
Проф. Георги Чапкънов: „Паметникът на Ботю Бараков 
ще бъде срещу Художествената галерия в Габрово”

Понеделник, 23 февруари 2015 г., бр. 43 (5399), година ХХIV. Öена 30 ст.

bg

димас ад
добив на инертни материали, 

асфалтополагане и строителство
Габрово, бул. „Трети март“ 53, тел. 066 801-430, 
тел./факс 066 801-443, e-mail: dimas_to@abv.bg

ВАЛУ ТНИ
к У р со В е
ВАЛУ ТНИ
к У р со В е

ВРЕМЕТО -
прогноза

ВАЛУ ТНИВАЛУТНИ
кУрсоВе USD - 1.731130, EUR - 1.955830, CHF - 1.824810, GBP - 2.661720 ПоНеДеЛНИк 100/30                    ВТорНИк 130/20                    срЯДА 100/40ВРЕМЕТО -

прогноза

на стр. 8

ÕËÅÁÎÇÀÂÎÄ ÃÀÁÐÎÂÎ

80 666 3

новият хляб

С пожелание 
за много здраве, 
радост и дълголетие!

От семейството 
и колеги

НадЕЖда ТиХОВа

 Документалният филм 
„Пророкът на кораба на 
изкуствата“ за почетния 
гражданин на Габрово 
Ботю Бараков беше пока-
зан в петък в зала „Въз-
раждане“ в присъствието 
на кмета Таня Христова, 
която откри събитието, 
зам.-кмета Нела Рачевиц 
и много гости.  Автор на 
филма е племенникът на 
мецената - Пламен Ба-
раков, а заглавието е и 
анонс към биографичната 
книга на Джорджио Нури-
джани „Корабът на изку-
ствата“.
 С мултимедийна пре-
зентация Пламен Бараков 
представи накратко бога-
тия живот на чичо си, как-
то и множество именити 
представители на култура-

та и изкуството от онова 
време, с които Ботю Бара-
ков се е познавал и е бил 
близък. В представянето 
беше отделено подобава-
що място на неразделния 
му приятел – италианския 
писател Джорджио Нури-
джани, живял 40 години 
у нас и написал над 50 
книги за България и Ита-
лия, номиниран за Нобе-
лова награда за литера-
тура. Нуриджани е автор 
и на биографичната книга 
за габровския меценат - 
„Корабът на изкуствата“. 
Неговият архив, сред който 
и писма и документи на 
Бараков, се съхранява във 
Ватикана. 
 Освен че пише и книга 
за чичо си Ботю Бараков, 
неговият племенник Пла-
мен възнамерява да напра-
ви втора и трета част на 

документалния филм. Вто-
рата част ще бъде снимана 
в Италия – в Рим,  сред 
близките на Нурижани, в 
библиотеката на Ватиката. 
Пламен Бараков отива и 
по-далече в изграждането 
на моста между България 
и Италия, започнат от чичо 
му. Той предложи Габрово 
като родно място на Ботю 
Бараков (роден в Попрази 
– сега село Източник) да 
се побратими с Ливорно 
– родното място на Джор-
джио Нурижани.
 „В Рим са най-силните 
следи на Ботю Бараков – 
каза Пламен Бараков, - в 
Италия и Франция, къде-
то помага на световната 
култура. Така чрез филма 
– чрез телевизията и Ин-
тернет, повече хора ще 
видят и да научат за Ботю 
Бараков.“

„Корабът на изкуствата” акустира във „Въз раждане”
Ботю Бараков е пример за Бъл-
гария и за света. Едно момче от 
габровско село до своята 30-го-
дишна възраст прави всичките 
си дарения с всеотдайност в  
подкрепа за изкуството. 

	 Именитият	 скулптор	 проф.	 Георги	 Чапкънов	 –	
почетен	гражданин	на	Габрово,	ще	прави	паметник	
на	Ботю	Бараков.	 За	 целта	той	и	 племенникът	на	
Ботю	 Бараков	 –	 Пламен	 Бараков,	 обиколиха	 раз-
лични	места	 в	 Габрово,	 предложени	 от	Общината,	
където	може	да	се	разположи	бъдещият	паметник	
на	 първия	 български	 меценат	 и	 голям	 дарител.		
Скулпторът	 ще	 извае	 бюста,	 а	 племенникът	 ще	
финансира	 идеята.	 Проф.	 Чапкънов	 не	 пропусна	 да	
посети	 и	 Дома	 на	 хумора,	 където	 се	 пазят	много	
негови	творби.	Проф	Чапкънов	беше	специален	гост	
на	 прожекцията	 на	филма	 „Пророкът	 на	 кораба	 на	
изкуствата“,	показан	в	петък	в	зала	„Възраждане“.	
Той	беше	любезен	да	даде	интервю	за	„100	вести“.

НадЕЖда ТиХОВа

  - Г-н Чапкънов, какво Ве мотивира да прави-
те паметник на Ботю Бараков?
 - Защото той е един изключителен, един велик чо-
век, с който България трябва да се гордее! Това, че се 
налага аз да му направя един бюст, е най-малкото, кое-
то заслужава тази невероятна личност. За България той 
е едно специално мерило като невероятен филантроп и 
меценат. Такива хора отдавна няма у нас. Редно е него-
вият пример да се появи и да стане заразителен.

 Филмът „Пророкът на кора-
ба на изкуствата“ ще бъде пока-
зан по Българската национална 
телевизия, съобщи Ана Ангелова 
– журналист от БНТ, която при-
съства на вечерта в Габрово.

Кметът Таня Христова откри съ-
битието в зала „Възраждане“ и 
представи автора на филма пле-
менникът на мецената - Пламен 
Бараков (на снимката). 
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Честит	юбилей	
на	Ганка	Лалева

 От вчера български-
ят вицепремиер Томислав 
Дончев е с нов прякор. 
Лепна му го Люба Кулезич 
в авторското си предава-
не по „Нова“ „На светло“. 
В началото на разговора 
тя  запита най-успешния 
габровски политик дали 
знае какъв прякор има 
отскоро, след като пре-
миерът му се е обадил 
след инцидента с прави-
телствения самолет „Фал-
кон”. „Наричат ви Наслед-
ника!” - съобщи водещата.  

 „Интересно - отговори 
Дончев с усмивка. - Не 
само на мен ми се обади 
премиерът по време на ин-
цидента с „Фалкон”-а. Раз-
говарял е и с други хора, 
така че...” Отговорът му на 
въпроса какъв диалог са 
водили с премиера бе още 
по-лаконичен: „Не е публи-
чен. Таен е!“ Според Дон-
чев работа на премиера е 
да каже какво са си гово-
рили при инцидента. Лош 
вкус е да се комуникира, 
ако се прави от сутрин до 
вечер, каза Дончев. 
 Около дълга опозиция-
та се опитва да си вдигне 
рейтинга – е мнението на 
вицепремиера. Те изповяд-
ват в момента трактовка 
на закона на Архимед – 
дайте ми опорна точка и 
аз ще ви вдигна рейтинга. 
Имаме максимален раз-

мер на дълга, който ще 
се ползва. Никой няма да 
генерира повече средства, 
отколкото са необходими. 
Няма опасност да се по-
харчат тихомълком пари, 
за които никой не знае 
за какво са. Въпросът е 
как да харчим по-малко, 
как с по-малко пари да 
постигнем по-голям ефект, 
обясни Дончев.
 „Тук се експлоатира 
един страх, който същест-
вува повече от десетиле-
тия на свръх задлъжнялата 
държава. Ако вземането 
на дълг за други държави 
е нормално, в България, 
поради травматичния ни 
опит, нещата стоят по раз-
личен начин“, аргументира 
се Дончев. „Около разго-
вора за заема опозиция-
та търси собственото си 
право на съществуване и 

се показват, че ги има. Ис-
тината е, че няма нов дълг. 
Това трябва да е ясно. 
Дали ние е трябвало да ги 
уведомим по-рано, или те 
е трябвало да се интересу-
ват повече – това е отво-
рен въпрос. Той ще се за-
твори през тази седмица. 
Просто трябва да имаме 
шанс да разговаряме спо-
коен тон”, обясни Дончев. 
Според него финансовият 
министър Владислав Гора-
но не е счел за необхо-
димо да разяснява зае-
ма, защото това е рутинна 
процедура. „Като начин на 
процедурата няма грешка. 
Така са правили много ми-
нистри преди него. Не виж-
дам причина и проблем. 
Стигна се до дискусия и 
вярвам, че тя ще бъде за-
творена през идната сед-
мица”, каза още Дончев. 

От вчера Томислав Дончев е „Наследникът”
сВЕТОзар гаТЕВ

 Женският тим на хан-
дбален клуб „Бъки“ взе 
увеличи на 5 точки аванса 
си на върха в класиране-
то в „А“ републиканската 
хандбала група. В среща 
от първия пролетен кръг 
на шампионата габровски-
ят тим прие в зала „Орло-
вец“ третия в подрежда-
нето - „Шумен 98“, и взе 
сладък реванш за загубата 
през есента, като го побе-
ди с 12 гола разлика. Въз-
питаничките на треньорка-
та Веселина Златева игра-
ха много силно дефанзи-
вен план и това им донесе 
убедителния успех в мача. 
Показателен е фактът, че 
гостенките успяха да отбе-
лежат първия си гол във 
вратата на „Бъки“ чак в 
13-та минута, а за цялото 

първо полувреме Виктория 
Маринова извади само 
четири пъти топката от 
вратата си. В нападение 
домакините не бяха пер-
фектни, но въпреки това 
успяха да реализират 12 
гола и да си осигурят ком-
фортен аванс на почивка-
та. Притеснителен момент 
имаше малко преди края 
на първата част, когато 
играта бе прекъсната, за-
ради контузия на Силвия 
Атанасова. Капитанката на 
„Бъки“ навехна глезен, но, 
за щастие, травмата не 
изглежда тежка и едва ли 
ще я извади от тренировки 
за повече от седмица.
 През втората част 
“Бъки“ продължи да доми-
нира, но играта бе малко 
по-равностойна. Лидия Ко-
вачева и Лора Саранде-
ва продължиха да нижат 

попадения във вратата 
на „Шумен 98“, като Лора 
имаше и много силни из-
яви в защита. Стабилна 
игра на вратата демон-
стрира и Виктория Мари-
нова. Сирената за край 
на мача прозвуча при ре-
зултат 25:13 в полза на 
„Бъки“.
	 Най-резултатна	 в	 среща-
та	 беше	 Лидия	 Ковачева	 с	 9	
гола.	 Лора	 Сарандева	 добави	
6,	Ралица	Тодева	-	4,	Боговеста	
Йосифова	-	3,	Силвия	Атанасо-
ва	-	2	и	Милена	Великова	-	1.	
За	 „Шумен	 98“	 Кристина	 Сабо	
отбеляза	три	попадения.	Гергана	
Ефтимова,	 Грета	 Хубчева,	 Нели	
Керанова	и	Габриела	Стефанова	
вкараха	по	2,	а	Мария	Петкова	
и	Христина	Драганова	записаха	
по	един.

„Бъки” взе реванш от „Шумен 98”

БОрислаВ 
БОНчЕВ, 
директор на 
Областната 
дирекция 
на мВр в 
габрово:

„Има водачи с 
по 15-20 акта, 
но не променят 
поведението 
си на пътя”

миНКа миНчЕВа

 Не знаем как да ре-
шим конфликтите си със 
съседите, но знаем как 
да се реши конфликта в 
Украйна, каза областният 
управител Николай Сира-
ков след срещите си с 
жителите от областта. 
 „Освен всички админи-
стративни дейности, кои-
то текат при нас, за мен 
е изключително важно да 
усещам настроението на 
хората, защото това е пъ-
тят да разберем какви са 

потребностите на нашата 
общност – определи цел-
та на срещите Сираков. 
- Като че ли най-наясно с 
нещата, които се случват, 
бяха децата от детската 
градина. Те, с тяхното чис-
то съзнание, с това, че 
дори да не знаят някоя 
думичка какво означава, 
много добре знаят как-
во могат да постигнат. И 
то по чистия път! За мен 
беше вълнуващата и инте-
ресна тази среща. На слу-
чаен принцип отворихме 
приказката за „Нероден 

Петко” – толкова актуална 
по въпроса за санирането 
днес. Ние, българите, си 
имаме и приказка, коя-
то показва как ореваваме 
всичко, което ни затруд-
нява, но не предприемаме 
нищо, за да си решим про-
блема. Време е да спрем 
да ревем и да започнем 
да действаме. По-добре е 
да бъдем кервана, който 
върви напред, а не куче-
тата, които лаят. Децата 
за щастие умеят да вървят 
към целта си с техните си 
средства” 

Николай Сираков: “Не знаем как да решим конфликта с комшията, 
но знаем как трябва да се реши конфликът в Украйна”
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 - Вие познавахте ли го 
лично?
 - Не, за нещастие не 
съм го познавал, но имам 
други преимущества – по-
знавам неговия племенник 
и племенницата му и съм 
горд от това наше прия-
телство.
 - Бяхте в Габрово да 
изберете място за памет-
ника. Избрахте ли го?
 - Имаше няколко пред-
ложения. Обходихме всич-
ките и се спряхме на най-
доброто – точно срещу Ху-
дожествената галерия до 
Кукления театър. Мястото 
не е конфликтно. Там се 
събират много хора без да 
пречат на събитията. Дано 
управата на Габрово се 
съгласи с нашето предло-
жение и да свършим рабо-
тата както подобава.
 - Вие сте почетен 
гражданин на Габрово, тук 
много Ви ценят и обичат, 
а Вашите скулптури на 
Дон Кихот и Санчо Панса 
пред Дома на хумора, къ-
дето има още доста Ваши 
творби, са познати по 

цял свят. Какво мислите 
за пространството около 
сградата на Дома на ху-
мора? Мнозина габровци 
смятат, че то трябва да се 
модернизира и доразвие.
 - За щастие навремето 
имаше едни доста добри 
обстоятелства за Габрово 
като един изключителен 
кмет - архитект Карл Кан-
дулков, който се грижеше 
за градското пространство 
на Габрово. Както се виж-
да и днес градът е наситен 
с много скулптури, с много 
произведения на изкуство-
то, които стоят добре в 
градската среда. Навреме-
то имаше и обстоятелства, 
които помагаха на Дома 
на хумора. Министерство-
то на културата отпускаше 
нужните средства, бдеше 
над тази световна кул-
турна придобивка. Напо-
следък много трудно се 
намират средства, за да 
се свърши каквото и да 
е. Затова ще бъде мно-
го трудно. Аз каквото съм 
направил там, направил 
съм. Сега има едно момче, 
завършило в Македония – 

Георги Балабанов, който е 
много добър скулптор. Той 
продължава да прави не-
щата така, както подобава 
в Дома на хумора. Така 
че съм оптимист. Само да 
има пари.
 - Габровски художни-
ци обсъждаха в вестник 
“100 вести“ градската 
среда и намират доста не-
домислици в нея. Според 
тях това се дължи на фа-
кта, че в Общината няма 
художествена комисия и 
главен художник, които 
да следят за естетиката в 
градското пространство.
 - Наистина едно вре-
ме имаше такива коми-
сии, които координираха 
всички усилия на хората 
да облагородят градска-
та среда, да облагоро-
дят онова, с което човек 
се среща като излезе от 
къщи. И това беше мно-
го хубаво, най-малкото 
защото се разпределяше 
отговорността между мно-
го хора, специалисти в 
разни области. И когато 
всеки накрая си кажеше 
мнението, излизаше нещо 

като обща оценка. Тези 
комисии оценяваха и кол-
ко точно струват нещата 
и нямаше спор. За нещас-
тие сега не съществуват 
художествените комисии. 
Един от аргументите е, че 
прекалено много свобода 
им се е давала на тези ко-
мисии, а е възможно да се 
появи и корупция. Според 
мен е редно да има няка-
къв орган, който да бъде 
над тези работи.
 - Има ли днешният 
българин достатъчно до-
бър вкус за естетичното 
край него?
 - Масовият вкус, който 
обикновено е силно при-
низен, не бива да властва 
и да определя отношение-
то на хората към това, 
което ги заобикаля. Тъкмо 
обратното – то трябва да 
внушава красивото и да 
възпитава в красота. Не 
може чалгата да властва. 
Така че пак опираме до 
нуждата от някакви спе-
циализирани комисии, 
които поемат отговорност-
та дали нещо да бъде по-
ставено или не. Аз обаче 

съм оптимист, че нещо, 
което не е толкова стой-
ностно, няма да продължи 
дълго да съществува.
 - В Габрово от доста 
време има идея да се на-
прави музей или център 
на модерното изкуство, 
който да носи името на 
световно известния тво-
рец Христо явашев – 
Кристо и покойната му 
съпруга му Жан-Клод. 
Има ли място за такъв 
музей или център в град 
като Габрово?
 - Габрово има много 
достойнства и е изключи-
телен град, в който има 
какво ли не, така че защо 
да няма и такъв музей. 
Идеята е идеална. Музеят 
би могъл да се напълни и 
само с постери на творби-
те на Кристо, реализирани 
по целия свят. Нека да 
знаят габровци какво е 
направил по света техен 
съгражданин и колко е ве-
лик. Христо явашев е едно 
знаменателно име, което в 
никакъв случай при никак-
ви обстоятелства не може 
да помръкне! 

 - В едно интервю каз-
вате, че в България няма 
работа за хората на изку-
ството. Вие имате ли ра-
бота?
 - Аз имам работа ви-
наги. В момента правя 
паметник на Георги Кало-
янчев за Морската гра-
дина в Бургас. Трябва да 
направя и статуетките на 
„Златния Езоп“ за Биена-
лето в Габрово. 
 Искам да спомена, че 
аз съм почетен гражданин 
на 6 града в България, но 
първото такова граждан-
ство, което получих, е от 
Габрово и съм много горд, 
защото габровци първи 
оцениха това, което правя 
и ме наградиха с изклю-
чително внимание. Много 
съм горд!
 - Трябва ли и градска-
та среда на Габрово да 
подсказва, че това е сто-
лицата на хумора?
 - Ами, редно е. Пак 
ще повторя, че Домът на 
хумора е световна инсти-
туция, която заслужава 
подкрепа от всички въз-
можни места и каквото 

трябва да се направи за 
популяризирането на дей-
ността на Дома, трябва да 
се направи. Трябва да има 
и неща из града, които да 
напомнят непрекъснато, че 
Габрово е столица на сме-
ха и хумора. Отделен въ-
прос е как да стане това.
 Но има и друго. Бъл-
гаринът говори за работи, 
които не са му ясни. Уве-
личават му тока безмерно, 
той не реагира. Парното 
му увеличават, не реагира. 
Водата, цените... Мълчи. 
Появи се някакво произ-
ведение на изкуството и 
веднага всеки отваря уста 
да обсъжда туй или онуй, 
което хич не му е рабо-
та. Това е едно паразитно 
състояние на културата в 
България. Аз например не 
помня да съм направил 
нещо и да нямам съпро-
тива и опозиция. Винаги е 
било така. „Не можеше ли 
малко по-надолу, по-наго-
ре, по-наляво, по-надясно, 
по-голямо, по-малко...“ и 
така нататък. Минава вре-
ме и разбират, че не са 
прави и млъкват.

Проф. Георги Чапкънов: „Паметникът на Ботю Бараков ще бъде срещу Художествената галерия в Габрово”

 Бараков е един пример 
за България и за света. 
Едно момче от габровско 
село до своята 30-годиш-
на възраст прави всичките 
си дарения от всеотдайна 
подкрепа за изкуството. 
явно дарителството е ха-
рактерно за много габро-
вци, произлезли от селата. 
Фабрикънтът Пенчо Се-
мов, който е от Цвятковци, 
е също такъв благодетел. 
Ботю Радев – също, той 
е вуйчо на Ботю Бараков. 
В друга страна по света 
няма такова нещо – хора 
от селата да се замогнат, 
да станат милионери и да 
подкрепят България и све-
та за реализирането на 

чисти идеи, защото са с 
чисти сърца. Ботю Бара-
ков е един от тях.“
 Любопитната вечер, 
посветена на ценителя на 
изкуствата Бараков, има-
ше поетична и музикал-
на насоченост. Ученици от 
Националната Априловска 
гимназия рецитираха сти-
хове на позабравения поет 
Трифон Кунев. Подобаващ 
финал на събитието сложи 
концертът на Габровския 
камерен оркестър с дири-
гент Иван Стоянов, който 
изпълни „Кончерто гросо“ 
от Франческо Джемини-
ани и „Антични танци“ от 
Оторино Респиги.
 “Който не познава 
Габрово, не познава Бъл-

гария. Който не познава 
България, не познава све-
та“ - с тези думи Пламен 
Бараков, сложи финала на 
специалната вечер, посве-
тена на неговия чичо. 
 Чрез филма габровци 
опознаха голямата лич-
ност, своя съгражданин  
Ботю Бараков – изклю-
чителен ценител на изку-
ството, меценат и дарител, 
автор на световната идея 
за създаване на Кораба 
на изкуствата. Защото, в 
контекста на мисълта на 
Пламен Бараков за Габро-
во, можем да кажем, че 
който не познава Ботю 
Бараков, не познава на-
пълно и Габрово, България 
и света. 
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„Бъки” взе реванш от „Шумен 98”
 „Много съм доволна 
от играта в защита, коя-
то демонстрирахме в този 
мач, особено през пър-
вото полувреме. Не съм 
виждала отборът досега 
да играе толкова стабилно 
в защита - изключително 
концентрирано, спазиха 
точно определената зада-
ча пивотът да не получава 
топката, тоест направиха 
това, което работихме и 
съм много доволна от този 
факт. В нападение този 
път бяхме леко статични. 
Направихме повече кон-
траатаки и може би загу-
бихме баланса. По-малко 
атаки реализирахме от по-
степенно нападение и това 

оказа влияние. Радващото 
е, че отборът играе с го-
лямо желание. Все пак си 
имаме поставена цел и 
вървим към нея, като се 
надяваме всички да сбъд-
нем мечтите си. Момиче-
тата работят, сериозни са 
и само се надявам да са 
здрави“, коментира след 
срещата треньорката на 
габровските момичета Ве-
селина Златева.
 Отборът на „Бъки“ вече 
е с актив от 20 точки. С 
пет по-малко имат шам-
пиона „Етър 64“ и „Шумен 
98“, който е с мач по-
вече. Следващият мач на 
габровския тим е отново 
в зала „Орловец“ срещу 
състава на „Хасково“.

„КОйтО трябва“ - комедия от александър Урумов, с 
участието на Камен воденичаров и студенти от класа на 
Стефан Данаилов в Габрово - 24 февруари от 19 часа в са-

лона на театъра. билети на касата на театъра. 
Справки и заявки на тел. 0899448104
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„Корабът на изкуствата” акустира във „Въз раждане”
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