðò-
âè íà òðàôèê, å òâúðäå 
ìàëêà, äîðè íåñúùåñò-
âóâàùà. Äåöàòà â ðèñê 
ðàçïîëàãàò ñ ìíîãî ìàë-
êî âúçìîæíîñòè è íà÷è-
íè äà ïîëó÷àò ïîçíàíèÿ, 
êîèòî áèõà èì ïîìîãíàëè 

äà ðàçïîçíàÿò ïðèçíà-
öèòå íà òðàôèêèðàíå. 
Íàé-óÿçâèìè ñà èìåííî 
äåöàòà, íàñòàíåíè â àë-
òåðíàòèâíà ãðèæà, äå-
öà, êîèòî ñà ïðåæèâå-
ëè  ôèçè÷åñêî èëè ïñè-
õè÷åñêî íàñèëèå, äåöà-
òà, èäâàùè îò  ñåìåé-
ñòâà â ðèñê. Ðàçðàáîò-
âàìå ïðîåêò Ñâåòóëêà, 
çà äà ñòàðòèðà öåëåíà-
ñî÷åíà êàìïàíèÿ çà èí-
ôîðìèðàíå íà óÿçâèìè-
òå äåöà â ó÷èëèùå, çà äà 
ñå îáó÷àò ïðîôåñèîíà-
ëèñòè, êîèòî ðàáîòÿò 
ñ äåöà â ðèñê è äà îñè-
ãóðÿò âêëþ÷âàíå íà òà-
çè âàæíà òåìà â îáðà-
çîâàòåëíàòà ñèñòåìà 
÷ðåç ïðåäîñòàâÿíåòî íà 
äâå ìåòîäè÷åñêè ðúêî-
âîäñòâà.Ïðîåêòúò ùå 
ðàçðàáîòè äâå ìåòîäè-
÷åñêè  ðúêîâîäñòâà çà 
ðàáîòà: Ìóëòèìåäèéíà 
îáðàçîâàòåëíà ïðîãðàìà 
çà äåöà è Ðúêîâîäñòâî 
çà îáó÷åíèå íà ïðèåìíè 
ðîäèòåëè, ïðîôåñèîíà-
ëèñòè, êîèòî ðàáîòÿò 
â ñîöèàëíè óñëóãè çà äå-
öà. Ñëåä êðàÿ íà ïðîåêòà 
òåçè îáðàçîâàòåëíè ïðî-
ãðàìè ùå áúäàò äàðåíè 
íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà 
îáðàçîâàíèåòî, òàêà ÷å 
öÿëàòà îáðàçîâàòåëíà 
è ñîöèàëíà ñèñòåìà ùå 
ìîæå äà ãè èçïîëçâà.“

Îáó÷åíèÿòà, â êîèòî ñå 
âêëþ÷èõà è òðåâíåíñêè-
òå ó÷èòåëè, ñà íàñî÷åíè 
íå ñàìî êúì çàïîçíàâàíå 
ñ ïðîåêòà, à è êúì ïðÿêà 
àíãàæèðàíîñò íà ïðåïî-
äàâàòåëèòå ñ íåãî. Òàêà 
âñåêè åäèí îò ó÷àñòâà-
ùèòå ùå èìà âúçìîæíîñò 
ñàì äà èçðàáîòè ïðîãðà-
ìà, ïî êîÿòî äà ïðåäñòà-
âè ðàçëè÷íèòå ìîäóëè, à 
ñëåä îáîáùåíèå íà ðå-
çóëòàòèòå ùå áúäå çàâúð-
øåí è êðàéíèÿ âàðèàíò íà 
ìåòîäè÷åñêîòî ïîñîáèå. 

Êîíêðåòíîòî èçïúëíå-
íèå íà ïðîåêòà ùå âêëþ÷-

âà ìóëòèìåäèéíà îáðàçî-
âàòåëíà ïðîãðàìà, êîÿòî, 
ïîä ôîðìàòà íà ôèëìè, 
àíèìàöèè, ïðåçåíòàöèè, 
ùå îíàãëåäÿâà ïðåä äå-
öàòà âñè÷êè îíåçè îïàñ-
íîñòè, êîèòî ãè äåáíàò, 
êàòî ùå èì ïðåäîñòàâÿ 
è ìåòîäè, ñ êîèòî äà ñå 
ñïðàâÿò. Ìîáèëíî ïðè-
ëîæåíèå ïúê ùå îñèãóðÿ-
âà íà äåöàòà ïîñòîÿííà 
âúçìîæíîñò çà êîíòàêò ñ 
ëèöà, êîèòî ìîãàò äà èì 
ïîìàãàò ïðè åâåíòóàëíà 
çàïëàõà îò òðàôèê. 

Â îáó÷åíèÿòà ñå ïðåä-
âèæäà äà áúäàò îáõâàíà-
òè è âúçðàñòíè, êîåòî ùå 
âêëþ÷âà ïðèåìíè ðîäèòå-
ëè, ñîöèàëíè ðàáîòíèöè è 
ïñèõîëîçè, êîèòî ðàáîòÿò 
â Öåíòðîâå çà îáùåñòâå-
íà ïîäêðåïà, âúçïèòàòåëè 
è åêèïè, êîèòî ðàáîòÿò â 
Öåíòðîâå çà íàñòàíÿâàíå 
îò ñåìååí òèï. Îáó÷åíèÿ-
òà ùå ïîêðèÿò òåìè êàòî: 
èäåíòèôèöèðàíå íà ïðè-
çíàöè çà òðàôèê, âêëþ-
÷èòåëíî òåõíèêè çà ïîä-
ëúãâàíå íà äåöà; èíôîð-
ìèðàíîñò çà ðàçëè÷íèòå 
ðèñêîâè ôàêòîðè è ïðî-
ôèëè; íà÷èí íà ðåàêöèÿ 
ïðè íàëè÷èå íà âúçìîæíè 
ðèñêîâè ñèòóàöèè; ïðî-
âåæäàíå íà ðàçãîâîðè ñ 
äåöà íà ðàçëè÷íà âúçðàñò 
è òÿõíîòî êîíñóëòèðàíå 
ïî âúïðîñè, ñâúðçàíè ñ 

òðàôèêà íà õîðà è ïîâè-
øàâàíå íà èíôîðìèðà-
íîñòòà íà äåöàòà ïî òå-
çè âúïðîñè.

Â ïèëîòíîòî èçäàíèå íà 
ïðîåêòà ùå áúäàò  èçáðà-
íè 12 ó÷èëèùà, â êîèòî 
äåöàòà îò ðèñêîâàòà öå-
ëåâà ãðóïà ïðåîáëàäàâàò. 
Ïðîãðàìàòà èìà çà öåë äà 
ïîâèøè äåòñêàòà èíôîð-
ìèðàíîñò - äà ïîìîãíå íà 
äåöàòà äà ðàçáåðàò êàê-
âî òî÷íî ïðåäñòàâëÿâà 
òðàôèêúò íà õîðà, äà ãè 
íàó÷è êàê äà ðàçïîçíà-
âàò ñàìè ðèñêîâèòå ñè-
òóàöèè è õîðà è äà çíà-
ÿò êàê ìîãàò ñàìè äà ñå 
ïðåäïàçÿò. Ñúùî òàêà òå 
ùå ïîëó÷àò ïðàêòè÷åñêè 
ïîçíàíèÿ îòíîñíî òîâà 
êàê è êúäå ìîãàò äà íà-
ìåðÿò ïîäêðåïà - ñòðóê-
òóðè, èíñòèòóöèè, ãîðåùè 
òåëåôîííè ëèíèè. Ïðåä-
âèæäà ñå ïðîãðàìàòà äà 
ñå ïðåïîäàâà â ïðîäúë-
æåíèå íà 4 ñåäìèöè â ÷àñ 
íà êëàñíèÿ â 4 ïàðàëåëêè 
(îò 4 äî 7 êëàñ). Ñ èçïúë-
íåíèåòî íà òàçè äåéíîñò 
ïðîåêòúò ùå ãàðàíòèðà, 
÷å äåöàòà ùå áúäàò ïî-
ìàëêî ñêëîííè êúì ìà-
íèïóëàöèÿ è ùå çíàÿò êàê 
ìîãàò äà ïîìîãíàò íà ñå-
áå ñè èëè íà ñâîè âðúñò-
íèöè, àêî ïîäîçèðàò çà-
ïëàõà çà òÿõ.

Ìàðèíà Ãàøïàðîâà
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Тревненци са благодарни на учителя Петко Славей-
ков за това, че създава у децата им любов към знание-
то, научава ги на потребни неща, ред, справедливост
Следващите редове са поглед към човека Петко Сла-

вейков, на който разбира се не е чуждо нищо човеш-
ко. И любовта, и виното са сред важните неща в него-
вия живот. Тук философията му е: “Който не обича 
винцето, жените и песните, той през сичкия си 
живот говедо остава“. 
В архива на Богомил Даскалов в гр. Габрово се пази 

разказ за това, как Петко пишел песните си. Дължим 
го на Коста Петков, син на известния през втората по-
ловина на XIX век тревненски музикант Петко Кулов.

„Дядо Петко Славейков и баща ми бяха задушевни 
приятели. Детинство, юношество и ергенлък са прека-
рали все наедно.  
Като станал в Трявна учител, Славейков живял в учи-

лището. Всяка вечер баща ми ходел да нощуват в ком-
пания.

 Бъклицата била всякога пълна с вино и стояла до въз-
главницата на Славейков. За вода не се грижели. Вече-
ряме, разправя баща ми, попеем, посвирим (двамата 
свирили на цигулка – б.а.), прочете нещо адаша, па си 
легнем да спим. Минат пет, десет минути, току чуя:”къл-
къл-къл-къл“, неопределени звуци, а те бяха от бъклица-
та, която често повтаряше обичайната си „клетва” ано-
нимно, без да се адресира към личност. Тази „клетва” 

от бъклицата често се повтаряше в нощната тишина...
 - Адаш, буден ли си?
- Буден съм, адаш.
- Я, запали газеничето!
Запаля газеничето и той стане, вземе молив и теф-

терчето и почва да пише.
 - Нова песен, адаш, нова песен!
И надигне бъклицата, възхитен от новото си произ-

ведение тъй, както майка се радва на новороденото си 
отроче.

 - Ха, дръпни и ти! За новата песен! – И ми пода-
де бъклицата, за да продължи и в моите уста монотон-
ната си клетва.
Прочете няколко пъти стиховете и почна да танани-

ка по тях, докато се установи на някоя мелодия – раз-
бира се чужда. Тогава почнем да повтаряме двама, до-
като хубаво се установим върху мелодията и я запом-
ним добре. Малко почивка и повече глътки от бъкли-
цата и току повтаряме „новата” песен и пак глътките 
и най-после късничко, лягаме на спане. Ето коя песен 
била написана тази нощ:

 
Златната светла зора,
на огнени крила,
зад зелената гора
вече излетяла.
 
Летях хвърчах омаян
в един вечерен час,
и като един отчаен
за тебе плача с глас.

ЗА ПЕСНИТЕ И ВИНОТО

65 950 ÄÓØÈ ÑÀ ÏÎÑÅÒÈÒÅËÈ ÎÁÅÊÒÈÒÅ
ÍÀ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÀÍ ÌÓÇÅÉ - ÒÐßÂÍÀ ÇÀ 2018 ã.

ÒÎÂÀ ÑÎ×ÀÒ ÄÀÍÍÈÒÅ ÎÒ ÏÓÁËÈ×ÍÈß ÎÒ×ÅÒ ÇÀ
ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ ÍÀ ÑÌÐÇÈ - ÒÐßÂÍÀ ÇÀ ÈÇÌÈÍÀËÀÒÀ ÃÎÄÈÍÀ

65 950 å îáùèÿò áðîé 
íà ïîñåòèòåëèòå íà ÑÌÐ-
ÇÈ - Òðÿâíà çà 2018ã. Òî-
âà ïîêàçâà ñòàòèñòèêà-
òà, ïðåäñòàâåíà â ïóáëè÷-
íèÿ îò÷åò çà äåéíîñòòà íà 
Ñïåöèàëèçèðàíèÿ ìóçåé 
çà 2018ã. Íàé-ìíîãî ïî-
ñåòèòåëè ñà ïðåäïî÷åëè 
“Äàñêàëîâàòà êúùà“, ÷è-
èòî ïðàã ñà ïðåìèíàëè 26 
200 äóøè ïðåç 2018ã. Âòî-
ðî ìÿñòî ïî ïîñåùåíèÿ 
îò÷èòà “Ñòàðîòî øêîëî“ ñ 
20 785 ïîñåòèòåëè, ñëåä-
âàíî îò Ñëàâåéêîâà êúùà 
- 9 957; Ìóçåé “Àçèàòñêî 
èçêóñòâî“ -  4 469; “Ìó-
çåé íà èêîíàòà“  - 1940; 
“Àíãåë Êúí÷åâà êúùà“ - 
1027; “Ðàéêîâà êúùà“ -  
958; Ãàëåðèÿ “Êàçàêîâ“ 
- 502; Õóäîæåñòâåíà ãà-
ëåðèÿ - 112. Çà èçìèíà-
ëàòà êàëåíäàðíà ãîäèíà 
ñà èçíåñåíè 608 áåñåäè.

Ïî îòíîøåíèå íà ñú-
áèðàòåëíàòà è ôîíäîâà-
òà äåéíîñò íà ÑÌÐÇÈ - 
Òðÿâíà çà 2018 ãîäèíà, 
ìóçåéíàòà áèáëèîòåêà å 
îáîãàòåíà ñ 41 íîâè êíè-
ãè, ñúñ ñïåöèàëèçèðàíà 
òåìàòèêà. Âúâ ôîíäîâå-
òå íà ìóçåÿ ñå ñúõðàíÿ-
âàò 86 791 áðîÿ êóëòóð-
íè öåííîñòè. Ïðåç 2018 
ãîäèíà âúâ ôîíäîâåòå ñà 
ïîñòúïèëè îùå ïðåäìåòè 
ñ èñòîðè÷åñêà è õóäîæåñò-
âåíà ñòîéíîñò. Â îñíîâåí 
ôîíä “Åòíîãðàôèÿ“ - 40 
áð.; â îñíîâåí ôîíä “Èç-
êóñòâî“ - 4áð.; â íàó÷íî-
ñïîìàãàòåëåí ôîíä “Äî-
êóìåíòè“ - 1áð. è â íàó÷íî 
- ñïîìàãàòåëåí ôîíä “Èç-
êóñòâî“ - 2 áð. ïðåäìåòè. 
Âñè÷êè òåçè ïðåäìåòè ñà 
äîêóìåíòèðàíè, èíâåíòà-
ðèçèðàíè è ïàñïîðòèçè-
ðàíè, ñúãëàñíî äåéñòâà-

ùàòà íîðìàòèâíà óðåä-
áà. Ñïîðåä íàðåäáàòà çà 
îôîðìÿíå íà ìóçåéíèòå 
ôîíäîâå íà âñåêè ïåò ãî-
äèíè ñå èçâúðøâà ïúëíà 
èíâåíòàðèçàöèÿ íà ìóçåé-
íèòå ôîíäîâå, òàêàâà å 
èçâúðøåíà ïðåç 2018 ã.,  
è ïðåäàâàíåòî íà îñíî-
âåí ôîíä “Èçêóñòâî“, êà-
òî ôîíäúò å ïðèåò îò Êîí-
ñòàíòèí Ìàë÷åâ.

Â ïóáëè÷íèÿ îò÷åò çà 
äåéíîñòòà ñè îò ÑÌÐÇÈ 
- Òðÿâíà ïðåäñòàâÿò  Èç-
äàòåëñêàòà è íàó÷íîèç-
ñëåäîâàòåëñêà äåéíîñò íà 
âñè÷êè ìóçåéíè ðàáîòíè-
öè. Â îò÷åòà ñà ïðåäñòà-
âåíè è âñè÷êè åêñïîçè-
öèè çà èçìèíàëàòà ãîäè-
íà, èçëîæáè è ó÷àñòèÿ â 
÷åñòâàíèÿ íà èñòîðè÷åñêè 
çíà÷èìè çà áúëãàðñêàòà 
èñòîðèÿ äàòè è ñúáèòèÿ.

Ïðîåêòèòå, ïî êîèòî 

ñà ðàáîòèëè îò ÑÌÐÇÈ - 
Òðÿâíà ñúùî ñà îòðàçå-
íè â îò÷åòà. Ïðåç èçìè-
íàëàòà ãîäèíà Ñïåöèàëè-
çèðàíèÿò ìóçåé ñïå÷åëè 
ïðîåêò êúì ÍÔ “Êóëòóðà“ 
çà èçðàáîòêàòà íà òàáëà 
- áîðäîâå. “Êîãàòî ìèíà-
ëîòî áåøå íàñòîÿùå“  å 
íàèìåíîâàíèåòî íà âå÷å 
ôèíàëèçèðàíèÿ ïðîåêò. 

Îò ñïåöèàëèçèðàíèÿ 
ìóçåé îò÷èòàò è óñïåø-
íà äàðèòåëñêà êàìïàíèÿ 
ïîä íàñëîâ “Ñïîìåíè îò 
íàøåòî äåòñòâî“, êîÿòî öå-
ëè íàáèðàíå íà ïðåäìå-
òè, òÿõíîòî ñúõðàíåíèå è 
îïàçâàíå â ñëåäíèòå êàòå-
ãîðèè: ñòàðè ó÷åíè÷åñêè 
óíèôîðìè è ïîñîáèÿ, ñòà-
ðè äåòñêè èãðà÷êè, äðå-
øêè; ñòàðè ïðåäìåòè îò 
áèòà, â òîâà ÷èñëî ðàäèî-
òåëåôîíè, íàñòîëíè ëàì-
ïè, ôîòîàïàðàòè è äðóãè.

Íå ìàëúê áðîé ñà ìå-
ðîïðèÿòèÿ, îðãàíèçèðàíè 
îò ÑÌÐÇÈ - Òðÿâíà ïðåç 
èçìèíàëàòà ãîäèíà, ñðåä 
êîèòî òðàäèöèîííèòå èç-
ðàáîòêè íà ñóðâàêíèöè, 
“Ëþáîâíàòà ðàêëà“ è óê-
ðàñÿâàíåòî íà âåëèêäåí-
ñêè ÿéöà.  Ñïåöèàëèçè-
ðàíèÿò ìóçåé å ãîñòóâàë 
ñúñ ñâîè åêñïîçèöèè â 
äðóãè ìóçåè â ñòðàíàòà, 
êàêòî å áèë è äîìàêèí íà 
òàêèâà. Àêòèâíî å ó÷àñ-
òèåòî íà ÑÌÐÇÈ - Òðÿâ-
íà â åìáëåìàòè÷íèòå çà 
ãðàäà “Ñëàâåéêîâè äíè“, 
êàêòî è â “Äíè íà äúðâî-
ðåçáàòà.“

Ïðåç 2018ã. å ïîäðå-
äåíà è èçöÿëî îáíîâåíà 
åêñïîçèöèÿòà â “Ìóçåÿ 
çà àçèàòñêî èçêóñòâî“, 
âêëþ÷âàùà ïðåäìåòè 
îò ïîñëåäíîòî äàðåíèå 
íà Çëàòêî Ïàóíîâ.

ïðîäúëæàâà íà ñòð. 6
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 На другата вечер отиваме на седенките, запяваме но-
вата песен – казваше баща ми, а момите и момците 
слушат с голямо внимание и напрягат слух и тъй след 
дълги повтаряния, се усвоява от всички, а на другия 
ден се разчуваше по целия град, че даскал Петко изва-
дил нова песен, която проникваше и в другите градо-
ве, за да дойде популярност, както всички негови пес-
ни по онова време.

 В младенческата си възраст, той е писал изключител-
но стихове от любовен характер, а като възмъжал е по-
чнал да пише и патриотически. Повече от любовните 
му творения са се пели. Мелодията им е комбинирал 
от гръцки и турски песни. Или всецяло заети, като е 
пришивал стиховете си към тях. Та тъй и днес нямаме 
оригинални мелодии.

  Да си дойдем на думата. Задомил се той, задомил се 
и баща ми и развъдили по кош дечурлига. Като семей-
ни те пак били неразделни. Двамата всеки празник пе-
ели в черквата „Св. Архангел”. Един празник и аз оти-
дох с баща си в черква. Като се свърши литургията, из-
лязохме и пред портата на черковния двор бе седнал 
просяк, но величествена фигура. С разкошна бяла бра-
да, като от коприна. Едър и внушителен човек. Наподо-
бяваше „Господ Саваот”, както го рисуват по иконите.

 - О-о-о-о, дядо, имаш брада царска. – му каза Сла-
вейков.

- Е-е-ех, синко, брада царска, ала глава воденичар-
ска – отговори просякът.

 Извади тефтерче дядо Петко и записа нещо. Сега 
срещам това изречение на просяка в „Славейковия ле-
ксикон”.

 Отминахме просяка. Баща ми и Славейков заприка-
зваха нещо. На раздялата дядо Петко каза на баща ми:

 - Нали разбра? На обяд там!
 След около един час, пред нашата порта дойде ка-

бриолет. До тогава никой друг нямаше бричка. Славей-
ков го пратил да ни отнесе на тяхната бахчия. Това би-
ли приказвали на раздялата след черква.

 Отидохме и кабриолетът се върна в града, за да до-
несе и тях. Дойдоха. А след тях още три-четири пока-
нени семейства – пеш.

 Като се събра компанията от около 15-16 души въз-
растни и много дечурлига, дядо Славейков издаде за-
повед: Всички булки да свалят горните рокли, да ос-
танат по долни червени фусти и така да готвят.

 Ливадата беше разкошна, с тъмнозелена дебела тре-
ва. Сред ливадата студен бистър кладенец. Около кла-
денеца послаха червени халища – кебета. Чудесна бе 
хармонията между зеленината и червените кебета и 
червените долни фусти на жените.

 Натопиха шише с ракия в студения кладенец да из-
стива. Той извираше на самото си място с изобилна во-
да. Някои от мъжете започнаха да правят салата – ме-
зе. Жените почнаха да готвят при буен огън, а децата – 
търчаха по зелената трева като ранни яренца.

 Обстановката изобщо беше поетична. Чист въздух, 
зеленина, слънце, май...

 Мъжете насядаха на червените кебета, послани на зе-
мята върху буйната трева, запушиха цигари и почнаха 
„ракия – кеф”. Тихичко захванаха да тананикат от Сла-
вейковите любовни песни: ”Видех и познавам, Сий-
ке гълъбице, че с любовта си веч не съм ти мил....”

 Ний децата веднага се насъбрахме около тях. Му-
зиката има свойството да привлича хората тъй, как-
то светлината привлича пеперудите, но от любов към 
светлината пеперудите стават жертви на пламака, а хо-
рата се опитомяват.

 Хубава беше гледката. Запели тихичко мъжете с ве-
сел израз на лицата, засмени, безгрижни... Това беше 
единственото средство да прекарат някоя друга мину-
та – час в безгрижие през робското време.

 Жените оставаха безучастни. И те подемаха следва-
щата песен с мелодичните си чисти гласове. Дядо Сла-
вейков сияеше най-вече за туй, че се пее негова песен 
и то от всички, и от „булките”… Той обичаше всичко в 
природата, та не мразеше и жените...

 Пристанаха да пеят, пиха по чаша ракия и запалиха 
цигари. Няколко минути тишина.

 Славейков обходи с поглед околността, спря погле-
да на кладенеца и се провикна: ”Е-е-е-ех! Блажен рай, 
красота, живот!” Пак се бе вдъхновил от природата. 
От чистия въздух, от цветята, от хладния май, от студе-
ния бистър кладенец. Извади тефтерче и почна да пише.

 Тишина. Всички чакаха нещо. След 15-20 минути, 
той престана да пише. Вдигна сияещо лице и зачете 
с възторг:

 Треви цветя зелени,
със райски хубости,
край кладенци студени
златни за тях венци.
 Радост със смях се изви от мъжете. Жените слуша-

ха втренчени. Коя с лъжица в ръка, коя с тиган, коя с 
дилаф, коя с кутия сол и се чу от тях: ”Нова песен!” И 
гласове: ”Даскале, честита, честита ни нова песен!”

 Дядо Петко беше вече удвоил и утроил настроението 
си от всеобщия ентусиазъм и поздрави от компанията. 
”Дайте по една ракия за новата песен” – извика той.

 След това загледа в тефтерчето и почна да танани-
ка тихичко по стиховете, докато намери известната на 
всички ни днес мелодия. Още същия ден песента се оф-
орми и по-после се усвои от народа такава каквато си е 
днес. Популярна, както всички негови песни.

 Бъклиците изстиваха в студения извор и обеда ста-
на готов. Наредиха се на дълга трапеза по семейно и 
тоз час лъжици и вилици почнаха да хлопат в „симе-
роничен състав”. Чаши нямаше. Бъклицата обикаляше 
от уста в уста. Липсваше чувство на страх от зараза и 
все пак, хората бяха здрави. Благословена христианска 
трапеза! Господ бе благословил и зараза не можеше да 
вирее. Такова поверие съществуваше, защото надежда-
та за спасение от робството беше в религията. Хората 
тогава бяха добре набожни. Робството ги сплотяваше, 
а религията – утешаваше.

 Свърши се обяда, настъпи почивка. Мъжете наляга-
ха под хладните сенки, а жените в група седнаха, ти-
хичко попяват “новата песен”, която още не бе се очер-
тала в паметта им добре – учеха я.

 Поспаха и станаха мъжете, измиха се на кладенците 
студени и им се поднесе кафе от весела булка. Наново 
подеха новата песен, за да я позаучат.

 Към 4 часа след обяд, дядо Петко Славейков брък-
на в джеба на палтото си и извади един револвер (се-
га зная, че беше система „Лефуше”). Той го посочи на 
компанията и каза: ”Виждате ли това? Това убива 
човек на сто крачки.”

 Всички гледаха револвера с голямо любопитство. Чи-
чо ми беше човек с художническа натура и голям люби-
тел на „новото”. Пръв той взе револвера да го разгледа.

 - Алтя – патлак, Шестогръмник се казва – добави 
дядо Славейков – Поставете една плоча на сто раз-
крача и ще видите, че куршумът ще удари в нишана.

 Поставиха плочата и пръв гръмна дядо Петко Сла-
вейков. Почнаха да се изреждат. Кой случи – кой не, но в 
този момент по шосето минаваше конен стражар – тур-
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чин. Връщаше се от колиби – ходил по служба. Спря 
коня до оградата. Виждаше се само бюста му. Доварът 
замаскираше коня.

 - Защо гърмите? Защо нарушавате тишината, 
а? Не знаeте ли, че това не се позволява на гяури-
те? Или искате всички ви да подкарам към конака?

 Смут настана в компанията – наруши се настроение-
то. Баща ми трепна, скочи и се впусна към стражаря, 
посочи му пътя към града с някаква забележка, която 
остана в тайна...

 Стражарят уклепи уши, сви се като мокра кокошка, 
бутна коня и замина, без да възрази нещо.

 Връщайки се, баща ми бъбреше: ” Крастави ку-
чета! Те ми са сърбали чорбата, та ме познават 
много добре!”

 Успокои се компанията и почнаха „ракия – кефи”. 
Вечеряхме и на здрач, вкупом поехме към града, като 
пяхме новата песен. При такава обстановка дядо Петко 
Славейков написа „Треви, цветя зелени...”
Петко Славейков бил наясно и с приготвянето на ви-

ното. Опита си споделил в своята „Готварска книга или 
наставления за всякакви гостби…“, излязла от печат през 
1870 г. в Цариград:
Чисто вино
Вина стават наистина от разни овощия по разни на-

чини, но всякога най-чистото и най-хубавото вино ста-
ва от грозде. За да имаш хубаво вино, трябва да внима-
ваш добре в навременното бране на гроздето. Ако обе-
реш гроздето зелено, виното става слабо и не трае за 
много. Ако ли го обереш, когато вземе да избутява и да 
прогнива и тогаз не дава хубаво вино. За вино грозде-
то трябва да се бере, като стои на лозата само шест де-
на подир узряването си. 
Ако искаш да познаеш гроздето узряло ли е, съгле-

дай костилчиците вътре в зърната. Ако се взели да се 
виждат, тъй  като позачернели, гроздето трбва да се 
бере.  Ако ли се виждат още зеленикави, не е още за 
бране. Или инак: като стиснеш зърното, ако костилчи-
ците изкочат сами, гроздето е узряло. Ако ли искочат 
с малко месце от гроздето, полепнало по тях, грозде-
то е зелено още. 
Колкото е гроздето по-зряло, толкоз виното става по-

хубаво, силно и по-малко трае. Затуй добре е да отде-
ляш недозрялото грозде, да го стъпкваш и да наливаш 
особно, от което става такодже вино пивко и резливо, 
но иска да го употребяваш по-напред, защото не трае. 
А пък като стъпчеш и налееш наедно и зрялото и не-
дозрялото, лишаваш се от ползата да имаш първо ка-
чество хубаво и трайно вино. 
Още по-хубаво става виното ако като обереш зряло-

то грозде, го простриш на черга разредено да стои на 
слънце два-три дена и тогаз да го тъпчеш. Само, че то-
газ то пуща по-малко вино. 
Някои казват, че имало голяма полза да отделиш гроз-

дето и по цвят, тоест да отдеряш бялото грозде от чер-
ното и особено да го тъпчеш и наливаш.
След това трябва голямо внимание връз чистотата и 

сухотата на съдовете, в които ще наливаш виното, за-
щото много зависи от него. Не само бъчовите трябва 
да са чисти и сухи, но още и линът или корабът, в кой-
то ще се тъпче виното трябва да бъде чист и сух и още 
преди десетина дена да са отворени, да вземат въздух 
и да ги избие вятърът. 
За подчервяване на виното.
Много и разни способи има за подчервяване на вино, 

но най-добрите  от тях са следующите.
1. Съразмерно с виното, което ще налееш да набереш 

и хубаво черно грозде, което да го сгрухаш и смачкаш 
хубаво в една фотия или качка и да го подържиш с пра-
щините да постои три - четири дена, да го изцедиш то-
газ и да налееш сока в бъчовката връз виното, преди да 
е взело още да кипи. 
Ако не можеш да намериш толкоз черно грозде, кол-

кото ти трябва, то купи сушено черно  грозде (черни 
стафиди), но него трябва да залееш с вряла вода два ка-
та от тежината на сухото грозде и да го покриеш, за да 
омекне. Тогаз да го сгрухаш добре и след сгрухването 
да му налееш и 4 ката мъст (шара), да престои 3-4 де-
на и тогаз да изцедиш сока и д аго налееш в бъчовката.

2. Подчертава се такжи виното и с разни сиропи, от 
които най-сгодни са сироп от къпини, ако можеш да 
набереш толкоз; сироп от чернулки череши, от черни 
брубонки и от зрели зърна на бъз. 
Сиропите за подчервяване на виното стават, като из-

цедиш сока от поменатите плодове, да им туриш тол-
коз шекер, колкото тежи сокът  и да ги вариш . Като 
го препениш, да го оставиш да изстине и да го нале-
еш във виното, щом се оталожи от прекипяването. По-
сле го замажи. 
Как да направим черното вино да стане бяло.
Ако искаш черното вино да стане бяло, тури му ня-

колко сироватка с една унция стипца за всеки 8 ведра 
вино и го разбъркай добре с една чиста тояга. Или из-
гори пръчки от лози, които дават бяло грозде и тури 
пепелта вътре в черното вино да стане бяло. 
Как да направиш бялото вино да стане черно.
Изгори пръчки от лози, които  раждат черно грозде 

и тури пепелта им в бялото вино да стане черно. Или 
изгори пръчки от черница, която дава черни брубон-
ки  и пусни в бялото вино да стане черно. 
Кога трябва да се претака виното
Вина, които са от тлъста и влажна земя, претакай ги 

през ноември след пълнолунието. Вина, които са от су-
ха и постала земя, претакай ги през март, на послед-
ната четвърт на луната, защото което вино се претака, 
когато още месецът е на пълнене, т.е. от 1 – ви до 15 – 
ти на луната – вкисва се. И пак не трябва да се претака 
вино, кога цъфтят лозята и трендафилът.
Кога да познаеш ще трае ли виното или ще се 

развали скоро.
Извади отсред бъчвата малко вино, та го възвари и 

го остави да изстине. Тогаз опитай го и каквото бъде 
то на вкус – кисело или сладко, таквоз ще стане всич-
кото вино на скоро. 
Ще трае ли или ще се развали виното, познава се по 

цвета, който има отгоре. Ако цветът на виното си е чист 
бял, то е добър знак. Ако ли  е чер и прежълтял, показ-
ва, че виното скоро ще се развали.
Като наточиш вино от бъчовката, натопи в него мал-

кия си пръст и ако усещаш виното, че е студено, ще трае. 
Ако ли го усещаш възтопло – показва, че ще се развали.
Развалено вино да поправиш
Ако удря виното на мухъл, вземи един вързоп нашен-

ски или светогорски чай, който изсуши на въздух и го 
обеси всред виното, но за да можеш да направиш то-
ва, трябва да го привържеш о тежко нещо. Тези листо-
ве остави в него 24 часа. Ако ли удря още на мухъл, ти 
дръж тези листове в него до тогава, догдето да изчезне. 
Само трябва да пазиш да не стоят листовете много вре-
ме във виното, защото ще да му приобщят миризма-
та си.  Затова е най-добро по-често да опитваш виното. 

Подготвено със съдействието на
Лидия Горанова и Ирина Димитрова,

Специализиран музей - Трявна
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ВАЛЕНТИНКИ   ñ Âåñêî Çèäàðîâ

* Той беше изключителен дегустатор. Само като разклати и по-
   мириса виното в чашата,  разбра, че в тови момент жена му из
   неверява със собственика на винарната.
* Взема си дрехи – втора ръка. Взема си мебели – втора ръка. Взе-
   ма си кола – втора ръка. Взема си техника – втора ръка. Само ед-
   но не разбра, жена му през колко ръце е преминала.
* Сервитьорката събра очите на мъжете. Когато я попитаха как-
   во има за вечеря, тя им отговори: „яйца на очи“.
* Жена бие ли на очи, бие и по джоба.
* Любовта е възможен лек, докато вземеш да взимаш депресанти.
* Ровеше се в миналото на жена си. Беше археолог.

* Влюбиш ли се от пръв поглед, може разноглед да те направят.
* Като видя умствения ѝ багаж, си стегна куфарите.
* Аз я милвам, а тя се прави на ... ударена.
* Дезодорантът е дезориентация на нюха. Може да те доведе до некъпана, но напар-
фюмирана...


