
 

НОТАРИАЛЕН БЮЛЕТИН 2017 1 

 

КНИГИ 

„ЗАВЕТЪТ НА ВИКИНГА” 

– нотариус Георги 

Връбчев 

Нотариус Георги Връбчев е роден в гр. 
София. Завършва средното си 
образование в ЕГ “Бертолт Брехт” – гр. 
Пазарджик и висшето си образование в 
СУ “Св. Климент Охридски”, юридически 
факултет, специалност – право. Семеен, 
с две деца. 
Член на Дружеството на писателите – гр. 
Пазарджик и Асоциация „Култура” – гр. 
Пазарджик. Член на настоятелството на 
читалище „Развитие – 1873 г.” – гр. 
Пещера. Почетен член на Centro Artisti 
Salernitani, Салерно, Италия през 2014 г. 
Пише както проза, така и поезия. 
Автор на книгите „Някъде…там…някъде”, 
2008 г., „Заветът на викинга”, “The 
Legacy Of The Viking”. Стихотворението 
„На Майка България” е включено в 
италианския поетичен сборник 
L`ATTESA”/”Очакване”, издаден през 
2012 г. 

Печели първо място в категория – проза 
на шестнадесетото издание на 
международния конкурс “La Piazzetta” 
2014, проведен в гр. Салерно, Италия – с 
разказа си „Коледа”. На същия конкурс, 
в категория – поезия, стихотворението 
му “Morituri te salutant” е отличено с 
грамота. 
Разказът „Коледа” е включен в 
„Алманах „Нова българска литература” 
Проза 2014” на Фондация „Буквите”. 
Разказът „Пътят на Уил” е включен в 
сборника на издателство „Gaiana 
book&art studio” – „Вдъхновени от Краля”, 
2014 г. Печели специалната награда на 
Регион Кампания и трето място в 
категория – проза на седемнадесетото 
издание на международния конкурс “La 
Piazzetta” 2015, проведен в гр. Салерно, 
Италия – с разказа си „Стела”. 
Разказът „Песента на глухаря” е 
отпечатан в бр. 29/2015 г. на вестник 
„Словото” – печатен орган на Съюза на 
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българските писатели. Печели второ 
място в категория – проза на 
осемнадесетото издание на 
международния конкурс “La Piazzetta” 
2016, проведен в гр. Салерно, Италия – с 
разказа си „Песента на глухаря”. Печели 
трето място в категория – проза на 
деветнадесетото издание на 
международния конкурс “La Piazzetta” 
2017, проведен в гр. Салерно, Италия – с 
разказа си „Авалон”.  
„ЗАВЕТЪТ НА ВИКИНГА” е свитък първи 
от „ЕРИК – СКАЗАНИЕ ЗА СИЛАТА”. 
История за Ерик – малкият войн, 
изправен от съдбата срещу целия студен 
и враждебен свят – с ясен поглед и чисто 
сърце. Сам със своя меч и своя дълг – 
обет към неговия баща Едсгар – 
великият войн на могъщия Север. 
Историята излиза едновременно на 

български и английски език като две 
самостоятелни издания „ЗАВЕТЪТ НА 
ВИКИНГА” и „THE LEGACY OF THE 
VIKING”. Историята „ЕРИК – СКАЗАНИЕ 
ЗА СИЛАТА” ще бъде издавана като 
поредица, предстои издаването на 
свитък втори „САМ”. Приключенска 
история, вдъхновена от историите, които 
Георги Връбчев обича да чете и 
музиката, която обича да слуша: книгите 
на Иван Вазов, Антон Дончев, Стивън 
Кинг, Ъруин Шоу, Александър Дюма – 
баща и от музиката хеви метъл и по-
специално „Manowar“, целия качествена 
спектър рок музика, класическа музика, 
особено Вагнер и Бетовен. 
 
Нотариален бюлетин 


