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	 Близо	 16%	 от	 ремонт-
ните	дейности	на	път	 II-44	
Севлиево	–	Габрово	са	из-
пълнени	–	това	констатира	
лично	 министър	 Нанков	
по	 време	 на	 проверка-
та	 си	 на	 близо	 28	 км	 от	
трасето,	 заедно	 с	 пред-
седателя	 на	 Управителния	
съвет	 на	 Агенция	 „Пътна	
инфраструктура“	инж.	Све-
тослав	Глосов	и	инж.	Дон-
чо	Атанасов	–	член	на	УС	
на	Агенцията.	 Част	 от	 ин-
спекцията	 беше	 в	 Севли-
ево.	На	нея	присъстваха	и	
заместник-министърът	 на	
регионалното	 развитие	 и	
благоустройството	 Деница	
Николова,	народният	пред-
ставител	 Иглика	 Събева,	
областният	 управител	 Не-
вена	Петкова	и	представи-
тели	 на	 изпълнителите	 на	

обекта.	 Крайният	 срок	 за	
приключване	 е	 лятото	 на	
2019	г.	Обектът	е	разделен	
на	 два	 лота	 -	Севлиево	 –	
Драгановци	и		Драгановци	
–	 Габрово	 и	 се	 изпълнява	
с	европейски	средства	по	
ОП	 „Региони	 в	 растеж“.	
Стойността	 на	 дейностите	
е	 над	 23	 млн.	 лв.,	 като	
участъкът	се	ремонтира	за	
първи	път	от	20	години.	
	 Нанков	 и	 кметът	 д-р	
Иванов	 коментираха	 и	
изпълнението	 на	 водните	
проекти	 в	 Община	 Севли-
ево,	 приключилите	 проек-
ти	по	ОП	„Региони	в	рас-
теж“,	 както	 и	 потенциал-
ните	 възможности	 за	 съз-
даване	 на	 западен	 обход	
на	 Севлиево	 и	 директна	
връзка	 на	 града	 с	 магис-
трала	„Хемус“.	

Наíков пðовåðи ðåмоíта íа пътя Сåвлиåво-Габðово
Близо 16% от ремонтните дейности на път II-44 Севлиево – Габрово вече са изпълнени – това констатира министър Нанков

на стр. 2

	 От	13	до	17	юли	в	Сеул	
се	проведе	финалният	кръг	
на	 Световното	 математи-
ческо	 състезание	 –	 World	
Mathematics	Invitational	2018	
(WMI	 2018).	 За	 да	 получи	
право	 да	 участва	 в	 него,	
Ясен	 се	 яви	 на	 квалифи-
кационния	 кръг	 за	 състе-
занието,	който	се	проведе	
дистанционно	на	 28	 април		
в	 Стара	 Загора.	 На	фина-
ла	 на	WMI	 2018	 участваха	
1800	 ученици	от	 21	страни	
-	 Китай,	 САЩ,	 Виетнам,	
Корея,	 Тайван,	 Филипини,	
Индонезия,	 Иран	 и	 други.	
Българският	 отбор	 се	 със-
тоеше	 от	 11	 деца	 от	 раз-
лични	 класове.	Финалното	
състезание	 се	 проведе	 на	
14	юли.	

Яñåí Пåíчåв ñå завъðíа от Южíа Коðåя ñъñ 
златåí мåäал и купата „The Star ot the World”
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	 	 Влатко	 Стефа-
новски	 и	 Теодо-
сий	 Спасов	 ще	
изнесат	 концерт	
в	Боженци	на	28	
юли.	 Концертът	
започва	 в	 20.30	
часа	 на	 мегда-
на	 в	 центъра	
на	 селото.	 Ор-
ганизира	 се	 от	
МАИР	 „Боженци“	
и	 „Арте	 Урбана	
Колектив“	 и	 ще	
е	 безплатен	 за	
всички	 гости	 на	
„Боженци“.	
	 С	 концерта	 ще	
завърши	 Лятната	
международна	
академия	по	дра-
матургично	писа-

не	в	Боженци.	
	 В	 късните	 часове	 на	
28	юли	събитието	ще	про-
дължи	 с	 диджей	 парти	 с	
Никола	Груев	-	Котарашки.
	 През	август	ще	се	про-
веде	 уъркшоп	 по	 народни	
танци.	
	 „Идеята	е	туристи,	кои-
то	 идват	 в	 селото,	 да	 по-
лучат	 поне	 елементарни	
познания	 по	 народни	 тан-
ци.	Обучението	ще	е	около	
час.	 Ще	 има	 три	 такива	
уъркшопа	през	август	-	на	
4,	 11	 и	 18.	 Организираме	
тази	 инициатива	 с	 клуб	
„Бяла	 българка“	 с	 хорео-
граф	Ралица	Фурева“,	каз-
ва	 Мирослав	 Йорданов,	
директор	 на	 МАИР	 „Бо-
женци“.

Коíцåðт íа Влатко Стåфаíовñки и Тåоäоñий 
Спаñов в Божåíци ñлåäващата ñъбота

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 На	вчерашния	ден,		20	
юли,	се	навършиха	140	го-
дини	 от	 създаването	 на	
Българската	 армия.	 Пър-
вата	заповед,	издадена	за	
създаването	на	българска-
та	 войска,	 е	 подписана	
на	 този	 ден	 през	 1878	 г.	
от	 руския	 императорски	
комисар	 княз	 Александър	
Дондуков-Корсаков.
	 Българската	 армия	 е	
създадена	 под	 наимено-
ванието	 Българската	 зем-
ска	войска	от	Българското	
опълчение	на	основата	на	

„Временните	 правила	 за	
Българската	 земска	 вой-
ска“,	 припомни	 вчера	 в	
лекцията	 си	 за	 основава-
нето	й	д-р	Богдан	Андреев,	
специалист	 по	 военна	 и	
военнополитическа	 исто-
рия,	 преподавател	 в	 СУ	
„Райчо	Каролев”	-	Габрово.
	 	 Неговата	 презента-
ция	на	 тема	 „Развитие	 на	
сухопътните	 войски“	 беше	
направена	 в	 Ритуалната	
зала	 на	 Община	 Габрово	
в	присъствието	на	област-
ния	управител	Невена	Пе-
ткова,	 кмета	 на	 Габрово	
Таня	 Христова,	 председа-

теля	 на	 Общинския	 съвет	
в	 Габрово	 Лена	 Георгие-
ва,	 началникът	 на	 Военно	
окръжие	 -	 Габрово	 подп.	
Кристиян	Гранджан	и	др.
	 Ден	преди	това	годиш-
нината	 беше	 отбелязана	
и	 на	 площад	 „Освобожде-
ние“	 в	 Дряново.	 Под	 зву-
ците	на	националния	химн	
церемониално	 бе	 вдигнат	
флагът	 на	 Република	 Бъл-
гария.	 Тържествени	 слова	
и	 думи	 на	 признателност	
към	 хората	 с	 пагони	 из-
казаха	 кметът	 на	 Дряно-
во	 инж.	Мирослав	Семов,	
подп.	 Гранджан	 и	 замест-

ник-областният	 управител	
Мария	Пенева.	
	 Същия	 ден	 в	 Трявна	
се	състоя	официалната	це-
ремония	 по	 откриване	 на	
Алея	на	Българската	войн-
ска	 слава.	Тя	 включва	 25	
плочи,	 представящи	 в	 ре-
зюме	 най-големите	 побе-
ди	 на	 Българската	 армия.	
Официални	гости	бяха	Ве-
ликотърновският	 митропо-
лит	 Григорий,	 народните	
представители	 Николай	
Сираков	и	Иглика	Събева,	
полк.	доцент	Димитър	Таш-
ков	–	зам.-началник	на	ВА	
„Георги	 Сава	 Раковски“	 и	

др.	„Армията	ни	е	гордост,	
самочувствие!	 Тази	 алея	
ще	 бъде	 един	 подтик	 към	
децата	 да	 прочетат	 макар	
и	 краткия	 текст	 за	 тези	
големи	подвизи	на	българ-
ската	 армия“,	 каза	 кметът	
на	Трявна	Дончо	Захариев.
	 На	16	юли	и	Севлиево	
почете	 армейската	 годиш-
нина.	Бяха	поднесени	вен-
ци	 и	 цветя	 на	 Паметника	
на	 участниците	 във	 вой-
ните	 за	 освобождение	 и	
обединение	на	България	в	
парк	„Казармите“	и	Памет-
ника	на	Свободата	 на	 пл.	
„Свобода“.

Облаñт Габðово отбåляза тъðжåñтвåíо 140 ãоäиíи бълãаðñка аðмия

“Дуíавñка каðикатуðа” в ДÕС 8
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рабоТа прЕдлага

ФирМа В облас-
ТТа на ТуризМа 
и спорТа Търси 
оФис-сЕкрЕТар с 
опиТ, който да от-
говаря на следните 
условия: висше об-
разование; владеене 
на руски и английски 
език; комуникатив-
ност. предлагаме: за-
плата 1000 лв.; бонус 
пакет. CV изпращайте 
на: sport_events@abv.
bg. [30, 23]

“ФорЕсТа МЕбЕл“ 
ЕООД търси да назначи 
мебелисти. Гр. Габрово, 
0886/332-968 [33, 21]

ФирМа Търси мебелист. 
Справки на тел. 0898/626-
781 [33, 28]
рабоТници за Франция 
и Белгия, касапи и обезко-
ствачи, 10 евро на час + 
квартира, се търсят на тел. 
0894/215-756, 0032/470-
847-409. [20, 13]
ФирМа Търси работ-
ник за автомивка и гуми. 
Справки на тел. 0894/677-
099. [11, 4]

сТроиТЕлна ФирМа на-
бира работници с опит. За 
повече информация: тел. 
0897/759-795, 0876/969-
201. [11, 11]
Магазин за хранителни 
стоки в квартал Палаузово 
търси продавачка. Справки 
на тел. 0898/431-016. [22, 
11]
ТаксиМЕТроВи шо-
Фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 7]

ФирМа „ВЕгЕа“ оод 
набира гладачки за 
МЕждинно и край-
но гладЕнЕ. Справки 
на тел. 0885/611-290. 
[16, 10]

МЕждународЕн шо-
Фьор за курсове от Бъл-
гария до Европа се търси 
на тел. 0888/88-69-56. 
[11, 5]

пТицЕкланица „гЕ-
пард“ ООД търси да на-
значи мъже за работа на 
длъжността работник кла-
ница. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [12, 7]
„алЕкс ок“ търси шо-
фьор за градски транспорт 
във Велико Търново. Висо-
ко възнаграждение, осигу-
рен транспорт. Справки на 
тел. 0889/710-370. [12, 5]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ ООД търси да на-
значи шофьор с катего-
рия „С“ и професионална 
компетентност. Телефон 
за връзка: 0885/713-813. 
[11, 5]
МЕбЕли „пЕТроВ“ търси 
да назначи общи работ-
ници. Телефон за връзка: 
0897/809-205. [6, 5]
„подЕМ габроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-384. [5, 5]
ФирМа Търси да назна-
чи търговски представител 
с опит. Справки на тел. 
0898/567-667. [6, 5]

„ТандЕМ - В“ ООД - гр. 
Габрово търси работници. 
Справки на място - Север-
на индустриална зона, ул. 
„Индустриална“. [11, 5]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Дядо Дянко 
търси продавачки. Справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[15, 4]
сЕрВиТьорки при добро 
заплащане - 700-1000 лв., 
уреден транспорт, се тър-
сят на тел. 0887/671-848. 
[12, 3]
„подЕМ габроВо“ ЕООД 
търси оператор на ЦПУ 
машина. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 3]
аВТоМонТьори - добро 
заплащане, се търсят на 
тел. 0888/415-311. [11, 3]
пицария „ТЕМпо“ търси 
сервитьор/ка и готвач/ка. 
Справки на тел. 0879/988-
010. [12, 3]
ФорМоВчици, МожЕ и 
начинаещи, се търсят - 
справки на тел. 0896/333-
630. [11, 2]

шоФьор с категория 
„С+Е“ за работа с гон-
дола се търси на тел. 
0889/501-631. [11, 2]
ТърсяТ сЕ сервитьорки за 
морето. Много добро за-
плащане. Справки на тел. 
0897/926-662. [11, 2]
Търся пЕрсонал за гле-
дане на възрастни хора в 
село Яворец. Работа на 
смени. Осигурена храна и 
карта за пътуване. Справ-
ки на тел. 0885/430-525. 
[7, 2]
спЕшно сЕ търси опе-
ратор за бензиностанция. 
Справки на тел. 0898/881-
515. [6, 1]
МайсТор за каменна зи-
дария се търси на тел. 
0885/825-483. [3, 1]
гоТВач на повикване, по-
часово, пенсионер, 6.50 
лв. на час, се търси на 
тел. 0897/40-45-66. [3, 1]
Мандра Търси да назна-
чи работник в цех Кашка-
вал. Повече информация 
на тел. 0898/567-667. [5, 
1]

ТЪРСИ
ГОТВАЧ/КА с опит

Ако приятна и модерна работна обстановка,търсите

ако желаете да се в кулинарията -развивате

Вашето място е при нас!

Ние предлагаме:
- Работа в кухня с модерно оборудване;
- Възможност за обучение и
професионална реализация;

- Денна смяна на работа;
- Мотивиращо възнаграждение.

0899/960 561За контакти: Галина Лазарова:

О Б Щ И Н А             Г А Б Р О В О
 
 ПРОДАВА СЛЕДНИТЕ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

 1. Апартамент № 6, бул. „Трети март“ № 27,	с	идентификатор	14218.550.287.1.51	по	
Кадастралната	карта	на	гр.	Габрово,	със	застроена	площ	59.77	кв.	м,	заедно	с	1.243%	
идеални	 части	 от	 общите	 части	 на	 сградата	 и	 заедно	 с	 правото	 на	 строеж	 върху	
общинска	земя.	Апартаментът	се	състои	от	две	стаи,	кухня	и	санитарен	възел.	Разпо-
ложен	е	на	първия	етаж	от	жилищния	блок.	Кварталът	е	благоустроен,	прилежащите	
улици	 са	 асфалтирани,	 с	 трайни	 тротоарни	 настилки.	 В	 него	 са	 изградени	 част	 от	
елементите	на	общественото	обслужване	–	магазини,	услуги,	заведения	за	обществено	
хранене,	 училище,	 детско	 заведение.	Има	много	 добра	 транспортна	 достъпност	 –	 в	
непосредствена	близост	се	намират	спирките	на	градския	транспорт.
	 Дата	и	час	за	провеждане	на	търга:	9	август	2018	г.	от	13.30	часа.	Изключително	
изгодна	начална	тръжна	цена:	16	400	лева;	Дата	и	час	за	провеждане	на	повторен	
търг:		14	август	2018	г.	от	13.30	ч.
 2. Поземлен имот с идентификатор	 14218.502.483	 по	 одобрената	 Кадастралната	
карта	на	гр.	Габрово,	съответстващ	на	урегулиран	поземлен	имот	ІІІ-483,	за	обществе-
но	обслужване	от	кв.	59	по	действащия	регулационен	план	на	гр.	Габрово	–	Северна	
зона	–	І	част,	находящ	се	на	ул.	„Ген.	Николов“,	незастроен,	с	площ	765	кв.	м.	Имотът	
се	 намира	 в	 район,	 застроен	 изключително	 с	 производствени	 и	 административно-
битови	сгради,	граничи	с	улица	с	трайна	асфалтова	настилка	и	е	подходящ	за	строи-
телство	на	сгради	с	обслужващ	характер.	Имотът	е	с	добра	транспортна	достъпност,	
с	много	добре	развита	инженерна	инфраструктура	–	изградени	електроснабдителни,	
водоснобдителни	и	канализационни	мрежи.		
	 Дата	и	час	за	провеждане	на	търга:	9	август	2018	г.	от	14.30	ч.	Изключително	из-
годна	начална	тръжна	цена:	11	980	лева	без	ДДС;	Дата	и	час	за	провеждане	на	повто-
рен	търг:	14	август	2018	г.	от	14.30	ч.
	 Желаещите	да	участват	в	 търговете	могат	да	получат	необходимите	за	това	до-
кументи	от	Център	за	информация	и	услуги	на	 гражданите	в	сградата	на	общинска	
администрация	-	Габрово	до	8	август	2018	г.	включително.
	 Оглед	на	обектите	може	да	се	извършва	всеки	работен	ден	до	крайния	срок	за	
закупуване	 на	 документи,	 след	 предварително	 съгласуване	 с	 отдел	 „Общинска	 соб-
ственост”.	Право	на	оглед	имат	лицата,	закупили	тръжни	документи.
	 Тръжни	документи	 за	 участие	 на	 датите	 за	 повторно	 провеждане	 на	 търга,	 при	
неявяване	на	участници	на	първата	обявена	дата,	ще	се	продават	до	13	август	2018	г.	
включително.
 За допълнителна информация – тел. 066/ 818 452 и 066/ 818 383; стая 218 и 220 
в сградата на Община Габрово.

	 В	борбата	си	да	реши	
проблема	 с	 водата	Общи-
на	 Севлиево	 даде	 ход	 на	
два	проекта.	Единият	е	за	
реконструкция	 на	 довеж-
дащ	 водопровод	 от	 ВЕЦ	
„Видима“	 над	 град	Април-
ци	 до	 ПСПВ	 „Стоките“.	
Първият	 етап	 на	 проекта	
приключи	 през	 миналата	
година,	когато	бяха	изцяло	
подмени	 670	 м	 от	 стария	
водопровод.	 Вторият	 етап	
на	проекта	се	извършва	в	
момента	 и	 в	 него	 е	 зало-
жено	 да	 бъдат	 реконстру-
ирани	 и	 подменени	 над	
9	 400	 м	 от	 преносния	 во-
допровод.	Ремонтните	дей-
ности	вече	са	в	ход,	като	
вече	 са	 подменени	 още	
3700	м.	
	 През	месец	април	тази	
година	Министерството	на	
регионалното	 развитие	 и	
благоустройството	 (МРРБ)	
и	 Община	 Севлиево	 под-
писаха	 споразумение	 за	
целево	 и	 цялостно	 фи-
нансиране	 от	 страна	 на	
ведомството	 на	 инвести-
ционен	проект	„Системи	и	
съоръжения	за	изкуствено	
подхранване	 на	 подзем-
ните	води”.	Това	е	вторият	

проектен	етап	на	инвести-
ционен	 проект	 „Увелича-
ване	 капацитета	 на	 БПС	
–	 Севлиево	 чрез	 инфил-
трационно	подхранване	на	
водовземните	тела	на	шах-
товите	 кладенци	 с	 вода	
от	 НС	 „Видима”	 (язовир	
„Ряховски	ливади”)”,	който	
бе	 сключен	 през	 2017	 г.	
между	 министерството	 и	
Общината	 в	 частта	 му	 за	
изграждане	на	„Довеждащ	
водопровод	 и	 съоръжения	
към	 него	 за	 водоснабдя-
ване	 на	 системите	 и	 съо-
ръженията	 за	 изкуствено	
подхранване	на	подземни-
те	води”	 (с	целево	финан-
сиране	от	МРРБ	за	сметка	
на	 капиталовите	 разходи	
по	 бюджета	 на	 министер-
ството	 за	 2017	 г.	 по	 про-
грама	 „Устройствено	 пла-
ниране,	 благоустройство,	
геозащита,	 водоснабдява-
не	 и	 канализация”	 –	 съ-
гласно	 Споразумение	 №	
РД-02-30-5/23.01.2017	 г.	 и	
съфинансиране	 от	 Общи-
на	 Севлиево	 за	 сметка	
на	капиталовите	й	разходи	
по	 бюджета	 на	 Община-
та	 за	 2017	 г.).	 В	 момента	
тече	 процедура	 за	 избор	
на	изпълнител	на	СМР	по	

Споразумение	 №	 РД-02-
30-20	 от	 25.04.2018	 г.	 –	 за	
финансиране	на	обекта	за	
участък:	 „Системи	 и	 съо-
ръжения	за	изкуствено	по-
дхранване	 на	 подземните	
води”	на	стойност	 320	 000	
лв.
	 По	ОП	„Региони	в	рас-
теж“	 Община	 Севлиево	
реализира	 три	 проекта.	
Лично	 зам.-министър	 Ни-
колова	 на	 19	 юли	 2018	
г.	 откри	 23	 обновени	 жи-
лищни	 сгради	 по	 проект	
„Прилагане	 на	 мерки	 за	
енергийна	 ефективност	 в	
многофамилни	 жилищни	
сгради	 в	 град	 Севлиево“.	
Общата	 стойност	 на	 про-
екта	е	4	660	845	лв.,	а	318	
са	 домакинствата,	 които	
обхваща.	 Дейностите	 по	
подобряването	на	енергий-
ната	ефективност	на	сгра-
дите	 изпревариха	 с	 една	
година	 поставените	 сро-
кове.	 В	 направление	 об-
разователна	 инфраструк-
тура	 Общината	 реализи-
ра	 проект	 на	 стойност	 4	
625	041	лв.,	което	направи	
възможно	 санирането	 на	
сградите	 на	 3	 училища	 и	
6	 детски	 градини	 в	 града.	
Отново	 по	ОП	 „Региони	 в	

растеж“	е	и	подобряването	
на	 енергийната	 ефектив-
ност	 на	 сградата	 на	 по-
жарната	 в	 Севлиево	 -	 на	
стойност	325	004	лв.
	 Общата	 стойност	 на	
разходваните	 средства	 по	
ОП	 „Региони	 в	 растеж“	
в	 град	 Севлиево	 е	 9	 580	
890	лв.,	като	Общината	се	
е	 възползвала	 от	 всички	
възможности,	 които	 про-
грамата	предоставя.	
	 Освен	 това	 по	 На-
ционалната	 програма	 за	
енергийна	 ефективност	 са	
ремонтирани	изцяло	8	бло-
ка,	 а	 един	 се	 санира	 в	
момента.	Общата	стойност	
на	 строителните	 дейности	
е		9	582	662	лв.	и	обхваща	
701	домакинства.
	 Равносметката	–	за	по-
следните	2	години	и	поло-
вина	 в	 община	 Севлиево	
са	 инвестирани	 общо	 над	
19	 млн.	 лв.	 за	 саниране	
и	 енергийна	 ефективност,	
които	 обхванаха	 1019	 до-
макинства	 и	 10	 общест-
вени	 сгради.	 Това	 стана	
възможно,	 благодарение	
на	 правителството	 чрез	
ОП	 „Региони	 в	 растеж“	 и	
Националната	програма	за	
енергийна	ефективност.	

Наíков пðовåðи ðåмоíта íа пътя ...
Продължава от стр. 1
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 Два	въпроса,	свързани	
с	 погребението	 на	 майка	
си,	 задава	 габровката	Ал-
бена	 Гръблева	 чрез	 „100	
вести“.	Те	са	насочени	към	
Общинско	 предприятие	
„Гробищни	паркове“.
	 „Възмутена	 съм	 от	 ви-
соката	 цена	 на	 погребал-
ните	услуги.	Искат	195	лв.	
за	 разравяне	 и	 заравяне	
на	 гроб.	 От	 тях	 дават	 на	
работниците,	 които	 из-
вършват	услугата,	но	не	ми	
е	ясно	какво	още	включва,	
къде	отиват	парите	от	тази	
такса.	Вероятно	тези	цени	
са	гласувани	в	Общинския	
съвет,	 таксата	е	установе-
на,	 това	е	ясно.	Въпросът	
ми	как	е	формирана	тя,	за	
какво	я	употребяват,	колко	
процента	 от	 нея	 дават	 на	
работниците,	 колко	 про-
цента	 отиват	 в	Общината.	
Как	 ще	 обяснят	 на	 граж-
даните	 на	 Габрово	 защо	
точно	 такава	 сума	 вземат	
и	за	какво	се	разходва	тя.
	 Вторият	 ми	 въпрос	 е	
защо	 от	 гробищния	 парк	
задържат	 оригинала	 на	
смъртния	 акт.	 Потрябва	
ми	 за	 една	 банка,	 но	 от-
там	искат	оригинала,	а	не	
копие.	 Наложи	 се	 отново	

да	 ходя	 на	 гробищата,	 да	
взема	оригинала	с	обеща-
ние,	 след	 като	 си	 свърша	
работата,	 да	 го	 върна	 на	
гробищата.	 Защо	 им	 е	 на	
тях	смъртния	акт	на	майка	
ми?	 Никой	 досега	 не	 ми	
даде	 отговор	 на	 въпроса	
на	какво	законово	основа-
ние	ни	задържат	смъртни-
те	актове?	Човек	може	да	
получи	удар,	докато	изпра-
ти	 близките	 си,	 от	 такива	
формалности!“,	 възмущава	
се	Албена	Гръблева.
	 Александър	 Дичовски,	
директор	на	ОП	„Гробищни	
паркове“,	 отговаря	 на	 въ-
просите	на	г-жа	Гръблева.
	 „Знаем	 за	 оплакване-
то	 на	 госпожата	 заради	
високите,	според	нея,	так-
си,	идвала	е	специално	да	
го	 каже	 на	 колегите.	 Раз-
брахме,	че	ще	ходи	да	се	
оплаква	в	Общината	зара-
ди	високите	такси.	Идвала	
е	явно	и	във	вестника.
	 Таксите	 могат	 да	 се	
проверят	 на	 сайта	на	Об-
щината,	 в	 Наредбата	 за	
общинските	 такси.	 Цените	
на	погребалните	услуги	са	
приети	с	решение	на	ОбС	
през	 2007	 г.	 Уточнявам,	
че	 през	 2001	 г.	 цените	 на	
погребалните	 услуги	 бяха	
с	 ДДС.	 Да	 отвориш	 стар	

гроб	 беше	 245	 лв.	 Всъщ-
ност	цените	са	намалени.
	 На	 въпроса	 за	 какво	
точно	 се	 използват	 въ-
просните	 195	 лв.,	 казвам,	
че	 те	 са	 нужни	 за	 из-
дръжка	 на	 предприятието.	
Бюджетът	 ни	 е	 направен	
на	 база	 цените	 на	 погре-
балните	услуги.	Както	все-
ки	 бюджет	 се	 съставя	 на	
база	приходите.
		 След	 като	 госпожата	
толкова	 държи	 на	 ориги-
нала	на	смъртния	акт,	нека	
заповяда,	ще	й	 го	върнем	
и	ще	оставим	при	нас	ко-
пието.	 Всички	 хора	 оста-
вят	този	документ	при	нас,	
никой	 не	 е	 протестирал.	
Всъщност	това	не	е	смър-
тен	 акт.	Смъртният	 акт	 се	
издава	 от	 лекар.	 С	 него	
се	 отива	 в	 ГРАО	 на	 Об-
щината,	 за	 да	 се	 извади	
удостоверение	 за	 смърт,	
с	 което	 гробищната	 адми-
нистрация	 извършва	 по-
гребението.	 Нужен	 е	 този	
документ,	 за	 да	 се	 каже	
кой	 е	 точно	 покойникът.	
На	 нас	 ни	 е	 нужен	 ори-
гиналът,	 за	 да	 не	 се	 зло-
употребява	 със	 смъртните	
актове.	Ако	 е	 ксерокопие,	
погребението	 може	 да	 се	
извърши	в	други	гробища“,	
коментира	Дичовски.

Албåíа Гðъблåва: „Възмутåíа ñъм от 
виñоката цåíа íа поãðåбалíитå уñлуãи”

 Оригинал до кмет-
ството в град Трявна 

 
 Уважаеми	господа,
	 В	 началото	 на	 тази	
календарна	 година	 по	
препоръка	 на	 г-н	 Тихо-
мир	 Славов	 от	 с.	 Плач-
ковци	 членове	 на	 моето	
семейство	 се	 свързахме	
със	 собственичката	 на	
ЕТ	 „Консулт“	 Стефка	 Ха-
ритонова	 от	 град	 Трявна	
във	 връзка	 с	 изяснява-
не	 собствеността	 на	 на-
следствен	 имот	 в	 Овча	
могила,	 община	 Свищов,	
както	и	за	получаване	на	
неизплатена	рента	от	2013	
година	 на	 стойност	 2400	
лв.	
	 След	 подробно	 разя-
сняване	 на	 ситуацията	 и	
запознаване	с	всички	до-
кументи	 г-жа	 Харитонова	
прие	да	се	заеме	със	слу-
чая,	 който	 й	 възложихме,	
и	 поиска	 200	 лв.	 предва-
рително	 за	 тази	 услуга.	
Парите	й	бяха	платени	на	
лична	среща	в	София,	на	
ръка,	за	което	тя	не	изда-
де	никакъв	документ.	Бяха	
й	 необходими	 и	 някол-
ко	 пълномощни	 от	 името	
на	 семейството,	 всяко	 от	
които	 беше	 заплатено	 по	
80	лв.

	 Г-жа	Харитонова	беше	
в	 село	 Овча	 могила,	 за	
което	 ни	 уведоми	 и	 след	
изпращането	на	още	доку-
менти,	които	бяха	необхо-
дими,	 преди	 2	 месеца	 тя	
е	получила	от	 кметството	
очаквания	 от	 нас	 доку-
мент	 за	 наследници.	 И	
оттогава	 престана	 да	 се	
обажда	 и	 да	 вдига	 теле-
фона	 си	 (мога	 да	 пре-
доставя	разпечатка	колко	
пъти	 съм	 я	 търсила	 и	 тя	
не	 отговаря,	 нито	 връща	
обажданията).
	 Разговаряйки	 днес,	 20	
юли	 2018	 г.,	 с	 Кметица-
та	на	Овча	могила,	стана	
ясно,	 че	 пълномощното	
за	 рентата	 е	 там,	 което	
значи,	 че	 вероятно	 г-жа	
Харитонова	 е	 получила	
полагащата	 ни	 се	 рента	
от	2400	лв.,	но	нито	ни	я	е	
предала,	нито	изпратила.
	 Но	 няма	 как	 да	 раз-
берем	 какво	 се	 случва,	
защото	Харитонова	не	ни	
дава	никаква	възможност	
за	контакт.
	 Нашите	 въпроси	 са	
следните:	Заприходени	ли	
са	 във	 фирмата	 ЕТ	 „Кон-
султ“	изплатените	предва-
рително	 200	 лв.	 за	 услу-
гата	 и	 има	 ли	 документи	
за	 какво	 са	 били	 израз-

ходвани?	Какъв	е	мотивът	
повече	 от	 два	месеца	 да	
не	 ни	 бъде	 изпратен	 по	
ЕКОНТ	 документът	 за	 на-
следници,	 който	 тя	 е	 по-
лучила?	 Какво	 се	 случва	
с	 рентата	 от	 2400	 лв.,	 за	
която	 Харитонова	 имаше	
пълномощно?	 Редно	 ли	 е	
като	 фирма	 да	 си	 позво-
лява	нелоялно	отношение	
към	клиенти	и	какъв	е	мо-
ралният	 кодекс,	 по	 който	
работи	и	на	който	постро-
ява	 взаимоотношенията	
си	с	клиентите,	които	са	й	
се	доверили?
	 Прочетох	 в	 местния	
вестник,	 че	 тя	 била	 един	
от	 „помоществователите“	
на	общината	в	 град	Тряв-
на	и	естествено	възниква	
въпросът	 с	 какви	 сред-
ства?!	 Тези,	 безотчетните	
от	 необслужени	 клиенти	
ли?!
	 Надяваме	 се	 да	 по-
лучим	 адекватен	 отговор	
на	нашия	сигнал,	в	проти-
вен	случай	ще	се	обърнем	
към	„Господари	на	ефира“.

С уважение,
Татяна Иванова Ивано-
ва – Палерми, Красимир 
Иванов Иванов, Иванка 

Тодорова Трифонова – 
Попова, живущи в София

Аäðåñ “100 вåñти”: Сиãíал за злоупотðåба 
ñ äовåðиåто íа клиåíти и измама

Тðявíа и „Пðомяíата 
å в Тåб” фиíаíñиðат 
млаäåжки пðоåкти 
 По	инициатива	на	Об-
щина	 Трявна	 и	 сдруже-
ние	 „Промяната	 е	 в	Теб“	
се	 финансират	 младеж-
ки	 проекти	 „Младежи	 в	
действие“,	чиято	цел	е	мо-
тивация	 на	 младите	 хора	
в	града	да	бъдат	по-актив-
ни,	смели	и	да	вярват,	че	
могат	да	постигнат	целите	
си	като	се	борят	за	това,	
информираха	 от	 кметска-
та	администрация.	Идеята	
за	 конкурса	 е	 породена	
от	общ	проект	на	сдруже-
ние	 „Промяната	 е	 в	Теб“	
с	 полската	 организация	
“Youth	 Human	 Impact”.	
Проектът	 е	 със	 заглавие	
“Youth	 on	 the	 Move”	 и	 е	
финансиран	 по	 програма	
Еразъм	 +,	 чиято	 цел	 е	
обучаване	на	младежи	за	
организиране	 на	 събития	
и	реализилане	на	техните	
идеи.	 Така	 в	 Трявна	 са	
организирани	 работилни-
ци	 за	 учениците	 от	 гим-
назиалния	 етап,	 както	 и	
допълнително	обучение	за	
разписване	 на	 проектни	
идеи.		
	 Община	 Трявна	 одо-
бри	 4	 проекта	 	 през	 ля-
тото.	Те	са	„Чист	Балкан“,	
„Детска	 радост“,	 	 „Нари-
сувай	 торбичка	 -	 спаси	
дърво“	и	„Яко	даскало“.
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 - Как минаха ученическите 
Ви години, кое училище сте 
завършил?
	 -	 С	 гордост	 винаги	 казвам	
в	 кое	 училище	 съм	 учил	 -	 На-
ционалната	 Априловска	 гимна-
зия	 в	 Габрово.	 Пътят	 на	 това	
училище	 от	 ХІХ	 век	 е	 пример	
за	 силата	 на	 предприемчивия	
дух	на	габровци,	който	създава	
„държавност	преди	държавата“.	
Това	е	един	много	точен	израз	
на	проф.	Здравка	Константино-
ва,	 изказан	 за	 възрожденска-
та	 българска	 журналистика,	 но	
държавност	 преди	 държавата	
има	в	цялото	ни	възрожденско	
общество,	 в	 създаването	 на	
училища,	 църкви,	 читалища	 от	
самите	граждани,	от	цялото	об-
щество.
	 Ако	 по-често	 си	 припомня-
ме	 тези	 важни	 достижения	 от	
миналото,	 ще	 знаем	 защо	 е	
нужно,	 дори	 задължително,	 в	
днешните	 си	 действия	 да	 сме	
на	същата	висота.
 - Кога за пръв път усетихте, 
че може да направите, по-точ-
но да напишете нещо за исто-
рията и напредъка на Габрово?
	 -	Пиша	още	преди	гимнази-
ята.	Публикувах	детски	стихчета	
на	 11.	 После	 дойде	 интересът	
и	към	историята.	Всичко	почна	
от	 едно	 домашно,	 което	 така	
и	 не	 провериха	 в	 час.	 Тогава	
учех	още	в	СУ	„Райчо	Каролев“.	
Задачата	беше	да	напишем	раз-
каз	за	нашето	семейство.	Звън-
нах	на	баба	ми	на	село	и	тя	ми	
разказа	по	телефона	за	нея,	за	
дядо,	 за	 прадядо.	Сигурно	 съм	
бил	 ІV	 или	 V	 клас.	 Семейните	
истории	от	едно	време	ме	заин-
тригуваха.	 Водех	 си	 записки	 в	
тетрадка.	Вече	в	гимназията	си	
купих	диктофон.	Почнах	да	сни-
мам	 с	 източногерманския	 фо-
тоапарат	на	баща	ми	-	Beirette.	
После	 с	 лентов	 фотоапарат	
Praktica,	също	немски.
	 В	 Априловската	 гимназия	
интересът	 ми	 към	 писането	 се	
задълбочи.	 Участвах	 в	 конкур-
си,	 сътрудничих	 на	 местните	
вестници	„100	вести“	и	„Габрово	
Днес“.	 Първите	 ми	 запознан-
ства	 с	 местната	 журналистика	
бяха	с	Бояна	Пенчева	в	„Габро-
во	 Днес“	 и	 Иван	 Господинов	
и	 Димка	 Господинова	 в	 „100	
вести“.	Като	кандидат-студент	в	
Софийския	 университет	 носех	
цяла	 папка	 с	 мои	 публикации	
за	устния	изпит	по	журналисти-
ка.	
	 Дипломната	 ми	 работа	 за	
бакалавър	 по	 журналистика	
беше	 на	 габровска	 тематика	
-	 пътеписи	 за	 Габрово	 от	 въз-
рожденския	 период.	 По-късно	
тази	дипломна	работа	прерасна	
в	книгата	„Габрово	и	габровци	в	
старата	книжнина.	Т.	1.	Пътепи-
си	(1662-1878	г.)”.
 -  Имате три книги в съав-
торство с майка Ви Даниела 
Цонева, която е историк. Как 
работихте заедно, кой бе воде-
щата фигура в писането, как се 
пише с родната Ви майка?
	 -	 За	 габровската	 истори-
ография	 това	 не	 е	 прецедент.	
Братята	 Христо	 и	Петър	 Гъбен-
ски	 издават	 първата	 печатна	
история	 на	 града	 през	 1903	 г.	
-	 „История	 на	 града	 Габрово	 и	
габровските	 въстания“.	 Нашето	
сътрудничество	 в	 писането	 с	
майка	 ми	 е	 даже	 още	 от	 2001	
година	-	тогава	дадох	идеята	за	
по-поетичната	част	от	заглавие-
то	на	нейната	първа	книга	 „Га-
бровските	 квартали“	 -	 „родени	
от	 пътя,	 закърмени	 от	 реката“.	
Започнахме	 да	 пишем	 заедно	
пет	 години	 по-късно	 -	 първата	
ни	 обща	 книга	 е	 „Имало	 едно	
време	в	Габрово“.	
	 Майка	 ми	 е	 дългогодишен	
историк	 с	многобройни	 научни	
публикации.	 А	 аз	 съм	 преди	
всичко	 писател.	 Затова	 в	 на-
шия	авторски	тандем	започнах-
ме,	 като	 тя	 допринасяше	 най-
вече	с	историята,	фактологията,	
а	аз	обличах	фактите	в	слово.	
В	книгите	с	повече	от	един	ав-
тор	 не	 можеш	 да	 балансираш	
с	 везна	 поравно	 участието	 на	
всеки	-	не	е	важно	кой	с	какъв	
принос	е	в	дадена	част	от	кни-
гата,	а	до	сработването	заедно.	
	 Аз	съм	привърженик	на	пи-
сането	 с	 поука	 -	 защото	 в	
миналото	 ни	 има	 множество	

истории,	 които	 не	 трябва	 да	
забравяме.	Те	са	тъжни,	забав-
ни,	 абсурдни,	 противоречиви	
или	 вдъхновяващи.	 Затова	 в	
„Имало	 едно	 време	 в	 Габро-
во“	 присъстват	 много	 такива	
истории,	 настоявах	 да	 ги	 има.	
Габровци	 заслужават	 да	 знаят	
и	да	се	поучават	от	историята.	
Ето	 само	 малка	 част	 от	 тези	
истории	-	как	габровци	са	има-
ли	 право	 да	 носят	 оръжие	 в	
Османската	 империя,	 защо	 50	
години	 след	Априлското	 въста-
ние	 централна	 улица	 все	 още	
носи	 името	 на	 османския	 вое-
нен	 Фазлъ	 паша,	 кой	 квартал	
бил	 „Веселата	 Унгария“,	 защо	
габровци	 са	 искали	 да	 разру-
шат	старата	часовникова	кула,	
кои	индустриалци	създават	сла-

вата	на	Българския	Манчестър,	
кой	 ни	 нарича	 „Гаванчестър“.	
Много	от	тези	истории	са	раз-
казани	още	от		братя	Гъбенски	
и	д-р		Цончев,	но	с	годините	са	
били	забравени.
 - Може ли да анотирате 
накратко четирите книги за 
Габрово? С коя Ви бе най-
трудно?
	 -	 Историческата	 ни	 колек-
ция	носи	името	„Габрово	 -	жи-
вият	град“	и	започна	през	2008	
г.	с	„Имало	едно	време	в	Габро-
во“	в	съавторство	с	майка	ми.	
Книгата	 включва	 426	 архивни	
фотографии	 и	 30	 илюстрации	
на	старо	Габрово.	На	корицата	
на	книгата	пише:	„Авторите	по-
даряват	 на	 читателите	 си	 пла-
нетата	 Габрово	 -	 колекция	 от	
хора,	 събития,	 места,	 истории,	
предания,	 процеси	 в	 забавен,	
понякога	 тъжен	 или	 поучите-
лен,	исторически	„комикс“.	Тази	
книга	 е	 позитивната	 визитна	
картичка,	 чието	 послание	 е	
„Елате	и	живейте	в	Габрово.	Тук	
винаги	са	се	случвали	красиви	
неща“.
	 През	 2010	 година	 излезе	
„Габрово	и	 габровци	в	старата	
книжнина.	Т.	1.	Пътеписи	(1662-
1878	 г.)“.	 За	 първи	 път	 тази	
книга	 представи	 антология	 и	
анализ	 на	 22	 чуждестранни	 и	
12	български	пътеписи	от	1662	г.	
до	Освобождението	през	1878	г.	
Представихме	образа	на	Габро-
во	и	габровци	в	няколко	обла-
сти	-	природа	и	география,	ар-
хитектура,	 историческо	 и	 сто-
панско	 развитие,	 етнография,	
народопсихология,	 физически	
облик	на	габровци,	статистиче-
ски	данни	за	населението.	
	 През	2011	г.	написах	първа-
та	детска	книга	за	историята	на	
Габрово	 -	 „Снежно	 Габрово	 за	
деца“.	Първоначалният	замисъл	
беше	 за	 по-голяма	 книга,	 но	
не	 намерих	 достатъчно	местно	
финансиране	 за	 издаването	 й.		
Затова	 книгата	 остана	 пътево-
дител	 за	 всичко	 най-важно	 и	
най-габровско	 само	 през	 зи-
мата	-	със	забавни	разкази	за	
габровската	 котка	 без	 опашка,	
как	 са	 празнували	 едно	 време	
Коледа	и	Нова	година	в	Габро-
во,	 кои	 са	 най-важните	 съби-
тия,	случили	се	в	Габрово	през	
зимата,	 кои	 са	 най-известните	
габровци,	родени	през	зимните	

месеци,	 най-смешните	 „зимни“	
анекдоти.	
	 Последна	 в	 поредицата,	 но	
само	засега,	е	книгата	„Габрово	
след	Освобождението.	Спомени	
от	Константин	Вапцов“	от	2012	г.	
Спомените	на	габровския	лекар	
са	писани	в	средата	на	XX	век	
и	 се	 появиха	 за	 първи	 път	 в	
самостоятелно	издание.	
	 Поредицата	 „Габрово	 -	 жи-
вият	 град“	 се	 издава	 от	 Фон-
дация	 за	 българска	 литература	
в	 София	 и	 с	 голямата	 помощ	
и	 разбиране	 от	 нашия	 изда-
тел,	 който	 дори	 не	 е	 габровец	
-	 Румен	 Баросов.	 Партньор	 на	
всички	издания	е	и	сдружение-
то	 „Обществен	 комитет	 „Васил	
Левски“	-	Габрово.	
 - Носител сте на наградата 

„Златен Хирон“ за принос в 
развитието на Габрово (2004 
г.), какви бяха мотивите за наг-
раждаването Ви?
	 -	Бях	един	от	петте	носите-
ли	на	отличието	„Златен	Хирон“	
за	2004	година.	Останалите	бяха	
президентът	на	фирма	„Дзалли“,	
Пейо	 Пеев	 от	 „Алфрида	 Пеев“,	
тогавашният	 директор	 на	 ПМГ	
Йордан	Ташков	и	диригентът	на	
Камерния	 оркестър	 Иван	 Сто-
янов.	 Аз	 бях	 първият	 студент,	
носител	 на	 „Златен	 Хирон“.	 В	
грамотата	 ми	 за	 получаването	
на	„Златен	Хирон“	са	изредени	
мотивите	за	награждаването	ми	
-	като	автор	на	проекта	„Събор	
на	 културата“,	 спомоществова-
тел	 на	 Регионална	 библиотека	
„Априлов-Палаузов“	 и	 Нацио-
нална	Априловска	гимназия,	но-
сител	 на	 десетки	 литературни	
награди.	 Това	 беше	 една	 ве-
ликолепна	 инициатива,	 която	
отличаваше	хората	с	принос	за	
издигане	авторитета	на	града.
	 Разрових	се	в	старите	вест-
ници	и	открих	какво	съм	казал	
тогава	 по	 повод	 на	 наградата:	
„Вярвам,	 че	 докосването	 до	
изкуството	 прави	 човека	 по-
духовен,	 но	 най-вече	 по-добър.	
Не	 съм	 магьосник,	 нито	 имам	
властта	да	направя	Габрово	по-
добро	място	 за	живеене.	 Нито	
мога	 с	 вълшебна	 пръчица	 да	
променям	 душите	 на	 хората.	
Само	 искам	 да	 вярвам,	 че	 в	
добрите	и	проспериращи	обще-
ства	живеят	добри	и	отговорни	
хора“.	И	днес	бих	казал	същото	
-	по-добри	и	отговорни	хора	са	
ни	нужни.
	 „Златният	Хирон“	дойде	при	
мен	заради	поредица	от	срещи	
с	 творци	 под	 името	 „Събор	
на	 културата“	 през	 2003	 и	 2004	
година.	Дарих	книги	на	габров-
ската	 библиотека,	 на	 Априло-
вската	 гимназия	и	на	 ученици.	
Един	 от	 гостуващите	 творци	
беше	 поетът	 Любомир	 Левчев.	
След	 литературната	 вечер	 в	
интервю	 той	 сподели	 за	 мен:		
„Може	 би	 наистина	 носи	 га-
бровския	 дух	 на	 развитие.	 Не	
ми	е	хрумнало.	Може	би.	Защо	
не.	Дай	боже!”.	Надявам	се	на-
истина	да	е	така.
 - Създател и главен редак-
тор на онлайн медията „Габро-
во Daily“ сте. Каква е основна-
та мисия на сайта?

	 -	 „Габрово	 Daily“	 стартира	
на	17	юни	2014	 г.	Няколко	дни	
след	 това	 в	 интервю	 за	 вест-
ник	„100	вести“	споделих	каква	
редакционна	политика	ще	води	
медията.	 И	 четири	 години	 по-
късно	аз	продължавам	да	спаз-
вам	обещаното.	Ето	какво	беше	
то:	„Целта	на	„Gabrovo	Daily”	е	
да	 бъде	 модерната	 медия	 на	
нашия	град“.	„Габрово	Daily“	се	
появи	 с	 модерна	 визия,	 лесен	
достъп	 през	 телефон	 и	 се	 на-
ложи	в	социалните	мрежи	-	за	
да	бъде	близо	до	хората.	Годи-
на	 след	 появата	 на	 „Габрово	
Daily“	 започнах	 да	 изграждам	
най-голямата	 онлайн	 медийна	
група	в	града	-	в	нея	освен	но-
винарския	сайт	влизат	портала	
gabrovo.net,	бизнес	портала	biz.

gabrovo.net	 и	 онлайн	 енцикло-
педията	 gabrovowiki.com.	 През	
февруари	 2018	 г.	 стартирах	 и	
онлайн	тв	канал	Gabrovo.net	TV.		
Новинарските	 видеа	 може	 да	
се	гледат	във	Facebook	страни-
цата	на	„Габрово	Daily“	и	съби-
рат	 средно	от	 5	 000	 до	 10	 000	
гледания	-	най-високата	гледае-
мост	на	новинарска	видео	еми-
сия	 за	 Габрово.	 Новата	 медия	
прави	 заявка	 за	 качествена	 и	
сериозна	 журналистика.	 „Жъл-
тите“,	 сензационни	 публикации	
нямат	място	в	„Габрово	Дейли“.	
Не	 отстъпих	 и	 тук,	 макар	 че	
„жълтите“	 сензации	 и	 заглавия	
носят	моментно	повишаване	на	
трафика.	Медиите	имат	социал-
на	 и	 образователна	 функция,	
освен	 да	 информират	 и	 заба-
вляват.	 В	 нито	 едно	 заглавие	
или	материал	„Габрово	Daily“	не	
използва	уличен	жаргон	и	еле-
ментарен	 език.	 Дори	 за	 една	
кражба	 или	 катастрофа	 може	
да	се	пише	интелигентно.
	 Редакционната	политика	на	
gabrovodaily.info	 е	 да	 акценти-
ра	 върху	 новините	 за	 хората,	
за	 габровци.	 Поставям	 хората	
в	 центъра	 на	 журналистиката,	
която	 ще	 прави	 „Габрово	 Дей-
ли“.	За	мен	е	важно	хората	да	
научават	за	успехите	на	габро-
вци.	 С	 тази	 цел	 създадох	 две	
рубрики	-	„Ах,	този	арт“	и	„Габ-
ровциТЕ“.	Ако	габровски	ученик	
спечели	 състезание	 в	 която	 и	
да	 е	 област	 -	 изкуство,	 наука,	
спорт,	това	е	водеща	новина	за	
„Габрово	 Daily“	 с	 не	 по-малка	
стойност	от	която	и	да	е	друга.	
	 Четири	години	по-късно	със	
сигурност	 знам,	 че	 да	 правиш	
независима	 регионална	 медия	
е	 много	 трудно.	 Аз	 продължа-
вам,	защото	съм	упорит.	И	за-
щото	все	пак	вярвам,	че	Габро-
во	 и	 габровци	 го	 заслужават.	
Но	не	можеш	да	разчиташ	нито	
на	 централа	 в	София,	 нито	 на	
някой	„Голям	брат“	-	това	е	це-
ната.	
	 С	 моите	 усилия	 „Габрово	
Daily“	измина	много	път	от	2014	
година	насам.	Преди	старта	на	
сайта	 не	 знаех	 дори	 дали	 ще	
имам	 достатъчно	 новини.	 Пър-
вият	 мой	 партньор	 беше	 вест-
ник	 „100	 вести“	 и	 лично	 Иван	
Господинов,	за	което	съм	много	
благодарен.	В	началото	част	от	
новините	ми	бяха	от	вестника.	
	 Днес	 „Габрово	Daily“	 е	 тър-
сен	партньор	за	събития	и	ор-
ганизации.	Като	моя	лична	ми-
сия	приемам	популяризирането	
с	приоритет	на	културни	и	бла-
готворителни	инициативи	и	пре-
дприемачеството.	 Сред	 новите	
ми	 партньорства,	 които	 ценя	
заради	благородните	им	каузи,	
са	две	групи	на	габровски	май-
ки,	 обединени	 във	 Facebook	 и	
водени	от	Весела	Димитрова	и	
Павлина	Крумова.
 - Създател сте и на пър-
вия Международен фестивал 

за градски изкуства и щастие 
6Fest? Разкажете нещо повече 
за него.
	 -	6Fest	e	фестивал	за	улич-
ни	 изкуства.	 Името	 се	 роди	 в	
края	 на	 2016	 година	 и	 произ-
лиза	 от	 името	 на	 най-стария	
квартал	 -	 Шести	 участък.	Това	
беше	и	водещата	първоначална	
идея	на	фестивала	-	старинният	
Шести	участък	да	се	превърне	
в	 ядро	 на	 съвременните	 изку-
ства	в	открити	пространства.	В	
първите	две	издания	се	наложи	
основните	ни	събития	да	бъдат	
в	 Градинката	 с	 мечето	 и	 на	
площад	 „Възраждане“	 поради	
по-големия	им	мащаб.	Но	Шес-
ти	участък	си	остава	в	мислите	
ми	 -	 да	 стане	 творчески	 квар-
тал	като	любимия	ми	Капана	в	

Пловдив.
	 Горд	 съм,	 че	 за	 втора	 го-
дина	 6Fest	 е	 най-популярното	
културно	 събитие	 на	 Габрово	
в	социалните	мрежи	след	Кар-
навала.	 По	 улиците	 български	
и	чужди	артисти	играха	съвре-
менен	 цирк	 и	 улична	 магия,	
премина	 парад	 на	 кокили	 и	
светлинен	 карнавален	 парад,	
живи	статуи	радваха	минувачи-
те.	 Видеото	 за	 6Fest	 2018	 има	
30	000	гледания.	
	 Мечтата	 ми	 е	 един	 ден	
Габрово	да	е	известно	не	само	
като	 Столицата	 на	 хумора,	 но	
и	 като	 Столицата	 на	 уличните	
изкуства,	 да	 бъде	 резидентен	
център	за	артисти	от	цял	свят.
 - А как се роди идеята и как 
сътворихте най-популярния 
клип за Габрово „Щастливо 
Габрово“?
	 -	През	2014	година	хора	от	
цял	 свят	 правеха	 клипове	 от	
различни	 градове,	 като	 танцу-
ваха	 на	 мелодията	 от	 песента	
„Happy”	 на	Фарел	 Уилямс.	 Ре-
ших,	 че	 Габрово	 заслужава	 да	
има	един	красиво	заснет	клип,	
който	 да	 показва	 най-популяр-
ните	места	 в	 града	 и	 да	 гово-
ри	 на	 универсалния	 език	 на	
музиката.	 Не	 по-малко	 важно	
-	поставих	си	за	цел	този	клип	
да	покаже	едни	от	най-добрите	
художествени	 и	 спортни	 групи	
в	Габрово,	защото	те	го	заслу-
жават.	И	така	се	роди	„Щастли-
во	Габрово“.	
	 Благодарен	 съм	 и	 на	 гру-
пите	 и	 техните	 ръководители,	
които	 приеха	 поканата	 ми	 да	
участват	 -	 Александър	 Белков	
и	Шоу	балет	„Магия“,	Веселина	
Жекова	и	Клуб	за	спортни	тан-
ци	 „Ритмика”,	 Лилия	 Стойнова	
и	Фолклорен	ансамбъл	„Сивек“,	
Лили	 Пантелеева	 и	 Танцова	
школа	 „Лиана“,	Васи	и	 групата	
по	зумба	в	Спортен	клуб	„Троя“,	
Светослав	 Славчев	 и	 Младеж-
ко	 театрално	 студио	 „ГаРгаРа“,	
школата	на	Ива	Пенчева,	Дани	
Белев	 и	 Quick	 Hands	 Project,	
„F.I.M.S.”,	 „Underground	 Riders“,	
„Бъки“.	 Няма	 как	 да	 изредя	
всички	около	180	души.
 - Какво представлява пър-
вата онлайн енциклопедия за 
Габрово Gabrovowiki, чийто ав-
тор сте?
	 -	Gabrovowiki.com	е	 габров-
ската	 Уикипедия.	 Създадох	 я	
със	 софтуера	 на	 световната	
енциклопедия,	 така	 че	 следва	
нейния	 принцип	 -	 да	 система-
тизира	познанието	за	Габрово.	
Има	статии	в	различни	раздели	
-	 от	 бизнес	 и	 архитектура	 до	
исторически	 личности	 и	 съби-
тия.	 Енциклопедията	 продъл-
жава	 да	 се	 попълва	 с	 нови	
статии	и	всеки	е	добре	дошъл	
да	 предложи	 такива.	 Така	 за-
едно	 с	 музиканта	 Илко	 Илиев	
създадохме	статии	 за	джаза	в	
Габрово.	 С	 подкрепата	 на	 ав-
тора	Петрана	Колева	статии	от	

историческия	сборник	„Априло-
вски	 свод“	 също	 се	 появиха	 в	
Gabrovowiki.
 - А какво е оригиналното в 
първата компютърна игра за 
Габрово Gabroville, на която 
също сте автор?
	 -	 Габрово	 е	 единственият	
град	 в	 България,	 който	 има	
собствена	 онлайн	 Уикипедия	
и	 собствена	 компютърна	 игра.	
Шеговито	казано,	това	са	сред	
чудесата	на	Габрово	в	ХХІ	век,	
както	 през	 ХХ	 век	 се	 раждат	
чудесата	 Паметник	 в	 реката	 и	
Кораб	в	гората.	
	 Gabroville	 разказва	 за	 при-
ключенията	 на	 един	 космиче-
ски	габровец	от	Планета	Габро-
во,	 който	 пристига	 в	 нашия	
град.	Докато	преодолявате	пре-
пятствията	 заедно	 с	 него,	 вие	
научавате	 любопитни	факти	 за	
Габрово.
	 Арт	проектите	ми,	за	които	
разказвам	сега,	 се	осъществи-
ха	 благодарение	 на	 програма	
„Култура“	 на	 Община	 Габрово.	
Да	 се	 занимаваш	 с	 култура	 и	
изкуства	днес	е	трудно,	с	тази	
програма	 това	 занимание	 ста-
ва	 поне	 малко	 по-поносимо	 и	
най-важното	 -	възможно	да	се	
сбъдне	реално.
 - Защо създадохте първия 
видео бизнес портал за Габро-
во biz.gabrovo.net <https://
www.biz.gabrovo.net/>?
	 -	За	да	бъде	новата	„Книга	
на	 габровската	 индустрия“	 -	
от	 ХХІ	 век.	 Предприемачество-
то	 е	 важна	 съставка	 от	 духа	
на	 Габрово.	 През	 2015	 година,	
след	 много	 разговори,	 напра-
вих	 20	 видео	 интервюта	 със	
съвременни	 габровски	 пред-
приемачи	 -	 с	 техните	 поуки	 и	
уроци	за	бизнес	успех.	
 - След всичко това естест-
вено идва признанието. Вие 
сте сред 20-те най-изявени 
млади личности на Бълга-
рия за 2018 година, отличен 
за културния Ви принос към 
Габрово. Разкажете повече за 
това отличие.
	 -	 Да,	 през	 май	 в	 Пловдив	
бях	 отличен	 сред	 20-те	 най-из-
явени	 млади	 личности	 в	 Бъл-
гария	от	области	като	култура,	
бизнес,	 наука	 и	 т.	 н.	 Призна-
нието	 дойде	 от	 младежката	
организация	 Junior	 Chamber	
International	 (jCI)	 в	 България,	
част	от	световна	мрежа	в	над	
100	държави	от	цял	свят.	Жури-
то	 включваше	 значими	 имена	
от	различни	сфери.
	 Най-големите	 ми	 постиже-
ния	през	последните	10	години	
-	от	поредицата	„Габрово	-	жи-
вият	 град“,	 през	 Gabrovowiki	 и	
Gabroville,	до	„Щастливо	Габро-
во“	и	6Fest	-	никога	не	са	били	
награждавани	 в	 родното	 ми	
Габрово.	Първото	признание	за	
тях	дойде	отвън,	от	национално	
жури,	 независещо	 от	 местни	
фактори	 -	 и	 това	 е	 възмож-
но	най-обективната	и	истинска	
оценка.
 - Макар че не сте всеки 
ден в Габрово, Вие мислите и 
работите за авторитета на гра-
да...
	 -	Действията	ми	са	го	пока-
зали	-	с	различните	ми	проекти	
в	 историята,	 културата,	 изку-
ствата,	 образованието,	 пре-
дприемачеството,	 фестивалния	
туризъм,	 медиите	 на	 Габрово.	
Днес	мисля,	че	е	време	за	син-
тез.	 Един	 град	 не	може	 да	 се	
развива	 хармонично	 без	 заед-
но	да	се	развиват	всички	тези	
сфери.	
	 Време	е	за	труд	и	постоян-
ство.	Промяната	винаги	е	идва-
ла	от	 горе	надолу.	Време	е	за	
обединение	на	новаторите	и	хо-
рата	на	действието	срещу	апа-
тията,	 злобата,	 бездуховността	
и	обречеността	на	смърт.
	 Общество	 без	 дух	 и	 пред-
приемчивост	 е	 обречено	 да	
умре	-	със	или	без	демографска	
криза.	Не	трябва	да	позволява-
ме	Габрово	и	духът	на	габровци	
да	се	стопят,	да	изчезнат	много	
преди	 един	 предполагаем	 фа-
тален	 край	 на	 демографската	
криза	-	не	от	физическо	изчез-
ване,	а	от	духовно	и	културно.	
	 Нужно	е	да	се	създаде	едно	
общество	на	хората	на	делата,	
едно	общество,	което	взаимно,	
задружно,	 обединено	 да	 рабо-
ти	и	с	делата	си	да	напредва.	
Тръгнал	съм	вече	по	този	път.

Момчил Öоíåв: “Вðåмå å за тðуä и поñтояíñтво”

	 Момчил	Цонев	е	сред	20-те	най-изявени	млади	личности	на	Бълга-
рия	за	2018	г.,	отличен	за	културния	му	принос	към	Габрово.	Създател	
на	 първия	 Международен	 фестивал	 за	 градски	 изкуства	 и	 щастие	
6Fest,	 първата	 онлайн	 енциклопедия	 за	 Габрово	 Gabrovowiki,	 първата	
компютърна	игра	за	Габрово	Gabroville,	най-популярния	клип	за	Габрово	
„Щастливо	Габрово“.	Автор	е	на	4	книги	за	града	-	„Имало	едно	време	
в	Габрово”,	„Габрово	и	габровци	в	старата	книжнина.	Т.	1.	Пътеписи	
(1662-1878	г.)”,	„Габрово	след	Освобождението.	Спомени	от	Констан-
тин	 Вапцов”	 (трите	 в	 съавторство	 с	 историка	 Даниела	 Цонева)	 и	
„Снежно	Габрово	за	деца”.	
	 Създател	и	главен	редактор	на	онлайн	медията	Габрово	Daily,	пор-
тала	Gabrovo.net	и	бизнес	портала	biz.gabrovo.net.	Завършил	е	Нацио-
налната	Априловска	гимназия.	Бакалавър	по	журналистика	и	магистър	
по	културология	в	СУ	„Св.	Климент	Охридски“.	Докторант	по	онлайн	
журналистика	в	Софийския	университет.	Носител	на	наградата	на	Об-
щина	Габрово	„Златен	Хирон“	за	принос	в	развитието	на	града	(2004).
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Никола	Максимов,	 наричан	
по	 габровски	 обичай	 Косьо,	 е	
роден	на	9	юли	1859	г.	в	Габро-
во	 в	 многолюдното	 семейство	
на	известен	куюмджия	(златар)	
-	 Максим	 Григоров	 поп	 Стоев,	
роден	през	1830	година.	

Максим	 Григоров	 е	 имал	
къща	 и	 дюкян	 на	 днешната	
улица	„Радецка“	№	8-10.	Бил	за-
можен	и	уважаван	в	града	чо-
век,	помощник-кмет	на	 Габров-
ския	общински	съвет,	църковен	
настоятел	 при	 църквата	 „Св.	
Троица“	 в	 Габрово	 и	 активен	
общественик.	 През	 юни	 1897	
г.	 обикаля	 всички	 семейства	 в	
енорията	на	църквата,	за	да	съ-
бира	 помощи	 за	 пострадалите	
от	 катастрофалното	 наводне-
ние.	Максим	Григоров	е	щедър	
дарител	 за	 всички	 обществени	
инициативи.	 Най-значимото	 му	
дарение	 е	 голямо	 място	 на	
брега	 на	 река	 Синкевица	 от	
800	квадратни	метра,	което	той	
предоставя	 безвъзмездно	 (за-
едно	с	брат	си	Христо	Григоров	
и	сестра	си	Иванка)	за	строи-
телството	на	Театрално-библио-
течното	здание	на	Габровското	
читалище	„Априлов	–	Палаузов“	
малко	преди	смъртта	си.	Името	
му	е	вписано	в	поменика	на	да-
рителите	на	читалището.	Умира	
внезапно	 на	 7	 март	 1903	 г.	 на	
72	години	от	апоплектичен	удар	
(инсулт).	

Майката,	 Пена	 Максимова,	
родена	на	1	август	1843	г.,	била	
от	 много	 заможно	 семейство	
-	дъщеря	на	габровския	чорбад-
жия	 и	 търговец	 Иван	 Андреев	
Парлапанов.	 Умира	 през	 1911	
година.

Максим	 Григоров	 дава	 до-
бро	за	времето	си	образование	
на	четирите	си	деца.

Косьо	 бил	 най-големият,	
единствен	 син	 в	 семейството.	
Той	 изучил	 добре	 бащиния	 си	
занаят	 и	 станал	 един	 от	 най-
известните	 златари	 в	 града.	
Имал	три	сестри	–	Анна,	Кича	и	
Бела.	Най-голямата	-	Анна,	била	
омъжена	 за	 габровския	 учител	
Никола	В.	Саранов	(1854	–	1916	
г.).	Той	е	известен	националре-
волюционер,	 след	 Освобожде-
нието	и	народен	представител.	
Семейството	живеело	в	София.	
Раждат	им	се	три	деца,	които,	
обаче,	 умират	 съвсем	 малки.
През	1900	година	умира	и	Анна.

Втората	сестра	на	Косьо	 –	
Кича,	е	омъжена	в	Габрово	за	
Петър	Габровски.	Умира	твърде	
млада,	 през	 1896	 г.,	 също	 без	
деца.

Най-малката	сестра	–	Бела,	
била	 дългогодишна	 учителка.	
Останала	неомъжена.	Живеела	
в	Габрово,	в	бащината	си	къща.

Самият	 Косьо	 Максимов	
също	не	се	е	женил.

Така	 от	 многолюдното	 се-
мейство	 остават	 само	 той	 и	
сестра	му	Бела,	и	двамата	не-
женени.

Още	на	8	септември	1908	г.	
Косьо,	сестра	му	Бела	и	майка	
им	 Пена	 Максимова	 съставят	
един	 нотариално	 заверен	 про-
токол,	 по	 който	 с	 доброволно	
съгласие	 разделят	 помежду	 си	
цялото	 недвижимо	 имущество,	
останало	 от	 бащата.	 Според	
този	протокол	всъщност	майка-
та	 се	 отказва	от	 какъвто	 и	 да	
е	 дял	 в	 имотите,	 които	 семей-
ството	 притежава.	 Така	 и	 Ко-
сьо,	 и	Бела	 знаят	 точно	 какво	
притежават	от	наследството.	И	
двамата	 са	 много	 добре	 обез-
печени.

Косьо	бил	също	като	баща	
си	 ангажиран	 с	 обществените	
дела.	 Бил	 епитроп	 в	 църквата	
„Св.	 Троица“,	 а	 също	 така	 и	
дарител	на	всички	обществени	
инициативи.

През	 1913	 година	 Косьо	
Максимов	 се	 разболява	 тежко	
и	 на	 1	 май,	 вече	 на	 края	 на	
силите	 си,	 решава	 да	 напише	
завещанието	 си.	 Пише	 го	 на	
ръка,	с	мастило,	в	една	тетрад-
ка	малък	формат.	Всяка	дума	е	
добре	обмислена	и	сякаш	изли-
за	от	сърцето	му:

„...Понеже	 аз,	 до	 тази	 си	
напреднала	 възраст	 по	 разни	
причини	 не	 се	 ожених,	 за	 да	
имам	 поколение,	 което	 да	 на-
следи	 имотите	 ми,	 сестра	 ми	
Бела	 досега	 също	 е	 неомъже-
на,	при	това	тя	си	има	едно	за-

видно	 материално	
положение,	 до-
бито	от	бащи-
ното	си	на-
следство	
и	 ико-
номии	
о т	
дъл-
го -

го-

диш-
н о	
учител-
с тв ува -
не,	 освен	
това	 тя	 по-
лучава	 добра	
пенсия	 за	 изслу-
жени	години	като	гим-
назиална	 учителка.	 От	 друга	
пък	 страна,	 като	 си	 смислих	
какви	 неимоверни	 физически	
трудове	 е	 струвало	 на	 моя	
баща	издръжката	на	цялото	ни	
семейство,	в	жизнения	му	път,	
на	който	в	негова	доля	е	била	
безспирен	 труд	 до	 последния	
момент	 на	 живота	 му,	 то	 на-

мирам,	 че	 е	 справедливо	 да	
отплатя	 за	 неговите	 трудове	 и	
за	 неговото	 недостигаемо	 по	
висота	чадолюбие,	 за	 увекове-
чаване	 на	 паметта	 му	 да	 съз-
дам	един	фонд	с	материалните	
средства,	с	които	ще	разпола-
гам	 в	 деня	 на	 откриването	 на	
настоящето	завещание.

Този	 фонд	 ще	 носи	 загла-
вието	 „Фонд	 за	 съзиждане	 на	
болница	 в	 гр.	 Габрово“	 от	 иж-
дивението	 на	 Никола	 (Косьо)	
Максимов,	 в	 памет	 на	 роди-
телите	 му	 Максим	 Григоров	 и	
Пена	 Максимова,	 родена	 Ива-
нова	 Андреева	 Парлапанова,	
и	 който	 фонд	 ще	 послужи	 за	
целта,	която	ще	бъде	изложена	
по-долу...“

И	Никола	Максимов	изреж-
да	акуратно	всичко	ценно,	кое-
то	 притежава	 и	 което	 е	 опре-
делил	 за	 създаването	 на	 този	
фонд.	На	първо	място	 това	са	
недвижимите	имоти:

„...За	 образуване	 на	 въ-
просния	фонд,	аз,	Никола	Мак-
симов,	 днес	 на	 1	 май	 1913	 г.,	
с	 чиста	 съвест	 и	 добра	 воля	
и	 непринуждаван	 от	 никого,	
предоставям	 движимите	 си	 и	
недвижимите	 си	 имоти,	 които	
ще	се	окажат	моя	собственост	
в	 деня	 на	 откриването	 на	 на-
стоящето	завещание,	а	именно:

1. Къщата	 ми	 на	 пазаря	

в	 гр.	 Габрово,	 коя-
то	 се	 съставля-
ва	 от	 старата	
ни	къща,	от	
половина-
та	къща,	
купена	
о т	
Н и -
к о -
л а	

Христов	 Кънев,	 дюкянчето	 зад	
къщата,	 заедно	 с	 дворчето,	
които	се	числят	към	улица	9-та.

2. Едно	празно	място	на	ул.	
„Скобелевска“	 в	 гр.	 Габрово,	
между	съседи:	къщата	на	Иван	
Н.	Халачев,	празното	място	на	
д-р	 Петър	 Цончев,	 ул.	 „Ско-

белевска“	 и	 отзад	 една	 обща	
улица.

3. Една	ливада	в	местност-
та	 „Поп	 Райковите	 ливади“	 от	
около	2	½	декара.

4. По	 2/7	 части	 от	 една	
къща,	 една	 гора,	 една	 ливада	
и	 една	 нива	 на	 Сирманите	 в	
местността	 „Хаджи	 Маноилчи-
ното“...“

Това	са	лично	неговите	не-
движими	 имоти	 по	 гореспоме-
натия	разделителен	протокол.

Следват	 движимите	 цен-
ности,	 които	 Косьо	 Максимов	
включва	в	бъдещия	фонд:

„...1.	 Всичките	ми	вземания	
по	записи,	изпълнителни	листи	
и	по	сметки,	вписани	в	тефтера	
ми,	 в	 който	 вписвам	 сметките	
си	от	1910	г.

2. Валута	 (турски	 жълтици	
за	накити).

3.	 Влог	 в	 Българска	 земе-
делска	банка	–	габровски	клон,	
записан	в	тефтерите	ми	на	стр.	
244.

4. Петнадесет	акции	в	Пър-
вото	 българско	 застрахова-
телно	 дружество	 „България“	 в	
Русе.

5.	 Една	 облигация	 на	 ло-
тарийния	 заем	 на	 Софийската	
градска	община.

6. Налични	 пари	 в	 касата,	
според	сметката,	която	се	води	
за	тях	в	тефтеря.

7.	Разни	ценности,	като	из-
работено	сребро,	неизработено	
сребро	 в	 монети,	 престанали	
да	имат	официален	курс	и	дру-
ги	такива,	за	които	е	съставен	
специален	 опис,	 подписан	 от	
мен,	който	се	намира	в	касата	
ми.

8.	 Стойността	 на	 една	 же-
лязна	 каса	 система	 „Бурджи-
ев“...“

	Не	забравя	все	пак	и	сес-
тра	си	Бела:

„...Всичката	 ми	 покъщнина	
да	 се	 предаде	 на	 сестра	 ми	
Бела	 Максимова.	 Ако	 по	 ня-
каква	 причина	 тя	 откаже	 да	
приеме	 тази	 покъщнина,	 то	 тя	
да	бъде	продадена	и	сумата	да	
се	прибави	към	фонда...“

Но	има	още	една	точка:	На	
църковното	 настоятелство	 на	
църквата	„Св.	Троица“,	на	което	
и	 Никола	 е	 член,	 се	 завеща-
ват	500	лева	за	украсяване	на	
храма.

След	 някои	 други	 забележ-
ки	 Никола	 Максимов	 точно	 и	
акуратно	 определя	 начина,	 по	
който	да	се	процедира	със	за-
вещаното	имущество:

„...1.	Да	се	направят	усилия	
за	събиране	на	сумите	по	запи-
сите,	изпълнителните	листове	и	
по	сметките.

2.	 Валутата	 (турските	 жъл-
тици	без	курс)	да	се	продаде.

3. Сумата	 в	 банката,	 както	
и	тази	в	Пощенската	спестовна	
каса	да	се	внесе	веднага	в	за-
верение	на	фонда.

4.	 Акциите	 от	 застрахова-
телно	 дружество	 „България“	 в	
Русе	и	облигацията	от	заема	на	
Софийската	община	да	се	про-

дадат	и	сумата	веднага	да	бъде	
внесена	в	заверение	на	фонда.

5. Наличните	пари	да	бъдат	
внесени	 веднага	 в	 заверение	
на	фонда.

6. Недвижимите	 имоти,	 с	
изключение	 на	 имота	 на	 Сир-
маните,	показани	в	настоящето	
завещание	 под	 номер	 4	 да	 се	
продадат.

7. Имотът	на	Сирманите	да	
не	 бъде	 продаден,	 та	 дано	 с	
време	 бъде	 възложено	 изди-
гането	 на	 болницата	 на	 това	
място,	 ако	 не	 се	 намери	 от	
компетентни	лица	място,	което	
да	отговаря	на	тази	цел...“.

„...Целта	 на	 създавания	 от	
мене	 фонд	 за	 съзиждане	 бол-
ницата,	с	иждивение	на	Никола	
(Косьо)	 Максимов,	 в	 памет	 на	
родителите	 ми	 Максим	 Григо-
ров	и	Пена	Максимова,	родена	
Иванова	 Андреева	 Парлапано-
ва,	е	да	се	построи	и	поддържа	
в	 гр.	 Габрово	 едно	 болнично	
заведение,	 което	 да	 служи	 за	
нуждите	 на	 страдущите	 бъл-
гари,	 български	 поданици.	 Но	
тъй	 като	 средствата	 на	 фон-
да,	 който	 ще	 се	 образува	 от	
продажбата	 на	 имотите	 ми	 са	
недостатъчни	 за	 образуване,	
изграждане	 и	 поддържане	 на	
болницата,	 то	 нареждам,	 щото	
сумите	 на	 този	фонд	 да	 бъдат	
внесени	в	Българската	народна	

банка	или	в	българската	земе-
делска	 банка	 на	 оползотворе-
ние	до	1	януари	1960	 г.	 (първи	
януари	 хилядо	 деветстотин	 и	
шестдесета	година)...“

Това	всъщност	е	всичко.
В	следващия	раздел	на	за-

вещанието	 Никола	 Максимов	
определя	 кои	 ще	 бъдат	 него-
вите	 изпълнители	 и	 правилата,	
по	 които	 те	 ще	 работят.	 Това	
са	 все	 уважавани	 личности	 в	
града.	Той	пише:

„...За	 изпълнение	 на	 това	
завещание	назначавам	по-долу	
изброените	 лица,	 които	 умоля-
вам	да	приемат	мисията,	която	
им	 възлагам,	 като	 имам	 пред-
вид	 хуманната	 цел,	 която	 се	
преследва:	 създаване	 на	 бол-
нично	заведение	за	облекчение	
на	страдущите.

1.	 Габровският	 градски	 об-
щински	кмет	–	председател

2. Управителят	 на	 Габров-
ската	държавна	болница

3.	 Габровският	 градски	 ми-
рови	съдия

4.	Добри	Ив.	Калпазанов
5.	Димитър	Андрейчев
6.	Паскал	Хр.	Паскалев
7.	Владимир	Данев
8.	Кольо	Христов	Конкилев
9.	 Гунчо	 Иванов	 Хаджигун-

чев
10.	Христо	Метев
11.	Георги	Иванов	Аврамов
В	 случай,	 че	 някой	 от	 го-

реупоменатите	 изпълнители	 на	
завещанието	 ми	 не	 биха	 при-
ели	 възложената	 им	 от	 мен	
мисия	 или	 поради	 смърт	 или	
друга	 причина	 не	 биха	 могли	
да	 довършат	 разпореждането	
на	завещанието	ми,	то	за	техни	
заместници	по	реда	на	тяхното	
изложение	 за	 изпълняване	 на	
завещанието	 ми	 назначавам	
както	следва:

1.	 Габровски	 архиерейски	
наместник

2. Представител	 на	 габров-
ската	градска	санитарна	власт.

3. Директорът	на	Габровска-
та	мъжка	Априловска	гимназия.

4.	 Габровският	 околийски	
началник

5. Директорът	на	Българска-
та	народна	банка	в	Габрово

6. Главният	учител	на	основ-
ните	училища	в	Габрово

7. Директорът	 на	 Девиче-
ската	 гимназия	 или	 училище	 в	
Габрово.

Решенията	 на	 изпълнители-
те	 на	 завещанието	 ми	 подле-
жат	 на	 изпълнение,	 ако	 те	 са	
взети	 от	 болшинството	 им	 и	
щом	това	тяхно	решение	е	одо-
брено	 от	 Габровския	 градски	
общински	съвет	в	законния	му	
състав.

Решенията	на	гореспомена-
тите	по	завещанието	ми,	за	да	
се	 считат	 за	 редовни,	 трябва	
да	 са	 взети	 в	 събранията	 им,	
в	 които	 са	 участвали	 повече	
от	 половината,	 при	 условие,	
че	всичките	без	изключение	са	
редовно	 призовани	 с	 писмени	
съобщения,	 в	 които	 са	 упоме-
нати	 въпросите,	 които	 има	 да	
се	разрешават.

След	 първи	 януари	 хиля-
да	 деветстотин	 и	 шестдесета	
година,	 най-късно	 в	 срок	 от	
една	година,	изпълнителите	на	

завещанието	 ми	 проверяват	
до	 какъв	размер	е	 достигнала	
сумата	 на	 фонда,	 след	 което,	
ако	 се	 намери,	 че	 сумата	 е	
достигнала	 за	 изграждането	
на	болничното	заведение	и	да	
остане	за	фонда	по	издръжка-
та	 му,	 изискват	 мнението	 на	
Министерството	 –	 Дирекцията	
за	 опазване	 на	 обществено-
то	 здраве	 за	 вида	 и	 размера	
на	 болничното	 здание,	 което	
трябва	 да	 се	 построи	 и	 което	
трябва	да	отговаря	на	нуждите	
на	времето.

Ако	 се	 намери,	 че	 фондът	
е	 недостатъчен,	 за	 да	 се	 по-
строи	и	поддържа	такава	една	
болница,	 то	 реализирането	 на	
тази	 идея	 се	 отлага	 за	 срок	
от	 десет	 години,	 т.	 е.	 до	 пър-
ви	 януари	 хиляда	 деветстотин	
и	 седемдесета	 година,	 след	
която	 дата	 болничното	 здание	
трябва	да	се	построи	при	сред-
ствата,	 които	 фондът	 предста-
влява	и	при	разчет	щото	след	
построяването	 на	 зданието	 да	
остане	 достатъчно	 капитал,	 от	
процентите	на	който	да	се	из-
държа	болницата...“

Очевидно	 Косьо	 Максимов	
правилно	 е	 предвидил,	 че	 ня-
кои	 от	 лицата,	 посочени	 от	
него,	 може	 да	 не	 са	 в	 със-
тояние	 да	 изпълняват	 възло-
женото	 им	 задължение.	 Така	
например,	 Паскал	 Паскалев,	
Димитър	 Андрейчев	 и	 Влади-
мир	 Данев	 се	 изселват	 в	 Со-
фия,	Гунчо	х.	Гунчев	е	убит	във	
войната,	Кольо	Хр.	Конкилев	и	
Христо	Метев	напускат	комите-
та	по	лични	причини.	Така	със-
тавът	на	комитета	се	променя,	
но	винаги	в	съответствие	с	ука-
занията	на	Косьо	Максимов.

По-нататък	 в	 своето	 заве-
щание	 Косьо	 Максимов	 на-
режда,	 когато	 болницата	 бъде	
построена	и	обзаведена,	да	се	
издигне	в	двора	на	болницата:

„...	 един	 паметник	 на	 на-
шето	 семейство,	 а	 в	 чакалния	
салон	 върху	 мраморна	 пло-
ча,	взидана	в	една	от	стените	
на	салона	 (чакалнята)	да	бъде	
написано:	 „Тази	 болница	 се	
въздигна	с	иждивението	на	Ни-
кола	 (Косьо)	 Максимов,	 в	 па-
мет	 на	 родителите	 му	Максим	
Григоров	 и	 Пена	 Максимова,	
родена	Иванова	Андреева	Пар-
лапанова...“.

Нарежда	 също	 така,	 след	
като	болницата	е	готова,	тя	да	
се	 управлява	 от	 Габровския	
градски	 общински	 съвет,	 но	
да	не	може	да	се	използва	за	
други	цели,	освен	за	болница.

Така	 подготвеното	 завеща-
ние	Косьо	Максимов	подписва	
на	 1	 май	 1913	 г.	 и	 по-надолу	
е	 отбелязал,	 че	 възнамерява	
да	 го	 предаде	 за	 съхранение	
на	 Габровския	 мирови	 съдия,	
който	 е	 и	 нотариус.	 Подписва	
се	 и	 на	 всяка	 страница	 на	
тетрадката,	 а	 страниците	 са	
номерирани.	

По	 някаква	 причина	 той	
не	 е	 успял	 да	 предаде	 заве-
щанието	на	съдията,	но	и	 той,	
и	 много	 други	 хора	 са	 били	
уведомени	 устно	 за	 неговото	
съществуване.

СЛЕДВА	ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Завåщаíиåто íа Коñьо Макñимов и пðåвðатíоñтитå íа вðåмåто

Габрово	в	началото	на	ХХ	век.	На	заден	план	е	църквата	„Св.	Йоан	Предтеча“	и	Петкова	нива.	В	дясно,	бяла-
та	сграда	е	по-голямата	къща	на	Косьо	Максимов,	гледана	откъм	Янтра.	Снимка:	Държавен	архив	–	Габрово

Сава	К.	Попов,	кмет	на	Габрово	(1912–1918.),	пър-
вият	 председател	 на	 комитета	 по	 изпълнение	 на	

завещанието	 на	 Косьо	 Максимов.	 Снимка:	 Държавен	
архив	–	Габрово

Габрово,	 ул.	 „Радецка“	 и	 пл.	 „1	 май	 1876	 г.“.	 Вляво,	 между	 високите	
сгради	са	се	сгушили	къщите	на	Косьо	Максимов.	През	седемдесетте	и	
осемдесетте	години	на	ХХ	век	там	беше	закусвалня	„Златното	пиле“.
Снимка:	Държавен	архив	–	Габрово
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	 Вчера	 в	 специал-
но	 изявление	 Съюзът	 на	
ветеринарните	 лекари	 в	
България	 подкрепи	 стро-
гите	 мерки,	 наложени	 за	
овладяване	 на	 огнищата	
на	чума	по	дребните	пре-
живни	 животни.	 Ще	 при-
помним,	 че	 те	 станаха	
най-коментираното	 съби-
тие	 в	 медийното	 и	 вирту-
алното	пространство	през	
последната	 седмица.	 На-
дигна	се	огромна	вълна	от	
обществено	 недоволство,	
чийто	пик	беше	вчера	под	
прозорците	 на	 Министер-
ския	 съвет.	 Там	 фермери	
от	 Югоизточна	 България	
протестираха	 в	 знак	 на	
протест	 срещу	 умъртвява-
нето	 на	животни	 в	Бурга-
ско	и	Ямболско.	По	повод	
наложените	 строги	 вете-
ринарно-полицейски	 мер-
ки	за	справяне	с	тежката	
епизоотична	 ситуация	 в	
регион	 Ямбол	 Съюзът	 на	
ветеринарните	 лекари	 за-
яви:
	 „Ветеринарномедицин-
ската	колегия	дава	своята	
безапелационна	 подкрепа	
на	 ветеринарните	 лека-
ри,	 борещи	 се	 с	 опасна-
та	 болест	 на	 територия-
та	 на	 Ямболска	 област,	 и	
се	 обявява	 остро	 против	
оспорването	 на	 нашия	
професионализъм,	 против	

политизирането	 и	 извли-
чането	 на	 изгода	 от	 чо-
вешкото	нещастие,	против	
езика	на	омразата	и	 ксе-
нофобията.
	 През	 месец	 юни	 2018	
година	 болестта	 Чума	 по	
дребните	преживни	живот-
ни	 проникна	 за	 пръв	 път	
както	 на	 територията	 на	
Република	 България,	 така	
и	на	територията	на	Евро-
пейския	съюз.	Това	е	ново	
за	 нас	 заболяване,	 чийто	
причинител	 е	 РНК	 вирус	
от	 семейството	 на	 Пара-
миксовирусите.	 Болестта	
засяга	 дребни	 преживни	
животни	 -	 овце	 и	 кози,	
силно	 заразна	 е,	 но	 към	
момента	 не	 е	 опасна	 за	
човека.
	 	Наличието	на	този	ви-
рус	в	животни	от	стадата	
в	 Ямболско	 е	 потвърдено	
двукратно.	 Първите	 поло-
жителни	 резултати	 са	 ус-
тановени	 в	 акредитирана	
лаборатория	 за	 особено	
опасни	 инфекции	 в	 Репу-
блика	 България	 и	 същите	
положителни	 резултати	
са	 потвърдени	 в	 лабора-
тория,	 акредитирана	 за	
Чума	по	дребните	прежив-
ни	 животни	 в	 Република	
Франция.	 Не	 съществува	
никакво	съмнение,	че	точ-
но	този	вирус	е	проникнал	
на	територията	на	нашата	
страна...
	 Болестта	 Чума	 по	

дребните	преживни	живот-
ни	 е	 класифицирана	 като	
особено	 опасна,	 силно	
заразна	 и	 подходяща	 за	
употреба	 като	 биологично	
оръжие.	Ето	защо	мерките	
за	 превенция	 и	 борба	 с	
това	 заболяване	 изискват	
възможно	 най-високото	
ниво	на	биосигурност,	 не-
позволяващо	 поставянето	
на	животните	под	каранти-
на.	Мерките	за	превенция	
и	 борба	 с	 тази	 болест	
включват	 умъртвяване	 по	
хуманен	 начин	 на	 всички	
възприемчиви	животни	на	
територията	 на	 една	 епи-
зоотична	 единица,	 т.	 е.	

във	всяко	населено	място,	
където	 положителен	 ре-
зултат	 е	 дало	 дори	 само	
едно	 животно.	 Всички	
други	 животни	 в	 същата	
епизоотична	 единица	 се	
считат	 за	 контактни,	 т.	 е.	
вече	осъществили	контакт	
със	 заразеното	 животно	
и	 представляващи	 висок	
риск	 за	 по-нататъшното	
разпространение	 на	 ин-
фекцията.	 Мерките	 за	
превенция	 и	 борба	 с	 чу-
мата	 включват	 и	 щател-
на	 дезинфекция	 на	 мес-
тата,	 където	 се	 отглеждат	
възприемчиви	 животни	
(обори,	 навеси,	 площад-

ки),	 стопанския	 инвентар,	
транспортните	 средства	 и	
хората,	 които	 са	 били	 в	
контакт	 с	 възприемчивите	
животни,	 както	 и	 ограни-
чаване	движенията	на	жи-
вотни	в	и	извън	населени-
те	места...
	 Екипите,	 на	 които	 е	
възложена	задачата	да	се	
справят	 на	 място	 с	 раз-
витието	 и	 разпростране-
нието	 на	 чумата	 по	 дреб-
ните	 преживни	 животни,	
се	 състоят	 от	 магистри	
по	 ветеринарна	 медицина	
-	 ветеринарни	 лекари	 от	
областните	 дирекции	 по	
безопасност	на	храните	и	

от	 Централно	 управление	
на	БАБХ	с	дългогодишен	и	
богат	 опит	 в	 профилакти-
ката	и	борбата	със	зараз-
ни	болести	по	животните...	
На	 екипите	 от	 колеги-ве-
теринарни	 лекари	 дейст-
вително	 помагат	 лица	 от	
ромски	произход,	с	чиито	
снимки	 бе	 безпардонно	
злоупотребено	 в	 медий-
ното	 и	 виртуалното	 прос-
транство.	
	 Тези	 хора	 не	 са	 ве-
теринарни	 лекари	 и	 ка-
тегорично	 не	 извършват	
ветеринарномедицинска	
дейност,	но	за	разлика	от	
протестиращите	 граждани	
и	 политическите	 предста-
вители,	 стриктно	 спазват	
наложените	мерки	за	био-
сигурност,	 носят	 предпаз-
но	облекло	и	оборудване,	
подлежат	 на	 дезинфек-
ционни	 процедури	 и	 са	
безценни	 помощници	 на	
нашите	 колеги-ветеринар-
ни	лекари	при	фиксиране-
то	на	животните	и	изнася-
нето	на	телата	до	опреде-
лените	 за	 целта	 трупосъ-
бирателни	 ями.	Работейки	
рамо	 до	 рамо	 с	 нашите	
ветеринарни	 специалисти	
и	то	при	изключително	не-
благоприятни	условия	-	ви-
соки	 температури,	 остри	
миризми,	 задух,	 липса	 на	
достатъчно	 почивка,	 огра-
ничен	 достъп	 до	 вода	 и	
храна	 и	 не	 на	 последно	

място	-	силно	агресивното	
поведение	на	 гражданите,	
натиска	 на	 медиите,	 оби-
дите	на	етническа	основа,	
цинизмите,	 клетвите,	 за-
мерянето	 с	 тежки	 пред-
мети	 и	 насилственото	 не-
допускане	 до	 обектите	 на	
контрол,	правят	тези	хора	
от	ромски	произход	наши	
колеги	 и	 наши	 приятели.	
Тези	 хора,	 както	 и	 вете-
ринарните	 лекари,	 които	
работят	в	огнищата,	са	ге-
рои	 и	 заслужават	 нашите	
адмирации.
	 Не	 е	 редно	 и	 не	 е	
морално	 стремежът	 към	
опазване	 на	 животните	 и	
хуманното	 отношение	 към	
тях	 да	 провокира	 сред	
обществото	 агресия	 към	
хора	и	техните	семейства,	
и	призиви	за	саморазпра-
ва	с	тях.
	 Призоваваме	 гражда-
ните	 да	 не	 се	 противо-
поставят,	 да	 не	 проявя-
ват	агресия,	да	не	пречат,	
да	 спазват	 законите	 на	
Република	 България	 като	
пълноправна	 членка	 на	
Европейския	 съюз	 и	 да	
оказват	 пълно	 съдействие	
на	 ветеринарните	 специа-
листи	 и	 представителите	
на	органите	на	МВР,	чиято	
единствена	цел	е	да	пред-
пазят	 нови	 стада	 и	 нови	
животни	 от	 по-нататъшно-
то	 заразяване	и	разпрос-
транение	на	болестта.“

Съюзът íа вåтåðиíаðитå поäкðåпи ñтðоãитå мåðки в Ямболñко
Колегията се обяви остро против оспорването на професионализма и срещу политизирането на проблема с чумата по дребните преживни животни

 Мнозина,	 и	 с	 право,	
се	възмутиха	от	идеята	на	
госпожата	да	вдига	акциза	
на	нагреваемите	тютюневи	
изделия	(НТИ).
	 Изчетох	доста	публика-
ции,	 без	 да	 претендирам,	
че	съм	попаднал	на	всич-
ки.	 Никъде	 не	 срещнах	
обаче	 гледната	 точка	 на	
заинтересованите	 потре-
бители.
	 В	 Предварителната	
оценка	 на	 въздействи-
ето	 към	 проектозакона	
на	 Мента	 има	 раздел	 II,	
озаглавен	 Заинтересова-
ни	групи.	Знаете	ли	какво	
пише	там?	Цитирам:
	 „Вносителите	 и	 произ-
водителите	 на	 тютюневи	
изделия,	 както	 и	 лицата,	
които	въвеждат	на	терито-
рията	на	страната	акцизни	
стоки,	попадащи	в	обхвата	
на	определението	за	НТИ”.
Потребителите	липсват!
	 Колцина	 и	 какви	 хора	
са	те?

	 За	да	е	ощетен	фискът	
с	15	млн.	лв.	от	януари	до	
май	включително,	то	значи	
за	 този	 период	 са	 били	
продадени	 около	 5.8	 млн.	
кутии	 (делим	 15	 млн.	 на	
разликата	 в	 акциза	 спря-
мо	 обикновените	 цигари,	
която	разлика	е	2.60	лв.).
	 Сиреч	 среднодневната	
продажба	на	НТИ	възлиза	
на	близо	40	хиляди.
	 Отчитайки	 грамадната	
разлика	 в	 потреблението	
при	старта	на	НТИ	в	нача-
лото,	спрямо	видимото	му	
нарастване	 към	 средата	
на	 годината,	 както	 и	 ред	
други	 условности	 (бавно-
то	 и	 неравномерно	 раз-
пространение,	 скромната	
реклама,	 нуждата	 от	 пър-
воначално	вложение	на	90	
лв.	за	устройството	и	др.),	
числото	40	хиляди	кутии	на	
ден	може	 само	 приблизи-
телно	да	ни	ориентира,	че	
такъв	е	броят	на	потреби-
телите.

	 Между	 другото	 какво	
пречеше	 инициаторите	 на	
законовата	промяна	да	по-
питат	PMI	колко	са	клиен-
тите	им?!
	 По	 статистически	 дан-
ни	за	2017	година	пушачи-
те	в	България	са	най-мно-
го	в	ЕС.
	 Това	да	се	откажат	за	
няколко	месеца	40	 хиляди	
от	 тях,	 не	 си	 е	 мечтал	
никой	 по	 десетилетната	
заинтересована	 верига	
родители-учители-лекари-
здравни	министри	и	пр.	
	 Тенденцията	 е	 видима,	
а	посоката	–	положителна.
	 На	 този	 фон	 ментадо-
новата	 терапия	 изглежда	
абсурдно!
	 Няколкото	 десетки	 хи-
ляди	 (плюс	 присъединява-
щите	 се	 към	 тях),	 възпри-
ели	алтернативен	начин	на	
пушене,	 сме	 едни	 окаяни	
хора,	 страдащи	 от	 своя	
порок	и	търсещи	лечение.
	 Потребявам	 НТИ	 от	 5	

месеца	 и	 постоянно	 об-
щувам	 с	 други	 като	 мен.	
Причина	 съм	 неколцина	
да	 направят	 крачката,	 в	
резултат	 на	 която	 колеж-
ка	 заяви:	 „Вчера	 запалих	
една	обикновена	цигара	и	
разбрах	 какви	 ла...а	 съм	
пушила	30	години”.
	 След	известен	период,	
който	за	различните	инди-
види	не	е	еднакъв,	се	за-
белязват	няколко	безспор-
ни	 добрини	 от	 употребата	
на	НТИ:
•	 изчезва	 сутрешното	
къртене	(на	храчки);

•	 почти	 или	 изцяло	 от-
съства	 т.	 нар.	 „тютюн-
джийска	 кашлица”,	 по	
която	 ни	 разпознават	
през	два	етажа;

•	 гърдите	 не	 свирят	 на	
лягане	 и	 ставане,	 на-
малява	хъркането;

•	 косата	 и	 дрехите	 не	
миришат	на	фасове;

•	 човек	може	да	си	вър-
ши	работата	или	да	се	
забавлява,	 без	 да	 се	
налага	 да	 ги	 прекъс-
ва,	 за	 да	 излиза	 да	
запали;

•	 белите	 дробове	 започ-
ват	да	дишат	осезаемо	
по-пълноценно;

•	 увеличава	 се	 способ-
ността	 за	 физически	
усилия.

	 Ефектът	 е	 очевиден	
както	 за	 самите	 модифи-
цирани	 пушачи,	 така	 и	 за	
техните	 близки	 –	 доскоро	
пасивни	пушачи.
	 В	 мотивите	 към	 про-
ектозакона	 пише,	 че	 ня-
мало	 единна	 позиция	 на	
компетентните	 държавни,	
международни	и	интерпла-
нетарни	институции?
	 Ами	 огледайте	 се	 бе,	
госпожо	законотворец,	ос-
лушайте	се,	питайте	живи-
те	хора,	проявете	човешка	
сензитивност!
	 Да	вдигате	зорлем	це-
ната	на	нещо,	което	види-
мо	е	по-добро	за	здравето	
на	 онези	 28%	 от	 Вашите	
сънародници,	 които	 имат	
нещастието	 да	 са	 зависи-
ми	от	цигарения	дим?
	 А	сещате	ли	се,	че	ако	

им	дадете	шанс	отчасти	да	
се	 отърсят	 от	 порока	 си,	
да	 повишат	 качеството	 и	
удължат	 своите	 животи	 –	
това	е	неизмеримо	по-цен-
но	 от	 жалките	 30	 млн.,	 с	
които	оправдавате	законо-
дателната	 си	 инициатива.	
30	млн.	е	под	една	хиляд-
на	от	годишния	бюджет	на	
Държавата+НОИ+НЗОК.
	 Ама	 компанията	 PMI	
много	печелела?	Въх!	Две	
неща:	 първо	 много	 е	 по-
харчила	 за	 разработка,	
внедряване	 и	 производ-
ство	 и	 второ	 –	 тя	 самата	
губи	 от	 намаляване	 про-
дажбите	на	своите	конвен-
ционални	цигари.
	 Как	да	Ви	вярваме	гос-
пожо,	ако	речете	утре,	че	
държавата	 ще	 дава	 пре-
ференции	 и	 облекчения	
за	собствениците	на	елек-
тромобили	 (както	 правят	
впрочем	 из	 Европата),	 но	
в	момента,	в	който	иденти-
фицирате	 бум	 в	 регистра-
циите	 на	 такива	 МПС-та	
вдигнете	 данъците	 и	 мах-
нете	преференциите?
	 Що	не	вдигнете	акциза	
и	на	пропан-бутана,	за	да	
го	 изравните	 по	 цена	 с	
дизела	и	бензина?	Притес-
нявате	 се	 от	 таксиджии-
те	навярно.	Понеже	те	са	
организирани	 и	 умеят	 да	
дигат	гюрултия,	та	даже	да	
клатят	правителства.
В	 този	 ред	 на	 мисли	 –	
въведете	 самооблагане	
за	 жителите	 на	 области-
те,	 през	 които	 се	 каните	
да	 прокарвате	 скоростни	
пътища	 и	 магистрали.	 На-
времето	така	Живков	„по-
строи”	Царевец	в	Търново.
	 Да,	 може	 и	 ергенския	
данък	да	върнете	–	белким	
живне	малко	демографска-
та	политика...
	 Помислихте	 ли	 да	 на-
правите	проучване	–	колко	
и	 какви	 хора	 са	 минали	
на	НТИ	и	как	им	се	отра-
зява	това?	Възложихте	ли	
медицински	 експертизи	 и	
анализи,	 питахте	 ли	 науч-
ни	 специалисти,	 здравни	
инспектори...	
	 През	 десетилетия -

та	 сме	 се	 наслушали	 на	
здравни	 беседи,	 нагледа-
ли	на	агитационни	филми,	
изчели	 лоши	 статистики	
и	 какво	 ли	не	 за	 вредата	
от	 тютюнопушенето.	 Няма	
ефект.	
	 Социалистическата	 на-
родна	република	се	опита	
с	 хапчета	 „Табекс”	 и	 бил-
кови	 папироси	 „Антитаб”	
да	ограничи	пушенето	и	да	
помогне	 на	желаещите	 да	
се	 откажат.	 Безуспешно,	
за	жалост.	То	 не	 бяха	 ле-
пенки,	пластири,	иглотера-
пии,	психотерапии...
	 И	сега,	когато	е	техно-
логично	 възможно	 чувст-
вителна	 част	 от	 пушачите	
да	преминат	към	по-малко	
вредна	 алтернатива,	 дър-
жавата	вместо	да	ги	поощ-
ри	–	ги	разколебава	и	от-
блъсква.	Иска	да	ги	върне	
към	пушенето.	
	 Извинете,	 но	ми	 хрум-
ва	най-дългата	дума	в	бъл-
гарския	 речник:	 непроти-
воконституционствувател-
ствувайте!	
	 Чл.	 52	 (2)	от	Конститу-
цията	 повелява,	 че	 „здра-
веопазването	 на	 граж-
даните	 се	 финансира	 от	
държавния	 бюджет”.	 Не	
обратното!
	 Ако	 бяхте	 истински	
държавници,	 помнещи	 де-
путатската	 си	 клетва	 „...и	
във	 всичките	 си	 действия	
да	се	ръководя	от	интере-
сите	на	народа”,	щяхте	не	
да	вдигате	акциза,	а	да	го	
елиминирате	 по	 отноше-
ние	на	НТИ!	
	 Можете	 да	 купите	 па-
тента	 от	 PMI	 и	 да	 започ-
нете	 масово	 разпростра-
нение	 на	 НТИ	 по	 цени,	
близки	до	себестойност.	
	 Да	 възложите	 на	 МЗ	
да	регистрира	и	монитори-
ра	процеса	на	преминава-
не	от	конвенционално	към	
бездимно	пушене.	
	 Да	 водите	 през	 годи-
ните	напред	статистически	
анализ	с	колко	спадат	те-
рапията	и	хоспитализации-
те	на	болни	с	белодробни,	
сърдечносъдови	 и	 ракови	
диагнози.

	 Неслучайно	 в	 заглави-
ето	правя	аналогия	с	мета-
доновата	терапия,	позната	
от	години	и	у	нас.		
	 Значи	 може	 да	 се	 за-
деля	 финансов	 ресурс	 за	
лечение	 на	 тежко	 зависи-
ми	от	опиоиди	наркомании	
без	 особени	 практически	
резултати,	но	да	се	напра-
ви	опит	за	помощ	на	оне-
зи	 1.9	 млн.	 сънародници,	
страдащи	 от	 най-широко	
разпространената	 зависи-
мост	–	не.
	 И	 знаете	 ли?	 Всеки	
я	 наясно	 с	 лицемерието,	
бих	казал	–	шизофренията	
от	една	страна	държавата	
да	 се	 „бори”,	 да	 забраня-
ва	 тютюнопушенето,	 а	 от	
друга	 –	 доволно	 да	 пълни	
фиска	 с	 акциз	 от	 цигари.	
Дали	 им	 хрумва	 на	 ло-
бистки	 ориентираните	 ви	
подстрекатели,	 че	 като	
вдигнете	ставката	за	НТИ,	
една	 значителна	 част	 от	
потребителите	 им	 просто	
ще	спрат	да	пушат	и	така	
нито	бюджета,	нито	люби-
мите	ви	производители	ще	
видите	обратно	лев?
	 Не	ви	е	вярно	бюдже-
тирането.	Не.
	 Да	 добавиш	 1	 лв.	 на	
1000	лв.	е	толкова	смешна	
обосновка,	 колкото	 беше	
връзването	 на	 кафе-авто-
матите	с	фиска.
	 Но	да	сметнеш,	че	по-
магайки	 на	 100,	 200	 или	
дай	 Боже,	 повече	 стотин	
хиляди	българи	да	откажат	
цигарите,	 ще	 има	 грама-
ден	ефект	както	върху	об-
щественото	здраве,	така	и	
върху	бюджетите	на	МЗ	и	
НЗОК	–	ето	това	е	истин-
ско	 предизвикателство	 за	
един	бюджетар!
	 И	 още:	 не	 по	 инерция	
да	 чакаш	 и	 да	 се	 оглеж-
даш	 какво	 правят	 други-
те,	 за	 да	 се	 нагодиш	 към	
тях,	 а	 да	 направиш	 една	
смела	и	първа	по	рода	си	
крачка	в	посока	неизвест-
ното,	която	след	време	да	
ти	 даде	 основание	 гордо	
пред	 Европа	 и	 света	 да	
заявиш:	 „Аз	 прогледнах,	
следвайте	примера	ми!”.

Вäиãаíåто íа акциза за íаãðåваåмитå (бåзäимíитå) 
циãаðи пðåз поãлåäа íа åäиí юðиñт от Габðово
	 В края на миналата година в България упорито се заговори за алтернати-
ва в традиционното тютюнопушене - нагреваемите цигари без дим. Според 
специалисти, тези иновативни тютюневи изделия, функциониращи на прин-
ципа на нагряване, а не на горене на съдържащия се в тях тютюн, отделят 
значително по-малко вредни съставки. Нагретият тютюн не образува дим, а 
пара с тютюневи аромати и никотин. Така потребителите им вдишват пара, 
като съставът ѝ е значително по-прост от дима при цигарите. Тези продукти 
не са безвредни, но вече са налице надеждни научни доказателства, че при тях 
вредното въздействие е значително намалено в сравнение с традиционните 
цигари. Ще допълним, че те нямат нищо общо с познатата електронна цигара. 
За няколко месеца употребата на новите нагреваеми цигари е стигнала 1,6% 
от общото количество на цигари в България.
 След появата на тези нагреваеми (бездимни) цигари се поведе лют спор 
каква да е акцизната им ставка. Председателят на бюджетната комисия към 
НС Менда Стоянова предложи по-висок акциз за тях, което пък ще доведе до 
оскъпяването им.
 На 18 юли т. г. Народното събрание гласува и прие на първо четене текста  
в Закона за акцизите и данъчните складове, предвиждащ увеличението на ак-
циза им. Така акцизната ставка за нагреваемите бездимни цигари се изравни с 
тази на обикновените. Едновременно с това обаче се заговори, че ще има още 
уточнения между двета четения и вероятно ще се стигне до по-нисък акциз. 
Очаква се за една кутия бездимни цигари той да е 40% от акциза на конвенцио-
налните.
 Спорът около този акциз, ползата и вредата за бюджета и не на последно 
място здравето на хората е тема на коментара на юриста Момчил Недев от 
Габрово, който поместваме по-долу.

РУЖА ЛЮБЕНОВА

Момчил Нåäåв: Мåíта*äоíова пðоãðама
* По сполучливата закачка с името на Менда Стоянова, 
която Тони Филипов, Д-р, отдавна нарича Мента Стоянова.
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прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м, се предлага на тел. 
0899/377-924
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне, 
пренасяне, изхвърляне 

на мебели, пренасяне на 
строителни и други теж-
ки товари, извозване на 
ненужна покъщнина, стро-
ителни отпадъци до смети-
щето, се предлагат на тел. 
0898/780-448
ТранспорТ със самос-
вал до 2 тона се предлага 
на тел. 0886/604-711.
ТранспорТ - 3 броя са-
мосвали, 2.5 - 3.5 - 5 
тона, с автокран се пред-
лага - справки на тел. 

0887/357-039. [22, 8]
услуги с ГАЗ-ка, самос-
вал се предлагат - справ-
ки на тел. 0893/494-650. 
[12, 8]
ТранспорТ с бус 
се предлага на тел. 
0879/080-862. [11, 2]

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

даВа заЕМ
крЕдиТи - справки на 
тел. 0897/219-833. [33, 
17]

Вестник	 „100	 вести“	 е	
единственият	 региона-
лен	всекидневник	-	изли-
за	всеки	ден	без	неделя.

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
„Мг-лЕс“  продаВа  дър-
ва за огрев -  0887/547-
499, 0878/513-655.

„пЕхлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, дърва - ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават - справки на тел. 
066/805-642, 0897/892-
903.
нарязани и нацепени 
дърва. Реални количе-
ства. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
гоТоВи дърВа за печки 
и камини се продават на 
тел. 0893/390-253. [33, 
28]

дърВа - метрови, наря-
зани и нацепени (бук) 
се продават на тел. 
0894/211-512. [22, 16]
„ФлинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища, брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Справки на тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [24, 16]
дърВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 13]

рязанЕ и цепене - справ-
ки на тел. 0894/602-701. 
[33, 7]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 3]
нарязани, нацЕпЕни 
метрови дърва се прода-
ват на тел. 0897/801-935. 
[11, 3]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 80 лв., метрови 
- 70 лв., се продават на 
тел. 0893/511-154. [22, 2]

лЕкари
д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 

11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 10]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363.
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка: 0899/601-444
полаганЕ и шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.
рЕМонТ на покриви, по-
кривни изолации, тенеке-
джийски услуги, улуци - 
тел. 0876/461-277. [25, 
23]
бЕТон, коФраж, армату-
ра, подпорни стени, огра-
ди - тел. 0895/707-050 
[22, 8]

кърТи, пробиВа, изхвър-
ля - 0895/707-050. [22, 8]
ВъТрЕшни и външни 
ремонти - 0887/357-039 
[22, 8]
събаря плЕВни, къщи, 
гаражи - 0887/357-039 
[22, 8]
подоВи заМазки, ма-
зилки, шпакловки, довър-
шителни работи се пред-
лагат на тел. 0898/672-
883. [5, 5]
сТроиТЕлни дЕйносТи. 
Покриви. Тел. 0897/765-
110. [5, 5]
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 3]
ВсякакВи рЕМонТи на 
покриви се извършват на 
тел. 0892/700-109. [11, 3]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
бЕзпрашно циклЕ-
нЕ се предлага на тел. 
0887/040-471.

МонТаж на ламинат, 
паркет, циклене - тел. 
0897/978-762.
оФЕрТа!!! рЕМонТ на 
баня за 8 дни! ВиК, кър-
тене, ел. инсталация, гип-
сокартон, таван, фаянс, 
теракота, зареждане, WC, 
бойлер, мивка, душ - тел. 
0876/771-305. [6, 6]
цялосТЕн рЕМонТ на 
бани и тоалетни. Полагане 
на фаянс, теракота, гра-
нитогрес, ламинат и други 
настилки. Тел. 0888/535-
764. [6, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
Топло- и хидроизолации 
на най-добри цени от ал-
пинисти, скеле и гаранция 
за качество - справки на 
тел. 0897/931-088 [33, 
23]

Топлоизолация - 
справки на тел. 0887/131-
311. [33, 4]

Щори
ЕТ „ВЕдиМа-М“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802. [33, 
12]
Ел. МонТаж и поддръж-
ка - тел. 0876/000-084. 
[33, 4]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Справки на тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик услуги - мон-
таж и поддръжка - тел. 
0876/000-084. [33, 4]

градини, басЕйни

ландшаФТЕн ди-
зайн, оФорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
дВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

почисТВанЕ
почисТВанЕ на домове 
и офиси - тел. 0893/604-
886. [11, 4]

косЕнЕ
косЕнЕ и поддръжка - 
тел. 0899/140-254. [16, 
15]

косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [33, 7]
косЕнЕ с храсторез - 
справки на тел. 0884/961-
840. [11, 11]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[11, 4]
косЕнЕ и поддръжка - 
справки на тел. 0877/441-
110. [11, 3]

хидроизолации
соФи - хидроизолации с 
PVC мембрана, сертифи-
кат за изпълнение Швей-
цария, Гаранционен срок 
10 години. Справки на тел. 
0888/314-533.

услуги
коВач - справки на тел. 
0892/775-774.
заВаръчни услуги - 
справки на тел. 0885/724-
671 [10, 2]

поддръжка коМпюТри
инсТалация и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 3]
сух бук - 2 кубика, дъл-
жина 1-1.20 см, дебелина 
5 см, 6 см, продава тел. 
0886/845-640. [11, 3]

продаВа разни
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-

ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 3]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [12, 4]
каМина с водна риза и 
помпа, отопляема площ 
120 кв. м, на цена по 
договаряне се продава на 
тел. 0887/011-362. [3, 3]

жиВоТни продаВа
дойни краВи се прода-
ват на тел. 0890/214-128, 
06714/27-44, вечер. [5, 
5]
агнЕТа, ярЕТа и пръч 
се продават на тел. 
0888/975-692. [11, 3]

доМашни любиМци
кокЕр шпаньол на 47 
дни се продава на тел. 
0877/150-152. [5, 3]

храна за жиВоТни
бали сЕно се продават 
на тел. 0888/975-692. 
[11, 3]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
хладилници, пЕчки, 
перални, желязо - всяка-
къв вид, се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [33, 
17]
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 3]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [22, 3]

аВТоМобили продаВа
рЕно сцЕник, 1.9 dci, 
2000 г., обслужено, пла-
тени застраховка и  да-
нък, нови гуми, се прода-
ва на тел. 0898/493-472, 
0895/688-678. [22, 13]
Форд Фокус - комби, 
1.6, газов инжекцион, се 
продава на тел. 0899/893-
350. [11, 9]
МиТсубиши каризМа, 
1.8, 1998 г., добро със-
тояние, с винетка, за 750 

лева се продава на тел. 
0888/419-818. [5, 5]
BMW 320 i, производ-
ство 2005 г., цена: 8200 
лв., се продава на тел. 
0878/539-082. [4, 4]
аВТоМобил джЕТа - 
бензин/газ, в движение, 
за 1100 лева се продава 
на тел. 0878/238-400. [3, 
3]

аВТоМобили
под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМобили под 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

аВТоМобили сЕ да-
ват под наем на тел. 
0896/644-577. [11, 7]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 9]

гуМи
4 броя метални джанти 
- 15 цола, за Сузуки Су-
ифот се продават на тел. 
0888/831-627. [5, 1]

Рåклами и обяви в “100 вåñти”

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ - 120 кв. м, 
за ремонт, в кооперация, 
идеален център, цена по 
договаряне, се продава на 
тел. 0885/653-251. [15, 
13]
къЩа с гараж и дворно 
място се продава на тел. 
0885/53-56-68. [15, 8]
3 дЕкара в Северна ин-
дустриална зона, в регу-
лация, се продават на тел. 
0889/988-080. [11, 11]
апарТаМЕнТ - 56 кв. м, 
тухла, идеален център, 
цена по договаряне, се 
продава на тел. 0899/893-
350. [11, 9]

бЕТонна гаражна клет-
ка се продава на тел. 
0896/764-683. [11, 8]
апарТаМЕнТ - 150 кв. м, 
в град Габрово, обзаве-
ден, луксозен, с гараж и 
таванска стая, се прода-
ва на тел. 0896/964-413. 
[12, 5]
рЕгулиран иМоТ в село 
Новаковци - ток, вода, 
кирпичена постройка, 
овощна градина, се прода-
ва на тел. 0879/284-541. 
[11, 5]
изгодно! дВуЕТажна 
къща, завършена, в село 
Донино се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 4]
къЩа - ново строител-
ство, 155 кв. м РЗП, на 3 
етажа, цена: 33333 лв., се 
продава на тел. 0888/450-
180. [11, 4]
парцЕл сЕ продава на 
тел. 066/83-00-45. [4, 3]

къЩа с гараж в село Ян-
ковци се продава на тел. 
0889/019-785. [4, 3]
дВуЕТажна Вила - 104 
кв. м РЗП, и дворно място 
1100 кв. м в село Стой-
човци се продава на тел. 
0887/792-200. [2, 1]
къЩа В квартал Вой-
ново се продава на тел. 
0898/577-723. [9, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [26, 18]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- обзаведен, се дава под 
наем на тел. 0878/583-
758. [1, 1]

гори продаВа
11 дка гора преди село 
Руйчевци се продава на 
тел. 0876/988-333. [3, 1]
14 дЕкара гора в чер-

тите на село Рязковци се 
продава на тел. 0885/825-
483. [3, 1]

гори купуВа
изкупуВа гори - тел. 
0894/211-512. [22, 16]

унаслЕдяВанЕ
жЕна бЕз жилище за гле-
дане на стари хора с цел 
унаследяване на имота им 
се търси на тел. 066/99-
22-44. [5, 3]

ноЩуВки
ноЩуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 18]
ноЩуВки В топ център 
- 10 лв., се предлагат на 
тел. 0876/731-419. [22, 
10]
ноЩуВки сЕ предлагат 
на тел. 0896/771-078. 
[22, 7]

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

Вестник	 „100	 вести“	 е	 единственият	 регионален	
всекидневник	-	излиза	всеки	ден	без	неделя.

ЕроТика
прЕдлагаМ саМо еро-
тични масажи, стандарт-
ни, за сериозни хора, 
много сочни са масажи-

те - Габриела, 0895/039-
942. [18, 3]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 1]
0878/18-74-24 [1, 1]

	 Вашата	обява	ще	бъде	
отпечатана	още	на	следва-
щия	ден, ако бъде подадена 
в редакцията на „100 ве-
сти“ до 16.30 часа.

	 ЦЕНИТЕ	 НА	 ОБЯВИТЕ	 са: 
15 стотинки на дума, 30 
ст. на дума - в рамка, 40 
ст. на дума - в рамка със 
сива подложка, без пред-
лози и съюзи, за едно от-
печатване. Можете да из-
ползвате специалните от-
стъпки за годишни обяви, 
ако Вашата обява излиза 
през цялата 2018 година. 
При	текущите	обяви	вся-
ка	11-та	е	безплатна.	



8 21 юли 2018 г.

	 Художествена	галерия	„Христо	Цокев“	 -	Габрово	
има	удоволствието	да	Ви	покани	на	откриването	на	
фотографска	изложба	„Избрано”	от	Пети	междунаро-
ден	фотосалон	-	Пловдив.	
	 Пети	 международен	 фотосалон	 Пловдив	 2018	 е	
под	 патронажа	 на	 Международната	 федерация	 за	
фотографско	изкуство	(FIAP),	Фотографско	общество	
на	Америка	(PSA),	Фотографското	общество	на	Гър-
ция	 (HPS)	 и	 Национално	 сдружение	 „Фотографска	
академия	 „Янка	 Кюркчиева“	 (НСФА),	 с	 подкрепата	
на	Община	Пловдив.	
		 В	 шестте	 раздела	 са	 постъпили	 4438	 фотогра-
фии	на	 351	 автора	от	 50	 държави.	След	 тридневно	
журиране	 петчленно	 жури	 от	 двама	 българи	 и	
трима	 чужденци	 е	 избрало	 за	 финалната	 селекция	
944	 фотографии	 на	 282	 участника	 от	 49	 страни. 
	 Българските	 фотографи	 са	 високо	 оценени	 от	
журито,	 като	 27	 от	 тях	 са	 спечелили	 43	 награди	 в	
различни	категории.				
	 Откриване	 -	 на	 24	 юли	 (вторник)	 от	 17.30	 ч.	 в	
зала	„Проф.	Минчо	Минчев”,	ет.	2	на	галерията.	

 - Г-жо Велева, с какво 
Детският отдел привли-
ча през лятната ваканция 
вниманието на децата?
	 -	 Лятото,	 освен	 време	
за	игри,	е	време	и	за	по-
сещение	 на	 библиотеката.	
Идеята	 на	 програмата	 ни	
е	да	насърчим	четенето	и	
информираността	 на	 деца	
до	14	години	като	стимули-
раме	 творческите	 им	 въз-
можности,	 въображението	
да	 творят.	 Да	 изградим	
една	 по-добра	 информа-
ционна	 култура	 на	 учени-
ците.	 Започнахме,	 както	
винаги,	на	1	юни	-	Между-
народния	ден	на	детето,		с	
„Милион	и	едно		желания”.	
Тогава	 в	 Залата	 за	 съби-
тия	 е	 истински	 празник,	
на	 който	 децата	много	 се	
забавляват.	 Рисуват	 върху	
балони,	моделират		от	хар-
тия,	играят.
	 Наистина	 Залата	 за	
събития	 (бившият	 отдел	
„Изкуство”),	с	която	от	две	
години	 библиотеката	 раз-
полага,	е	красиво	оформе-
на	с	няколко	къта.	
	 Приказният	 кът	 е	 с	
много	детски	книжки,	под-
редени	на	цветни	рафтове,	
и	обособено	приятно	мяс-
то	 с	 плюшени	 играчки	 за	
по-малките.
	 Сред	 книжките	 са	 лю-

бими	 заглавия	 като	 „По-
хитителят	 на	мълниите”	 от	
Рик	 Риърдън,	 „Дневникът	
на	един	дръндьо”	на	Джеф	
Кини,	 „Моят	 прадядо	 и	
аз”	 -	 Джейс	 Крюс,	 „Ма-
тилда”	-	Роалд	Дал,	„Мечо	
Пух”	 -	Алън	 Мили,	 „Алиса	
в	 страната	 на	 чудесата”	 -	
Луис	 Карол,	 „Старогръцки	
митове	и	легенди”	 -	Нико-
лай	Кун,	Панорамни	книги.	
Там	са	и	детските	книги	на	
българските	 класици	 Елин	
Пелин,	 Ран	 Босилек,	 Еми-
лиян	 Станев,	 Дора	 Габе,	
Елисавета	 Багряна,	 Ангел	
Каралийчев.	 Също	 се	 че-
тат	 книги	на	Джани	Рода-
ри,	 Андерсен,	 Братя	 Грим	
и	др.
	 В	 една	 приказка,	 ко-
гато	четем,	винаги	 търсим	
поуката	 -	 доброто	 побеж-
дава	и	възпитава	доброде-
тели	у	децата.
 - Как работите с учи-
лищата? 
	 -	 Има	 разработен	 гра-
фик	за	работа	с	12-те	учи-
лища	 в	 града,	 които	 по-
сещават	 библиотеката	 в	
периода	юни	-	август.	
	 На	 5	 юни	 правихме	
Фолклорен	 празничен	 ка-
лендар	 с	 четене	 от	 деца-
та	 и	 образователни	 игри	
върху	 народни	 пословици,	
поговорки,	 гатанки	 и	 ско-

ропоговорки.	 „В	 света	 на	
енциклопедиите”	 бе	 заня-
тието	 на	 7	 юни	 -	 четене,	
придружено	 с	 дискусия	
по	 тема	 от	 избрана	 енци-
клопедия	 (на	 растителния,		
животинския	 свят	 и	 др.),	
които	сме	представили.	На	
8	 юни	 бе	 литературната	
среща	на	децата	с	Мирела	
Костадинова	 -	 съавтор	 на	
сборника	 „Приказник”	 -	 с	
творби	 на	 известни	 бъл-
гарски	писатели	и	още	11	
други	 тематични	 инициа-
тиви:	 „Търсачи	 на	 съкро-
вища”,	 „Басни	 за	малки	 и	
големи”,	 „Най-хубавото	 се	
вижда	 само	 със	 сърцето”	
-	 четене	 и	 беседа	 на	 от-
къси	 от	 романа	 „Малкият	
принц”	от	Антоан	дьо	Сент-
Егзюпери	и	др.
 - Какви са известните 
Ви седмични инициати-
ви?
	 -	 Те	 се	 провеждат	 от-

делно,	необвързано	с	учи-
лищата,	всеки	ден	от	10	до	
12	часа.	

	 В		понеделник		Детски	
отдел	организира		„Книго-
мания“	 -	 занимания	 с	 до-
броволци	на	библиотеката.	
Тогава	 в	 заемната	 идват	
дечица,	с	които	провежда-
ме	различни	игри,	съобра-
зени	 с	 учебния	 материал	
през	 годината,	 предста-
вени	 по	 забавен	 начин.	
Например	 при	 приказката	
„Хензел	 и	 Гретел”	 децата	
откриват	 разликата	 меж-
ду	 две	 картини,	 посочват	
приказката,	оцветят	рисун-
ката.	 Библиотеката	 осигу-
рява	материалите.		
	 Всеки	 вторник	 „Игра-
ем	и	учим“	 -	образовател-
ни	 и	 занимателни	 игри	 в	
Мрежата.	 За	 наша	 прият-
на	 изненада,	 децата	 ид-
ват	с	желание.	Знаят	вече	
пътя	 към	 библиотеката	 и	
програмата,	 знаят,	 че	 ще	
четат	 и	 има	 за	 какво	 да	
разговорят.	
	 „Приказна	 къщичка“	 -	

това	 е	 лятната	 читалня	 в	
сряда	на	открито.	

	 Мястото	на	събиране	е	
беседката	в	градския	парк	
зад	библиотеката.
	 „Деца	 –	 доброволци	 в	
ролята	 на	 помощник-биб-
лиотекари”	е	всеки	четвър-
тък.
	 „Творим	 заедно”	 –	 в	
петък	 работи	 творческото	
ателие	 (квилинг,	 рисуване,	
декупаж,	моделиране).
	 „Синьо	 лято”	 предла-
га	 занимания	 с	 деца	 от	
Габрово	 през	 летните	 ме-
сеци	 с	 техните	 родители,	
приятели,	гости	на	града.
	 В	 залата	 за	 събития	
е	 стенописът	 с	 приказни	
герои	 (Трите	 прасенца,	
Червената	 шапчица,	 Дон	
Домат	от	книгата	„Лукчо”	и	
др.).
	 Тук	 е	 мястото,	 където	
те	 ги	 откриват	 след	 чете-
не	и	обичат	да	се	снимат	
пред	тях.
	 Живописната	 стена	 е	
голяма	 атракция	 и	 много	

впечатлява	децата.
	 Всички	 инициативи,	

осигуряване	 присъствието	
на	децата,	заниманията	са	
дело	на	Детския	отдел.	Те	
са	 отразени	 и	 на	 фейс-
бук	 страницата	 и	 сайта	
на	Регионална	библиотека,	
където	 се	 популяризира	
цялата	ни	дейност.
	 През	 първото	 полуго-
дие	 отделът	 е	 имал	 по-
сещение	 от	 2064	 души,	
а	 заетите	 книги	 са	 6385	
броя.	 Много	 добро	 срав-
нение	с	миналата	година	и	
на	фона	на	демографските	
промени.
 - Кои са Ваши парт-
ньори?
	 -	 Децата	 от	ИМКА.	Те-
хни	 програми	 се	 провеж-
дат	при	нас.	Те	се	включ-
ват	 обикновено	 в	 „Книго-
мания”.	
	 Работим	 и	 с	 детските	
градини	в	града.	
	 Организираме	 бла-
готворителни	 базари	 със	
сдружение	 „Равен	 старт”	
-	деца	с	аутизъм.
	 Регионална	библиотека	
активно	 работи	 и	 в	 ини-
циативата	 „Равен	 достъп”.	
Лично	 бях	 ангажирана	 с	
дете	 в	 неравностойно	 по-
ложение	 от	 център	 „Хри-
зантема”.
 - Имате ли дарения?
	 -	 Да.	 Регионална	 биб-
лиотека	 се	 радва	 на	 да-
рения	 за	 всяка	 възраст	 и	
различни	интереси.
 - Работата носи ли Ви 
удовлетворение?
	 -	 	О,	да.	Библиотеката	
е	 огнище	 за	 себеизраст-
ване.	 Когато	 все	 по-често	
посягаме	 към	 компютъра,	
за	учениците	книгата	е	не-
обходима	 да	 стане	 широ-
ко	 отворен	 прозорец	 към	
света,	 а	 библиотеката	 -	
притегателен,	 образовате-
лен	център	за	всяко	дете.
	 Работата	с	децата	не	я	
заменям	с	никоя	друга.

Нåзабðавимо лято в библиотåката íа Габðово
ВЕЛА ЛАзАРОВА

 
 През лятната ваканция специалистите от Дет-
ски отдел на Регионална библиотека „Априлов - Па-
лаузов” - Габрово са насочили вниманието си кни-
гата да е вълшебно привлекателна за учениците, а 
библиотеката - място на  културно-образователни 
инициативи. 
 Разговаряме с Павлина Велева, завеждащ Дет-
ски отдел на Регионална библиотека „Априлов - Па-
лаузов” - Габрово. Тя е завършила ВТУ „Св. Св. Кирил 
и Методий”, специалност „Библиотечно-информа-
ционна дейност“, магистратура - специална педа-
гогика, която е от голяма помощ при работата с 
деца. 

шЕсТи кръг оТ шаМпионаТа по 
МоТокрос балканчЕТа - 50 куб. сМ

22 юли 2018 г., 
мотополигон ябълка - габрово

начало: 10.00 часа - първи манш   

Децата	 решаваха	 25	 за-
дачи,	 разпределени	 в	 два	
модула.	Първият	модул	съ-
държаше	 15	 задачи	 с	 из-
бираем	отговор,	а	вторият	
–	 10	 задачи	 със	 свободен	
отговор.	
	 Всички	задачи	бяха	на	
английски	 език	 и	 децата	
трябваше	 да	 решат	 всеки	
от	модулите	за	40	минути.	
Задачите	 бяха	 иновативни	
и	 нестандартни	 и	 включ-

ваха	материал	от	по-горни	
класове.
	 Ясен	 спечели	 златен	
медал	в	6	клас,	както	и	ку-
пата	„The	Star	ot	the	World”,	
която	 се	 връчва	 на	 уче-
ника,	 постигнал	 най-висок	
резултат	от	дадена	страна.	
	 В	 рамките	 на	 WMI	
2018	 се	 проведе	 и	 кон-
курс	 за	 разработване	 на	
изследователски	 творче-
ски	математически	 проект	
(WMI	 Mini	 Math	 Creative	

Competition).	 Проектите	
бяха	 разработени	 и	 из-
пратени	 на	 организатори-
те	 през	 май	 2018	 г.	 Ясен	
подготви	 презентация	 на	
тема	 „Комбинаторика	 в	
рисунки“	заедно	с	Демира	
Недева	 от	 Пловдив.	 Де-
цата	 представиха	 10	 ком-
бинаторни	 задачи,	 които	
откриваме	в	рисунките	 на	
по-малката	сестра	на	Ясен	
–	 Вяра	 Пенчева.	 Впеча-
тлено	 от	 пъстрите	 рисун-

ки	 и	 интересните	 задачи,	
поднесени	 по	 нестандар-
тен	начин,	журито	присъди	
единствената	първа	награ-
да	в	конкурса	(Gold	Award)	
на	проекта,	разработен	от	
Ясен	и	Демира!
	 Българският	отбор	спе-
чели	в	Южна	Корея	общо	
3	 златни,	 4	 сребърни	 и	
4	 бронзови	 медала	 в	 ин-
дивидуалното	 състезание,	
както	и	една	златна,	една	
бронзова	 и	 една	 поощри-

телна	 награди	 в	 конкурса	
за	презентации.
	 Участието	 на	 Ясен	 на	
това	 престижно	 междуна-
родно	математическо	 със-
тезание	 бе	 осъществено	
благодарение	 на	 подкре-
пата	 на	 Община	 Габрово,	
както	 и	 на	 няколко	 фи-
зически	 лица	 от	 Габрово.	
Благодарим	 ви,	 че	 повяр-
вахте	в	таланта	на	Ясен	и	
му	 помогнахте	 да	 сбъдне	
мечтата	си!

Яñåí Пåíчåв ñå завъðíа от Южíа Коðåя ñъñ златåí мåäал ...

				Музеят	 на	 хумора	 и	
сатирата	 в	 Габрово	 пред-
ставя	пътуващата	изложба	
„DONAUcartoons”	 („Дунав-
ска	 карикатура“).	 Откри-
ването	ще	се	състои	на	26	
юли	от	18:00	часа	в	зала	7	
на	Музея.	
	 Изложбата	 е	 създаде-
на	 по	 инициатива	 на	 ра-
ботната	 общност	 „Дунав-
ски	страни“	и	представя	10	
автори	от	дунавския	реги-
он,	 които	 с	 карикатурите	
си	 интерпретират	 култур-
ния,	 екологичен,	 икономи-
чески	 и	 социален	 живот	
по	поречието	на	река	Ду-
нав.	Голяма	част	от	тях	са	
редовни	участници	в	Меж-
дународното	 биенале	 за	
хумор	и	сатира	в	изкуства-
та	в	Столицата	на	хумора.	
Куратор	 на	 изложбата	 е	
г-н	 Готфрид	 Гузенбауер	 –	
директор	на	Карикатурния	
музей	в	Кремз	(Австрия).
				 Гостуването	 на	 излож-
бата	 в	 Музея	 на	 хумора	
и	 сатирата	 е	 символично	
предаване	 на	 „щафетата“	
на	 председателството	 на	
Европейския	 съюз	 от	 Ре-
публика	 България	 на	 Ре-
публика	Австрия.	За	първи	
път	 тя	 бе	 представена	 на	
28	 юни	 във	 фоайето	 на	
Правителствената	 служба	 на	 провинция	 Долна	 Ав- стрия	 в	 Санкт	 Пьолтен.	

След	 Габрово	 предстои	
гостуването	й	и	в	галерии	
в	Русе,	Нови	Сад	(Сърбия)	
и	Тимишоара	(Румъния).
				 Река	 Дунав	 е	 могъщ	
символ	на	единна	Европа.	
По	бреговете	й	са	живели	
над	 40	 различни	 народа.	
От	извора	до	устието	мощ-
ното	 течение	 с	 дължина	
2	 857	 км	 свързва	 10	 дър-
жави.	 От	 Шварцвалд	 до	
Черно	море	Дунавът	пред-
лага	 родина,	 обединява	
разнообразие	 на	 култури	
и	 едновременно	 с	 това	
е	 място	 за	 работа	 и	 за	
отдих.	Отличавайки	се	със	
своеобразен	растителен	и	
животински	 свят,	 ареалът	
около	река	Дунав	осмисля	
общите	 ни	 усилия	 да	 го	
пазим	и	съхраним.
	 	 	На	 откриването	 на	 из-
ложбата	 специални	 гости	
от	 Австрия	 ще	 бъдат	 г-н	
Готфрид	 Гузенбауер	 –	 ди-
ректор	 на	 Карикатурния	
музей	 в	 Кремз	 и	 куратор	
на	 изложбата,	 г-н	 Петер	
Обрихт	 –	 ръководител	 на	
отдел	 „Околна	 среда	 и	
енергетика“	 в	 провинция	
Долна	Австрия,	и	г-жа	Кат-
ка	 Крежкова	 –	 предста-
вител	 на	 отдел	 „Изкуство,	
култура	 и	 международни	
отношения	в		културата“	в	

провинция	Долна	Австрия.	
С	 нас	 ще	 бъде	 и	 Ивай-
ло	 Цветков	 -	 секретар	 на	
секция	 „Карикатура“	 към	
Съюза	 на	 българските	 ху-
дожници	 и	 участник	 в	 из-
ложбата.	 Изложбата	 гос-
тува	в	Музея	на	хумора	и	
сатирата	 в	 Габрово	 до	 9	
септември	2018	година.	
	 Участници:	 Катарина	
Греве	 –	 Германия,	 Манфред	
Дайкс	 –	 Австрия,	 Йозеф	
Видрнак	 –	 Словакия,	 Гейза	
Халас	–	Унгария,	Петар	Пис-
местрович	–	Хърватия,	Тошо	
Боркович	 –	 Сърбия,	 Сорина	
Вазелина	 –	 Румъния,	 Ивайло	
Цветков	 –	 България,	 Валериу	
Курту	 –	 Молдова,	 Констан-
тин	Казанчев	–	Украйна.

“Дуíавñка каðикатуðа” ãоñтува в Дома íа хумоðа

Продължава от стр. 1

Валериу	Курту	–	Молдова


