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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
 
	 Общинският	 съвет	
прие	 на	 второ	 четене	 на	
свое	заседание	на	26	юли	
Наредба	за	реда,	престой	
и	паркиране	на	пътни	пре-
возни	средства	на	терито-
рията	 на	община	 Габрово.	
В	 зоните	 за	 платено	 пар-
киране	са	определени	453	
платени	 паркоместа,	 кое-
то	 е	 едва	 38%	 от	 всички	
места	 за	 паркиране,	 тъй	
като	в	зоните	има	още	285	
безплатни	 паркоместа	 и	
445	места	в	междублокови	
пространства
		 В	 мотивите	 на	 вноси-
теля	 Община	 Габрово	 се	
казва,	 че	 приемането	 на	
Наредбата	е	продиктувано	
и	 от	 необходимостта	 за	
подобряване	 на	 организа-
цията	 на	 движение	 и	 ор-
ганизацията	на	паркиране.	
Към	 настоящия	 момент,	

липсва	 специфична	 (мест-
на)	 регламентация	 при	
организиране	 на	 паркира-
нето,	поради	което,	въпре-
ки	наличието	на	не	малък	
брой	 места	 за	 безплатно	
паркиране,	 се	 наблюдава	
безконтролно	паркиране	в	
нарушение	на	ЗДвП,	което	
затруднява	 участниците	 в	
движението,	 като	 създава	
предпоставки	за	ПТП.
	 Практиката	показва,	че	
след	 въвеждане	 на	 зони	
за	 платено	 паркиране	 в	
определени	 часове	 на	 де-
нонощието	и	съпътстващия	
ги	 контрол,	 в	 населени-
те	 места	 се	 наблюдава	
значителна	 регулация	 при	
паркирането	както	в	сами-
те	зони,	така	и	в	прилежа-
щите	им	площи,
	 С	 наредбата	 се	 уре-
гулират	 в	 съответствие	 с	
нормативните	 актове	 от	
по-висок	ранг	условията	и	

реда	за	паркиране	и	пре-
стой	на	територията	на	об-
щина	Габрово.	Предвидени	
са	 различни	 условия	 за	
кратковременно	 паркира-
не	 за	 живущите	 в	 зоните	
за	 платено	 паркиране,	 за	
автомобили,	 обслужващи	
хора	с	трайни	увреждания,	
и	за	 тези,	които	притежа-
ват	 екологични	 автомоби-
ли.	Приемането	 на	 наред-
бата	 ще	 бъде	 последвано	
от	 предложение	 за	 опре-
деляне	 на	 зоните	 за	 пла-
тено	паркиране	на	терито-
рията	на	община	Габрово.	
	 За	 повече	 информира-
ност,	прозрачност	и	пред-
видимост	 при	 приемането	
на	 нормативния	 акт	 към	
предложението	е	приложе-
на	и	информация	за	райо-
ните,	 улиците	 и	 пътищата	
или	части	от	тях,	които	ще	
бъдат	предложени	

Влåзå в ñила Наðåäбата за паðкиðаíå в Габðово

 

  
 Уважаеми читатели,
 Във връзка с драстичното увеличаване цената 
на хартията - с 50% от началото на годината, 
макар и непропорционално, се налага коричната 
цена на вестник „100 вести“ да бъде адаптирана 
така, че да покрие разходите за печат и разпрос-
транение.
 За последен път тази мярка беше предприета 
на 1 януари 2011 година по аналогични причини.
 От 1 август 2018 година цената на „100 ве-
сти“ ще бъде 40 ст.
 Редакцията се надява на разбиране от страна 
на читателите!

Иван Господинов, 
управител и главен редактор 

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Църковното	 настоятел-
ство	 при	 храм	 „Св.	 Воз-
несение	 Господне“	 в	 се-
влиевското	село	Крамолин	
заведе	и	спечели	граждан-
ско	 дело	 срещу	 Симеон	
Г.,	 бивш	 член	 на	 същото	
настоятелство.	 През	 фев-
руари	т.	г.	той	беше	осъден	
по	 наказателно	 дело	 за	
присвояването	 на	 близо	
100	 лева	 църковни	 пари.	
Сега	 настоятелството	 си	
ги	потърси	по	съдебен	ред	
и	 решението	 на	 севлиев-
ския	Районен	съд	е	в	него-
ва	полза.
	 Случаят	 с	 църковни-
те	 пари	 в	 село	 Крамолин	

се	 разглежда	 повече	 от	
две	години.	Още	миналото	
лято,	на	29	юни	2017	г.	съд-
ът	 в	Севлиево	 записа	 ре-
шение:	„...признава	подсъ-
димия	С.	Г.	...	за	виновен	в	
това,	 че	 на	 неустановена	
дата	 и	 месец	 през	 2015	
година	 в	 село	 ...,	 община	
Севлиево,	противозаконно	
присвоил	 чужди	 движими	
вещи	 –	 сумата	 от	 953,67	
лева,	която	владеел,	полу-
чена	от	него	в	качеството	
му	на	член	на	църковното	
настоятелство	 при	 църква	
„Св.	Възнесение	Господне“	
...	 собственост	 на	 църков-
ното	настоятелство...“.	Това	
били	 пари,	 получени	 от		
годишното	рентно	плащане	

за	 стопанските	 2011/2012;	
2012/2013;	 2013/2014	 и	
2014/2015	 години	 за	 полз-
ване	 на	 църковната	 земя	
от	 земеделски	 фирми	 в	
землището	на	село	Крамо-
лин.	 Тогава	 севлиевският	
Районен	съд	бе	преценил,	
че	подсъдимият	е	виновен	
и	 трябва	да	бъде	наказан	
с	една	година	лишаване	от	
свобода	–	условно,		с	три	
години	изпитателен	срок.
	 Наказаният	 обжал-
ва	 пред	 Окръжния	 съд	 в	
Габрово.	 На	 12	 октомври	
2017	г.	оттам	върнаха	дело-
то.	Окръжните	 съдии	 бяха	
преценили,	че	севлиевска-
та	присъда	„е	постановена	
при	 съществено	 наруше-

ние	на	процесуалните	пра-
вила.
	 От	една	страна	севли-
евският	 съд	 е	 приел	 за	
недостоверни	 обясненията	
на	подсъдимия,	че	с	полу-
чените	 средства	 е	 запла-
тил	 на	 ...	 възнаграждение	
за	 положен	 труд	 при	 по-
чистване	 на	 гробищните	
паркове	в	селото.	
	 От	друга	страна	е	при-
ел,	че	той	не	е	имал	право	
да	заплати	парите	на	сви-
детеля,	 тъй	 като	поддръж-
ката	на	гробищните	парко-
ве	не	било	в	задълженията	
на	 църковното	 настоятел-
ство.	
	 Това	 противоречие	 не	
дава	 яснота	 по	 въпроса	

какво	приема	съдът	относ-
но	изпълнителното	деяние,	
а	именно	как	се	е	разпо-
редил	 подсъдимият	 с	 връ-
чените	 му	 пари	 -	 за	 себе	
си	 или	 в	 полза	 на	 трето	
лице“,	записаха	окръжните	
магистрати.	
	 Пет	 месеца	 по-късно,	
на	20	февруари	Симеон	Г.	
бе	 осъден	 отново...	 Този	
път	наказанието	му	бе	по-
леко	-		лишаване	от	свобо-
да	за	срок	от	шест	месе-
ца,	 условно,	 с	 три	 години	
изпитателен	срок.
	 Сега,	на	база	тази	при-
съда,	 вече	 влязла	 в	 сила,	
църковното	 настоятелство	
си	потърси	парите	–	908,67	
лева.	

Съäът вðъща откðаäíати паðи íа цъðквата в Кðамолиí  
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 Йовко Топалов	 (1931	 г.)	
-	 верен	 приятел	 на	 Пейо	
Пеев,	 един	 от	 най-голе-
мите	 вратари	 на	 Габрово,	
по	 думите	 на	 известния	
треньор	по	хандбал		Хрис-
то	Коев,	който	като		млад	
футболист	 е	 бил	 резерва	
на	 Йовко	 Топалов.	 Име-

то	на	Йовко	Топалов	цяло	
десетилетие	 (1955-1965)	 е	
свързано	с	организирания	
габровски	футбол.	Играл	е	
в	 „Торпедо”,	 „Сърп	 и	 чук”,	
„Динамо”,	„Балкан”.
	 „С	 Пейо	 Пеев	 -	 спом-
ня	 си	 той	 -	 живеехме	 на	
Падало	 (района	 на	 Коле-

лото).	 Баща	 му	 Минчо	 К.	
Пеев	имаше	малка	кожар-
ска	фабрика	близо	до	ре-
ката	 с	 производство	 и	 за	
износ	 на	 хромови	 фодри,	
бели	 марокени	 (обрабо-
тени	 овчи	 или	 кози	 кожи	
главно	 за	 подвързия),	
смрадликови	 мешини	 (за	
обувки	 и	 други	 кожарски	
изделия).	Като	малки	игра-
ехме	на	тяхната	улица.	От	
сутрин	 до	 вечер	 ритахме	
парцалената	 топка	 в	 пра-
холяка,	 която	 беше	 един	
добре	 натъпкан	 чорап.	 С	
топката	лягахме,	с	топката	
ставахме.	 Играехме	 боси	
на	чакъла.	

Пåйо Пååв - åмблåматичíа за футбола в Габðово личíоñт
In memoriam

ВЕЛА ЛАзАРОВА
 
	 В	 навечерието	 на	 100-годишнината	 на	 организирания	
футбол	в	Габрово	трима	спортни	приятели	-	Йовко	Топалов,		
Кольо	 Колев	 и	 Стефан	 Калоянов,	 си	 спомнят	 за	 Пейо	 Пеев	
(1931-2018),	 изтъкнатия	 габровски	футболист	 -	 нападател,	
играл	 в	 отбора	на	 „Левски”	 в	 края	на	50-те	 години	на	ми-
налия	век,	оставил	трайна	следа	в	историята	на	габровския	
футбол,	председател	на	Зоналния	съвет	на	БФС	(1986-1992),	
починал	през	юни.

Пейо Пеев

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Районната	прокуратура	
в	 Севлиево	 ще	 се	 зани-
мава	 с	 две	 непълнолетни	
момчета	 от	 село	 Ловни-
дол.	 Хлапаците	 –	 на	 13	
и	 на	 14	 години,	 се	 заба-
влявали	 нощем	 да	 крадат	
чужди	возила	и	да	се	пра-
вят	 на	 шофьори.	 Хванали	
ги,	 след	 като	 на	 20	 юли	
сутринта	 в	 севлиевската	
полиция	се	оплакал	жител	
на	 същото	 село.	 Когато	
отишъл	при	мотопеда	си	-	
„Хонда“,	забелязал,	че	бил	
преместен	 от	 обичайното	
му	място	за	престой	и	по	
него	имало	следи	от	пада-

не	–	бил	със	счупени	спой-
лер	 и	 мигач.	 Друг	 жител	
на	 селото	 съобщил	 пред	
полицаите,	 че	 открил	 ав-
томобила	 си	 -	 „Опел“,	 от-
краднат	и	изоставен	извън	
Ловнидол.	Предната	вечер	
го	паркирал	пред	дома	си	
с	 оставен	 контактен	 ключ	
на	 таблото.	 Служителите	
се	разшетали	и	за	кратко	
време	 стигнали	 до	 извър-
шителите	 -	 двете	 момчета		
от	същото	село.	Освен	за	
противозаконното	 отнема-
не	на	колата	и	мотопеда,	в	
случая	става	дума	и	за	от-
съствие	от	дома	на	непъл-
нолетни	 далеч	 след	 часа	
за	прибирането	им.	

Двама íåпълíолåтíи шåтали íощåм из 
Ловíиäол, откðаäíали кола и мотопåä

	 Днес	във	връзка	с	про-
веждане	 на	 националния	
събор	на	левицата	на	връх	
Бузлуджа	ще	бъде	наложе-
но	 временно	 ограничение	
на	движението.	За	време-
то	 от	 08.00	 до	 12.00	 часа	
ще	 бъде	 преустановено	
движението	 на	 моторни	
превозни	средства	с	общо	
тегло	 над	 3,5	 тона	 по	 път	
I-5,	 в	 участъка	 от	 Габрово	
до	град	Шипка.	От	полици-
ята	призовават	участници-
те	в	събора	с	организиран	
автобусен	 транспорт	 да	
използват	 околовръстния	
път	с.	Поповци	–	с.	Дони-
но	–	с.	Орловци	–	Габрово	
–	връх	Шипка.

Оãðаíичåíиå 
íа äвижåíиåто

Продължава на стр. 2

Ивåлиí Дðашков - изп. äиðåктоð íа “Локомотив” Дðяíово 8
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рабоТа прЕдлага

ФирМа В обласТТа 
на ТуризМа и спор-
Та Търси оФис-сЕ-
крЕТар с опиТ, който 
да отговаря на след-
ните условия: висше 
образование; владеене 
на руски и английски 
език; комуникативност. 
предлагаме: заплата 
1000 лв.; бонус па-
кет. CV изпращайте на: 
sport_events@abv.bg. 
[30, 29]

“ФорЕсТа МЕбЕл“ ЕООД 
търси да назначи мебели-
сти. Гр. Габрово, 0886/332-
968 [33, 27]
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, 19]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово търси 
продавачка. Справки на тел. 

0898/431-016. [22, 17]

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

МЕждународЕн шоФьор 
за курсове от България до 
Европа се търси на тел. 
0888/88-69-56. [11, 8]
ФирМа Търси работник за 
автомивка и гуми. Справки 
на тел. 0894/677-099. [11, 
7]
„алЕкс ок“ търси шофьор 
за градски транспорт във 
Велико Търново. Високо 
възнаграждение, осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0889/710-370. [12, 11]
пТицЕкланица „гЕпард“ 
ООД търси да назначи шо-
фьор с кат. „С“ и професио-
нална компетентност. Теле-
фон за връзка: 0885/713-
813. [11, 11]
„ТандЕМ - В“ ООД - гр. 
Габрово търси работници. 
Справки на място - Северна 
индустриална зона, ул. „Ин-
дустриална“. [11, 11]
аВТоМонТьори - добро 
заплащане, се търсят на 
тел. 0888/415-311. [11, 9]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Дядо Дянко тър-
си продавачки. Справки на 
тел. 0887/825-534. [15, 10]

сЕрВиТьорки при добро 
заплащане - 700-1000 лв., 
уреден транспорт, се тър-
сят на тел. 0887/671-848. 
[12, 9]
пицария „ТЕМпо“ търси 
сервитьор/ка и готвач/ка. 
Справки на тел. 0879/988-
010. [12, 9]
ФорМоВчици, МожЕ и 
начинаещи, се търсят на 
тел. 0896/333-630. [11, 8]
шоФьор с категория „С+Е“ 
за работа с гондола се тър-
си на тел. 0889/501-631. 
[11, 8]
ТърсяТ сЕ сервитьорки за 
морето. Много добро за-
плащане. Справки на тел. 
0897/926-662. [11, 8]
грил-паВилион прЕд ма-
газин „Кауфланд“ търси да 
назначи работник/работни-
ци на 4 часа. Справки на 
тел. 0887/907-032. [6, 5]
сЕрВиТьор/ка и готвачка 
- обедно меню, се търсят на 
тел. 0878/148-408. [11, 5]
заВЕдЕниЕ Търси гот-
вач за денна смяна (обед-
но меню). Справки на тел. 
0896/654-013. [11, 5]
сТроиТЕлни рабоТници 
- добро заплащане, се тър-
сят на тел. 0898/560-440. 
[6, 5]
ФирМа Търси стругар, 
може и пенсионер. Справ-
ки на тел. 0888/455-794. 
[5, 5]

буТикоВ сЕМЕЕн Хо-
ТЕл „Вск кЕнТаВър“ 
Търси да назначи 
упраВиТЕл, заМЕсТ-
ник-упраВиТЕл, рЕ-
цЕпционисТ, гоТВач, 
сЕрВиТьор. изисква-
ния: средно специално 
или висше образование 
(Хранителни техноло-
гии; Производство на 
кулинарни изделия и 
напитки; Обслужване в 
заведения за общест-
вено хранене; Туризъм; 
Хотелиерство, ресто-
рантьорство и кетъринг) 
и практически опит на 
релевантна позиция. 
предлагаме: отлично 
заплащане, обезпеча-
ване на транспортните 
разходи от местоживе-
енето до местоработата 
и обратно, бонуси за 
постигнати резултати. 
Месторабота: гр. Дря-
ново, ул. „Поп Харитон” 
№ 3. Телефон за ин-
формация: 0886/68-17-
66 или 0884/98-06-08. 
E-mail: iz@kentavar.com. 
[20, 3]

заВЕдЕниЕ за хранене 
търси продавач на топли за-
куски, кафе и безалкохолно. 
Справки на тел. 0897/889-
012. [22, 4]
ФирМа Търси шивач-кро-
яч на тапицерски изделия. 
Справки на тел. 0888/201-
202. [22, 4]
заВарчици, МонТажни-
ци и строителни работници 
за постоянна работа се тър-
сят на тел. 0893/393-308. 
[11, 4]
„подЕМ габроВо“ ЕООД 
търси оператор на ЦПУ 
машини. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 4]
„подЕМ габроВо“ ЕООД 
търси общ работник. Справ-
ки на тел. 0884/854-354. 
[5, 4]

Търси сЕ миячка/чистачка 
за ресторант. Петдневна ра-
ботна седмица, осемчасов 
работен ден, ТД, СО. Опит 
- задължителен. Справки на 
тел. 0898/323-616. [6, 3]
ноВооТкриВащо заВЕ-
дЕниЕ търси да назначи 
хигиенистка и бармани. За 
контакти: тел. 0896/400-
669. [11, 3]
ФирМа „ЕлиТ стил“ - 
Трявна, производител на 
бельо, търси шивачки на 
бие, оверлог, покривна и 
флатлок. Осигурен транс-
порт. Отлично възнаграж-
дение. За контакти: тел. 
0878/96-31-25. [4, 3]
чисТачка за стаи под 
наем на повикване се тър-
си на тел. 0877/735-400. 

[11, 3]
каМЕриЕрка и помощник-
готвач/ка, работнички в 
кухня, сервитьор/ка редов-
но или за събота и неделя 
се търсят на тел. 0885/333-
148. [11, 2]
МЕХана Търси да назначи 
помощник-кухня. Предлага-
ме атрактивно заплащане. 
Справки на тел. 0888/310-
981 и 0887/002-030. [11, 
2]
заВЕдЕниЕ Търси готвач/
ка за втора смяна. Справ-
ки на тел. 0889/312-776. 
[7, 1]

рабоТа Търси
рабоТа каТо общ работник 
се търси на тел. 0877/722-
663. [4, 4]

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:

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 В периода 13.08.2018 - 17.08.2018 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	Дряново:	с.	Славейково.
 В периода 09.08.2018 - 10.08.2018 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	Дряново:	с.	Славейково.	
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 В периода 13.08.2018 - 17.08.2018 г. от 08:30 до 
17:00 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електрое-
нергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	ра-
йона	на	община	Габрово:	с.	Драгановци	и	с.	Новаковци	
-	част	от	абонатите,	захранени	от	ТП	1	Драгановци.	
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

за	определяне	на	зони	за	
платено	 паркиране	 в	 оп-
ределени	 часове	 на	 дено-
нощието.
	 Проектът	 на	 норма-
тивния	 акт	 е	 публикуван	
за	 обществено	 обсъждане	
на	 9	 януари	 като	 до	 мо-
мента	 са	 постъпили	 въз-
ражения	 и	 предложения.	
Проектът	на	наредбата	бе	
представен	на	гражданите	
и	 заинтересованите	 лица	
в	 рамките	 на	 неформа-
лен	 информационен	 ден	
на	 28	 май.	 В	 рамките	 на	
определеното	време	от	15	
до	 19	 часа	 в	 Ритуалната	
зала	на	общинската	адми-
нистрация	 заинтересова-
ните	 граждани	 поставиха	
своите	 конкретни	 въпроси	
и	предложения.
					Проектът	на	наредба-
та	 бе	 разгледан	 на	 първо	
четене	 от	 Общински	 съ-
вет	 -	 Габрово	 на	 31	 май.	
По	 време	 на	 заседанията	

на	 постоянните	 комисии	
и	 на	 заседанието	 на	ОбС	
бяха	 поставени	 много	 въ-
проси,	 както	 и	 отправени	
предложения	 за	 редакция	
на	 конкретни	 текстове	 и	
въвеждането	 на	 различни	
режими	 за	 платено	 пар-
киране,	с	оглед	привърза-
ността	 (собственост	 или	
други	 вещно	 или	 облига-
ционно	 право)	 на	 лицата	
към	 имоти,	 попадащи	 в	
зони	 за	 платено	 паркира-
не,	сред	които	уреждането	
на	 правото	 на	 паркиране	
в	 режим	 за	 собственици	
на	нежилищни	имоти,	как-
то	 и	 предплатен	 абона-
мент.	Конкретизирани	бяха	
препратките	 към	 текстове	
в	 наредбата	 или	 закони,	
както	 и	 еднозначно	 опре-
делени	 термините	 спира-
не,	 престой	 и	 паркиране.	
Пояснени	бяха	правата	за	
паркиране	 на	 лица	 с	 ув-
реждане	в	и	извън	опреде-
лените	за	тях	места.	

Продължава от стр. 1

Влåзå в ñила Наðåäбата...
Продължава от стр. 1

На	улицата	имаше	две	ка-
фенета,	 нагоре	 се	 редяха	
две	кръчми,	още	по-нагоре	
-	 други	 две.	 Насядалите	
фабриканти	 навън	 на	 ма-
сите	понякога	ни	окуража-
ваха	 като	 ни	 даваха	 по	 5	
лева,	много	пари	по	онова	
време,	да	вкараме	гол…	
	 В	Априловската	 гимна-
зия	 постъпихме	 ученици	
заедно	 с	 Пейо.	 Бяхме	 в	
различни	 паралелки.	 По-
късно	ме	преместиха	и	за-
върших	 Механотехникума	
„Д-р	Никола	Василиади”.	И	
двамата	 продължихме	 да	
играем	 футбол.	 Баща	 му	
на	Пейо	вече	ни	купуваше	
истински	 топки.	 Играехме	
на	 стадион	 „Априлов”.	 От	
гимназията	 отивахме	 на-
право	на	стадиона.	Първо	
загрявахме.	 Скачахме	 на	
въже.	 Тичахме	 -	 обиколки	
на	 игрището	 на	 стадиона,	
около	 400	 м,	 насипано	 с	
пръст.	 Като	 паднеш,	 не	
можеш	 да	 станеш.	 Боли,	
боли…”.
 кольо колев	 (1948	 г.)	 -	
секретар	 на	 ОС	 на	 БФС	
(1978	 -	 1992),	 организатор	
на	футболни	първенства:
	 „Спомням	 си,	 че	 фут-
болистите	 от	 поколението	
на	Пейо	Пеев	и	Йовко	То-
палов	ни	бяха	идоли.	След	
свършване	 на	 мачовете	
след	тях	вървеше	върволи-
ца.	 Ние,	 момчетата,	 също	
ги	 следвахме	 и	 се	 опит-
вахме	 да	 дочуем	 какво	
си	 говорят.	 Веднъж	 Йов-
ко	 Топалов	 с	 чувство	 за	
хумор	 казваше	 на	 Пеев:	
„Колега,	 ти	 ако	 сбъркаш	
отпред,	 нищо	 лошо	 няма,	

но	ако	аз	сбъркам	отзад	-	
се	пише…”.
	 Друг	спомен	ме	връща	
към	 юношеските	 години,	
когато	 Габрово	 и	 Велико	
Търново	 играят	 в	 Дряно-
во,	 на	 неутрален	 терен,	
заради	 наказание	 на	 тър-
новци.	Пейо	Пеев	току-що	
се	беше	върнал	от	София.	
Вкара	гол,	с	който	Габрово	

победи.	 За	 този	 мач	 вла-
кът	от	Габрово	не	можеше	
да	 побере	 желаещите	 да	
пътуват	за	срещата	в	Дря-
ново.
	 Тогава	 габровската	
публика	 вървеше	 след	 от-
бора.
	 Пейо	 Пеев	 беше	 из-
вестен	 не	 само	 като	 до-
бър	футболист,	той	беше	и	

много	добър	шахматист.	С	
него	съм	играл	на	градски	
турнир.
	 Вече	 като	 колеги	 с	
Пейо	Пеев	в	ОС	на	БФС,	
издигнат	като	първи	пред-
седател	 при	 основаване	
на	 организацията	 (1986	
г.),	 той	 беше	 авторитет,	
срещнал	 подкрепата	 на	
централното	 ръководство.	
Като	 председател	 на	 ОС	
на	БФС	беше	убеден:	„Ще	
търсим	 учители	 в	 учили-
щата	 да	 доведат	 деца	 да	
играят.	Да	има	детски	пър-
венства,	 селекция	 на	 бъ-
дещи	 талантливи	 играчи”.	
До	 последно	 отстояваше	
виждането	 си	 за	 детски	
футбол:	 „Ако	 не	 работим	
с	децата	и	юношите,	нищо	
няма	да	стане”.
	 Той	бе	пример	за	мла-
дите	 футболисти.	 За	 него	
често	казваха:	„Разбира	я	
играта”.
 СТефан калоянов,	 из-
ключителен	 почитател	 на	
габровския	футбол:	
	 „От	дете	-	споделя	той	
-	 досега	 сигурно	 съм	 гле-
дал	90	на	сто	от	мачовете	
на	 габровските	 футболни	
отбори	“Динамо”,	„Балкан”,	
„Чардафон	 -	 Орловец”,	
„Янтра”.	 Бях	 на	 6	 години,	
когато	 баща	 ми	 за	 първи	
път	ме	заведе	на	футболен	

мач.	 Родната	 ми	 къща	 бе	
до	 новата	 поща.	 В	 съсед-
ство	 бе	 игрище	 „Динамо”.	
Всяка	 неделя	 момчетата	
от	 махалата	 се	 вдигахме	
и	отивахме	на	мач	на	ста-
дион	 „Априлов”	 после	 на	
„Христо	Ботев”.	Помня,	че	
в	трети	курс	на	Текстилния	
техникум	бяхме	на	екскур-
зия	в	София	(май	1960	г.).	
Имаше	 мач	 ЦДНА	 -	 „Лев-
ски“.	 Разбира	 се,	 няма-
ше	да	го	пропуснем.	Нали	
Пейо	 Пеев	 играе.	 Късмет	
беше,	 че	 си	 купихме	 би-
лети.	 На	 стадион	 „Васил	
Левски”	 местата	 ни	 бяха	
зад	футболната	врата	 към	
езерото	„Ариана”.	Не	щеш	
ли,	 заваля	 силен	 дъжд,	
но	ние	стоически	изгледа-
хме	мача.	И	 то	 какъв.	На	
полувремето	 „Левски”	 во-
деше	 с	 2:1.	 През	 второто	
полувреме	изгониха	 арме-
ец,	 противников	 играч	 за	
груба	 игра.	 Крум	 Янев	 от	
ЦДНА	 удари	 с	 глава	 на-
шия	Пейчо.	Счупи	му	носа.	
Окървавен,	 той	 напусна	
терена…	 Тогава	 „Левски”	
падна.
	 Като	 играч	 в	 Габрово	
Пейо	 Пеев	 беше	 познат	
като	 фин	 футболист,	 инте-
лигентен,	коректен.	Ерудит,	
разпознаваема	 личност	 в	
града“.

Пåйо Пååв - åмблåматичíа за футбола в Габðово 

СТЕФКА БУРМОВА 

	 Общините	 Севлиево	 и	
Трявна	 са	 кандидатства-
ли	 да	 получат	 финансово	
подпомагане	от	общо	2	304	
369,	 70	 лева	 по	 Програ-
мата	 за	 развитие	 на	 сел-
ските	 райони	 2014-2020	 г.	
Това	стана	ясно	след	като	
приключи	 приема	 на	 за-
явленията	 за	 „Реконструк-
ция,	 ремонт,	 оборудване	
и/или	обзавеждане	на	об-
щински	сгради,	в	които	се	
предоставят	 обществени	
услуги,	 с	 цел	 подобрява-
не	 на	 тяхната	 енергийна	

ефективност“	 по	 подмярка	
7.2.	 „Инвестиции	 в	 създа-
ването,	подобряването	или	
разширяването	 на	 всички	
видове	 малка	 по	 мащаби	
инфраструктура“	 от	 мярка	
7	 „Основни	 услуги	 и	 об-
новяване	на	селата	в	сел-
ските	райони“	от	Програма	
за	 развитие	 на	 селските	
райони	2014	-	2020	г.
	 От	Община	Севлиево	в	
ДФ	„Земеделие“	е	подаден	
проект	 за	 „Рехабилитация	
и	 реконструкция	 на	 улици	
в	град	Севлиево“	със	зая-
вена	субсидия	на	стойност	
1	 173	 203,	 65	 лева,	 а	 от	

Община	Трявна	 са	 разра-
ботили	 проект	 за	 „Разви-
тие	на	община	Трявна	чрез	
подобряване	 на	 техниче-
ска	 инфраструктура“	 за	 1	
131	166,	05	лева	финансово	
подпомагане,	 информира-
ха	от	фонда.
	 Както	 вестникът	 вече	
писа		 в	 периода	 на	
приема	 от	 08	 март	 2018	
до	 16	 юли	 2018	 в	 инфор-
мационната	система	ИСУН	
са	подадени	общо	527	об-
щински	 проекта	 на	 обща	
стойност	над	371	млн.	лв.
	 В	 едномесечен	 срок	
след	приключване	периода	

на	 прием,	 оценителна	 ко-
мисия	класира	проектните	
предложения	по	критерии-
те,	 посочени	 в	 „Критерии	
и	 методика	 за	 оценка	 на	
проектните	 предложения“.	
Списъкът	 с	 предварител-
ния	 ранкинг	 се	 публикува	
на	интернет	страницата	на	
ДФЗ-РА.	
	 В	14	дневен	срок	след	
обявяването	му	и	в	случай	
на	 несъгласие,	 кандидати-
те	 могат	 да	 подадат	 въз-
ражение	 до	 ръководителя	
на	 Управителния	 орган	 на	
ПРСР	2014-2020	г.
В	случай	на	получени	въз-

ражения	относно	класира-
нето	 и	 получените	 оценки	
по	проектите,	 комисия	ще	
разгледа	 възраженията	 и	
ще	 се	 произнесе	 в	 срок	
до	 60	 дни	 от	 подаването	
на	всяко	възражение.		
	 Окончателното	 класи-
ране	 за	 всяка	 процедура	
ще	се	публикува	на	интер-
нет	 страницата	 на	 ДФЗ	
-	Разплащателна	агенция	в	
едномесечен	срок	от	при-
ключване	с	разглеждането	
на	последното	възражение	
по	извършеното	предвари-
телно	класиране	на	проек-
тите.

Сåвлиåво и Тðявíа иñкат 2 304 369 лåва по ПРСР

40	дни
от	кончината	на

ПЕЙО	ПЕЕВ	(1931	-	2018)
Емблематична	личност	за	футбола	в	Габрово

приятели,	почитатели,	колеги



328 юли 2018 г. анфас

СТЕФКА БУРМОВА

- Г-жо Илиева, разкажете 
за участието си в Десетия ев-
ропейски шампионат по фолк-
лор „Еврофолк 2018“?

-	 На	 „Еврофолк	 2018“	 да-
ват	няколко	златни	медала,	тъй	
като	 на	 този	 шампионат	 се	
явяват	многообразни	 групи,	 не	
само	певчески,	а	и	танцови,	ин-
дивидуални	 изпълнители,	 както	
и	няколко	направления.	Самите	
ние	се	явихме	в	направлението	
„Шлагерни	и	градски	песни“.	Но	
сме	участвали	и	на	много	други	
фестивали	и	надпревари.	

Специално	 на	 „Еврофолк	
2018“	 участвахме	 две	 вечери.	
Първата	се	представихме	с	три	
песни,	 тъй	 като	 всяка	 група	
разполагаше	 само	 с	 10	 ми-
нути	 на	 сцената.	 Нашите	 три	
песни,	 които	 изпълнихме,	 бяха	
с	 продължителност	 9	 минути.	
Първата	песен,	която	изпълних-
ме,	 беше	 „Копнеж“	 по	 музика	
на	 Тодор	 Пенев	 и	 текст	 Ваня	
Шушкова.	 Следващата	 –	 „На	
курорт	изпратих	жената“,	и	на-
края	 старата	 градска	 песен	
„Дай	 ръка	 си	 за	 сбогом“	 по	
текст	 на	 Христо	 Бъчваров	 и	
музика	Иван	Широв.

Втората	 вечер	 изпълнихме	
една	 от	 любимите	 ни	 песни	 -	
„Танго	 на	 любовта“,	 по	 текст	
на	 Романьола	 Мирославова	
и	 музика	 Димитър	 Димитров.	
Следващата	 беше	 отново	 ху-
мористична	 песен	 –	 „Ех,	 да	
пипна	милиончето“,	 която	 днес	
е	 много	 актуална.	 Нейният	 из-
пълнител	 Якоб	 Голщайн	 е	 бил	
евреин	 и	 през	 1939	 г.	 е	 била	
много	популярна	по	цирковете.

Всъщност,	 шлагерните	 пес-
ни	 водят	 началото	 си	 именно	
от	 цирковете.	 „Ех,	 да	 пипна	
милиончето“	 е	 много	 хубава,	
танцувална,	по	текст	на	Стефка	
Ангелова	 и	 музика	 Светослав	
Лобушкин.	И	всъщност	на	този	
фестивал	 се	 представихме	 с	
шест	песни.

- Публиката как посрещна 
вашите изпълнения?

-	 Публиката	 ни	 радваше	 с	
несекващи	 аплодисменти.	Осо-
бено	бурна	беше	нейната	реак-
ция,	 когато	 изпълнявахме	 „Ех,	
да	пипна	милиончето“	 (от	Дър-
жавната	 лотария),	 макар	 да	 е	
по-дълга	–	с	три	куплета.	Много	
е	 интересна	 тази	 песен,	 още	
повече,	 че	 припевът	 й	 „Ех,	 да	
пипна	 милиончето“	 се	 повтаря	
няколко	пъти.	И	наистина	днес	
тя	 е	 много	 актуална,	 тъй	 като	
виждаш	 как	 навсякъде	 търкат	
по	няколко	билетчета,	но	не	се	
отказват,	продължават	да	купу-
ват.	И	търкат	ли,	 търкат.	Имам	
диск	 от	 това	 наше	 участие,	
чувала	 съм	 какви	 са	 изпъл-
ненията	 ни	 и	 откривам	 какви	
са	 допуснатите	 от	 нас	 грешки.	
Именно	 поради	 това	 от	 всяко	
наше	 участие	 във	 фолклорна	
надпревара	 си	 поръчвам	 диск,	
за	 да	 коригираме	 нашите	 сла-
бости	 и	 да	 ставаме	 по-добри.	
Което	 е	 много	 важно	 за	 нас,	
тъй	 като	 не	 сме	 професиона-
листки	 и	 задължително	 трябва	
да	 знаем	 какви	 грешки	 допус-
каме,	за	да	не	ги	повтаряме	в	
следващите	си	изпълнения.	

Миналата	 година	 се	 явя-
вахме	 с	 две	 песни	 –	 с	 „Танго	
на	любовта“	и	с	„Нима	е	грях“,	
която	е	много	трудна.	По	текст	
на	 Надежда	 Захариева	 е,	 а	
музиката	е	на	Мария	Нейкова.	
Избрах	 тази	 песен,	 защото	 е	
трудна,	а	един	от	критериите	за	
класиране	 е	 именно	 трудност-
та	 на	 мелодията	 и	 на	 текста.	
На	Мария	Нейкова	песните	 са	
именно	 такива,	 тъй	 като	 има	
особен	стил,	а	миналата	година	
се	навършиха	15	години	от	ней-
ната	смърт.	

Поради	това	реших	на	вся-
ка	 цена	 да	 направим	 нейна	
песен.	Тя	е	малко	позабравена	
като		композитор	и	не	е	много	
слушана,	 но	 има	 много	 инте-
ресни	песни.	Такава	е	и	песен-
та	 „Нима	 е	 грях“.	 Изпълнява	 я	
Кати.	Но	не	я	изпълнява	добре	
–	 тук-там	 се	 долавят	 фалшиви	
тонове,	както	и	ние	в	началото	
ги	 допускахме,	 но	 успяхме	 да	
ги	преодолеем.	А	изпълненията	
на	Мария	Нейкова	са	характер-
ни	с	особените	извивки.	

Любителите	 на	 българската	
музика	я	помнят	от	песента	във	

филма	„Козият	рог“	-	„Вървяхме	
двама“,	която	е	много	интерес-
на.	 Та,	 Кати	 малко	 възвърна	
спомена	 за	 Мария	 Нейкова.	
Освен	 това	 и	 Стефка	 Берова	
изпълнява	 песни	 на	 тандема	
Надежда	 Захариева	 -	 Мария	
Нейкова	 като	 „Не	 обещавам“,	
която	е	също	прекрасна,	макар	
да	 не	 е	 много	 чувана.	 Самата	
аз	много	се	ровя	и	много	слу-
шам,	избирам,	занимавам	се	с	
това,	то	ми	е	хоби.

- Защо решихте да създа-
дете „Славея“, след като се 
знае колко много състави 
има?

-	Инженер	съм	по	професия	
и	цял	живот	съм	се	занимавала	
с	 техника.	 Била	 съм	 зам.-ди-
ректор	 на	 Телевизионен	 сер-
виз	 -	 Габрово,	 след	 това	 в	ТД	
„Далекосъобщения“	 към	 БТК,	
свързано	с	цифровата	техника.	
С	 всичко	 ново,	 което	 започна	
в	 далекосъобщенията,	 съм	 се	
занимавала,	 особено	 с	 цифро-
визацията	им.	Там	се	пенсиони-
рах.	 Средното	 си	 образование	
съм	 завършила	 в	 Казанлък.	
Там	завърших	и	пълен	курс	по	
акордеон	 в	 ДНА,	 явявахме	 се	
на	конкурси	с	всички	необходи-
ми	атрибути,	включително	и	по	
солфеж.	По-късно	 не	 съм	 про-
дължила	музикалното	 си	 обра-
зование,	защото	тогава	музика-
та	се	считаше	като	необходимо	
допълнително	знание	и	умение,	
за	 разширяване	 на	 мирогледа	
и	 формиране	 на	 естетически	
вкус.	И	не	само	музиката,	а	и	
участието	 в	 школите	 по	 рису-
ване,	 по	 пеене,	 спортуването	
и	т.	н.	

Затова,	въпреки	че	се	зани-
мавах	с	музика,	 не	продължих	
с	нея.	Макар	в	математическа-
та	паралелка	към	казанлъшката	
гимназия	 (след	 като	 завърших,	
създадоха	 и	 Математическата	
гимназия	в	Казанлък)	да	бяхме	
сформирали	 едно	 квартетче.	
Бяхме	много	добър	 клас.	След	
това	продължих	образованието	
си	 по	 специалността	 „Радио-
техника“	 във	 ВМЕИ	 „Ленин“	 в	
София,	 след	 като	 взех	 канди-
датстудентските	 изпити	 с	 шес-
тици.	В	Габрово	дойдох	по	раз-
пределение.	

	А	кое	ме	накара	да	създам	
„Славея“?	Цял	живот	съм	пяла.	
Навремето	пеех	трети,	алтовия	
глас	 в	 хора	 на	 Казанлък,	 под	
диригентството	на	Петя	Павло-
вич,	която	почина.	Получавахме	
много	отличия,	пътували	сме	и	
зад	 граница.	 Свирех	 и	 в	 съз-
дадения	 в	 гимназията	 квартет,	
който	беше	само	за	шлагерни	и	
естрадни	песни.	Така	че	отдав-
на	се	занимавам	с	музика,	сви-
ря	още	от	втори	клас	–	от	1961	
година	започнах	с	акордеона.	

С	 квартета	 в	 гимназията	
имахме	много	успехи,	тъй	като	
естрадните	песни	бяха	обичани	
и	навсякъде	се	посрещаха	с	ин-
терес	от	всички.	Изпълнявахме	
песни	 от	 репертоара	 на	 Лили	
Иванова,	чиято	популярност	за-

почна	 да	 набира	 скорост	 по	
наше	време.	И	покрай	нея	–	с	
„Ти,	ти,	ти“,	„Без	радио	не	мога“	
и	т.	н.,	и	ние	ставахме	известни	
и	 търсени.	Тогава	 нямаше	 тол-
кова	грамофони	и	магнетофони.	
Навсякъде,	където	ходехме	–	по	
бригади,	 по	военните	обучения	
–	пеехме.	

Беше	ми	дошло	до	гуша	да	
разнасям	 навсякъде	 акорде-
она.	Хората	танцуват,	а	аз	все	
свиря.	 След	 това	 като	 завър-
ших	 средното	 си	 образование,	
имах	 предложения	 от	 казан-
лъшки	групи,	които	свиреха	по	
сватбите,	да	участвам	в	тях,	но	

отказах,	 за	 да	 отида	 да	 уча	 в	
София.	По	това	време	се	зани-
мавах	и	с	физкултура,	тренирах	
лека	 атлетика	 в	 Казанлък,	 а	
след	като	отидох	да	уча	в	Со-
фия	 –	 водна	 топка	 и	 по-късно	
плуване.	

Но	с	течение	на	времето	се	
отказах	 от	 спорта,	 защото	ма-
терията	в	института	започна	да	
става	 трудна	 и	 сложна.	 Пред-
почетох	 да	 залягам	над	 наука-
та,	за	да	съм	добре	подготвена	
за	бъдещото	си	професионално	
развитие.	 Освен	 това	 Студент-
ският	град	и	Дианабат	ми	бяха	
далеч,	 трябваше	 да	 пътувам,	
бях	с	много	дълга	коса,	непре-
къснато	 изстивах,	 боледувах	 и	
предпочетох	 да	 се	 откажа	 от	
спорта.

Да,	 в	 студентските	 години	
свирехме	 и	 пеехме,	 но	 репер-
тоарите	тогава	бяха	други.	Сега	
е	съвсем	различно	и	затова	не-
прекъснато	 търся	 нови	 песни.	
Има	 някои	 от	 старите	 години,	
които	 съм	 решила	 да	 поставя	
–	знам	ги	и	съм	ги	свирила,	но	
трябва	 да	 се	 промени	 тонал-
ността	им.	Една	от	тях	е	„Тези	
чудни	години“	на	Мая	Нешкова,	
по	музика	на	Кирил	Икономов.	
Или	 „След	 години“	 на	Панайот	
Панайотов,	 а	 може	 би	 и	 него-
вата	„Здравей,	обич	моя“,	която	
също	е	известна,	но	не	повече	
от	миналите	години.	А	и	аз	съм	
ги	позабравили.	

Защото	 навремето	 свирех-
ме	 и	 пеехме	 „Една	 българска	
роза“,	 която	 също	 е	 трудна	 за	
изпълнение,	 но	 тя	 беше	 чест	
от	 репертоара	 на	 ученическия	
квартет.	 В	 него	 бяхме	 четири	
момичета	 и	 всички	 пеехме	 и	
в	 хора.	 Бяхме	 много	 стабилни	

гласове	 и	 разчитах	 на	 всяка	
една	от	тях.	А	сега	е	доста	по-
трудно.	 Но	 като	 цяло	 песните,	
които	изпълняваме,	се	приемат	
много	 добре	 от	 публиката.	 Те	
са	 с	 мой	 много	 щателен	 под-
бор.	 Търся	 песни,	 които	 са	 с	
дълбок	смисъл	и	хубав	текст.	А	
и	рядко	има	група,	която	да	из-
пълнява	някоя	от	нашите	песни.	
Вероятно,	 защото	 не	 сме	 из-
пълнители	 на	 типичните	 стари	
градски	песни.

- Прави впечатление, че 
познавате творчеството на 
авторите, чиито песни изпъл-
нявате, историята на самите 
произведения?

-	 Просто	 се	 интересувам.	
Казанлъчанка	 съм.	 Иван	 Ши-
ров	 например	 също	 е	 от	 Ка-
занлък	и	е	много	известен	ав-
тор	 на	 стари	 градски	 песни,	
изпълнител	 и	 композитор.	 Ние	
изпълняваме	много	песни	и	на	
Мильо	 Басан,	 който	 е	 българ-
ски	 евреин,	 а	 неговите	 песни	
са	 едни	 от	 най-мелодичните.	
Освен	 това	неговото	 творчест-
во,	 неизвестно	 по	 каква	 при-
чина,	 не	 е	 много	 запазено.	
Живял	 е	 в	 София.	 Самата	 аз	
притежавам	трите	тома	„Стари	
градски	песни“	на	Николай	Ка-
уфман.	Освен	това	съм	си	чист	
слухар.	 Повечето	 от	 песните,	
които	 изпълняваме	 в	 групата,	
са	по	слух.

- Не работите по ноти, така 
ли?

-	Лично	на	мен	ми	е	много	
по-лесно	 да	 работя	 по	 ноти,	
но	 няма	 откъде	 да	 ги	 намеря	

и	 именно	 поради	 това	 работя	
по	 слух.	 Търся	 по	 библиотеки,	
по	Интернет	текстове,	но	имам	
голяма	 избирателна	 способ-
ност.	 Защото	 старите	 градски	
и	 шлагерни	 песни,	 които	 се	
изпълняват	 от	 повечето	 групи,	
пускат	 се	 по	радиото,	 гледаме	
ги	 от	 телевизионния	 екран,	 се	
повтарят.	 И	 омръзват	 на	 пуб-
ликата.	 Дори	 и	 да	 е	 прекрас-
на	 старата	 градска	 песен,	 но	
изпълнявана	 от	 много	 хора	 и	
на	 много	 места,	 съгласете	 се,	
омръзва.	 Именно	 поради	 това	
бягам	от	подобна	познаваемост	
на	 песните.	 Разбира	 се,	 всеки	
ръководител	 има	 и	 своите	 за-
литания.			

- Защо нарекохте Вашата 
вокална група „Славея“?

-	Исках	да	е	нещо,	което	да	
не	е	срещано.	Много	ми	харес-
ваше	Омая,	Листопад	–	въобще	
нещо	по-различно,	и	накрая	се	
спрях	на	Славея.	

- Групата Ви е съвсем мла-
да, но вече има сериозна био-
графия?

-	 Първоначално	 бяхме	 се-
дем	човека,	но	постепенно	две	
от	жените	се	отказаха	по	здра-
вословни	 причини,	 а	 третата	
пееше	в	състава	на	Митко	Ма-
ринов	 и	 след	 известно	 време	
сподели,	 че	 участието	 в	 двете	
групи	й	е	в	повече.	Това	е	на-
пълно	нормално,	тъй	като	учас-
тието	 в	 даден	 състав	 изисква	
наистина	 много	 време.	 Освен	
репетициите,	 има	 и	 публични	
изяви,	 за	 които	 се	 подготвяме	
по-сериозно,	отколкото	на	оби-
чайните	репетиции.	

Понякога	 се	 случва	 репе-
тициите	 на	 двата	 състава	 да	
съвпаднат	 по	 време	 и	 е	 на-

пълно	 естествено	 изборът	 да	
бъде	 групата,	 в	 която	 човек	 е	
участвал	и	преди	това.	Разбира	
се,	 всичко	 това	 беше	 в	 ущърб	
на	 нашата	 „Славея“,	 тъй	 като	
седем	 човека	 е	 много	 добра	
бройка	за	певчески	състав.	Ма-
кар	 че	 аз	 също	 пея	 и	 да	 съм	
единият	 от	 вторите	 гласове,	
ми	 се	 иска	 съставът	 ни	 да	 е	
от	 повече	 певици.	Иска	ми	 се	
да	 разширим	 състава	 и	 който	
има	 гласови	 възможности,	 да	
се	присъедини	към	нас.	Защото	
песните	се	учат	бързо,	а	когато	
човек	пее	–	животът	му	се	из-
пълва	с	красота.	

Наистина	 работата	 ни	 е	
много	 интензивна,	 макар	 да	
имаме	 един	 път	 в	 седмицата	
едночасова	репетиция,	 която	е	
от	 17,30	 часа,	 тъй	 като	 две	 от	
нашите	жени	са	работещи	и	се	
присъединяват	 към	 нас,	 след	
като	свършат	работа.	Ако	всич-
ки	 бяха	 пенсионерки,	 бихме	
могли	да	се	събираме	и	в	друг	
час	от	деня,	който	да	се	спазва	
от	всички.	

- Казахте, че работите ин-
тензивно, върху колко песни?

-	За	мен	не	е	нормално	да	
се	 работи	 върху	 много	 песни.	
Ние	работим	годишно	върху	10	
или	11	песни,	което,	поне	спо-
ред	мен,	е	дори	много.	

Още	 при	 създаването	 на	
групата	бях	решила	да	се	явя-
ваме	 на	 фестивали,	 а	 „Балкан	
фолк“	 организира	 най-много	
прояви	в	страната	и	в	чужбина.	
До	 момента	 не	 сме	 излизали	
извън	 страната,	 тъй	 като	 за	

това	се	изискват	средства,	а	е	
известно,	че	читалищата	не	са	
богати.	 Моите	 момичета	 рабо-
тят	с	 голямо	желание,	а	за	да	
се	изпипа	добре	една	песен,	са	
нужни	 поне	 два	 месеца,	 дори	
и	 повече.	 Това	 е	 минимумът,	
за	 да	 улегне	 текстът.	А	 песни-
те,	 които	 ние	 изпълняваме,	 са	
трудни.

- В автентичен вид ли ги 
използвате или ги осъвреме-
нявате?

-	Малко	са	старите	градски	
песни.	 Старите	 градски	 песни,	
които	изпълняваме,	са	по	ноти,	
които	имам.	А	нотата	си	е	нота,	
тя	 не	 търпи	 промяна	 и	 в	 това	
отношение	 нямаме	 затрудне-
ния.

- Навремето се разпрос-
траняваха песнопойки с раз-
лични текстове и при повечето 
сбирки хората ги използваха, 
имате ли от тях за Вашата ра-
бота?

-	 Песнопойките	 са	 с	 доста	
различни	 текстове.	 Самата	 аз	
имам	материал	за	голяма	част	
от	тях	–	с	текста	и	с	нотирана-
та	музика.	Старите	ми	градски	
песни	 са	 оттам.	 А	 шлагерните	
съм	направила	повече	по	слух.	
И	тъй	като	нямам	ноти	за	тях,	
по	 няколко	 пъти	 слушам	 вся-
ка	 отделна	 песен,	 заучавам	 я,	
нотирам	я	и	след	това	я	прео-
бразувам	така,	че	самата	песен	
и	нейната	мелодия	да	„прилеп-
нат“	на	гласовете	на	жените	от	
нашия	състав.	

Защото	 обикновено	 профе-
сионалните	 изпълнители	 са	 с	
голям	 гласов	 диапазон	 и	 ние	
не	можем	да	достигаме	техните	
височини.	Знам	възможностите	
на	всяка	една	певица	от	нашия	

състав,	в	коя	гама	пее	и	проме-
ням	тоналността.	А	това	е	доста	
голям	 труд	 и	 изисква	 много	
време.	Отделно	момичетата	са	
чували	 и	 преди	 това	 песните,	
които	разучаваме,	 и	 е	 необхо-
дим	 определен	 период,	 докато	
привикнат	към	новото	звучене,	
към	 новия	 ритъм	 и	 тоналност.	
Трудно	е	за	тях,	трудно	е	и	за	
мен,	но	за	сметка	на	това,	ко-
гато	песента	стане	готова,	удо-
влетворението	е	неописуемо.

- Днешният българин оби-
ча ли песента, според Вас?

-	Да.	Обича	я.	И	песента	се	
приема	 от	 много	 хора.	 Когато	
се	 сформира	 групата	 ни,	 се	
разбрахме	с	момичетата,	 кога-
то	 се	 съберем	 на	 репетиции,	
да	 мислим	 само	 и	 единствено	
за	 песента.	 Да,	 всеки	 си	 има	
грижи,	но	е	важно	да	се	разде-
лим	поне	за	час	с	тях	и	да	се	
потопим	в	песните,	върху	които	
работим.	

Разбира	 се,	 имаме	 и	 пре-
късвания,	 в	 които	 се	 уточня-
ваме	 какво	 пропускаме,	 какво	
трябва	 да	 коригираме	 и	 про-
дължаваме	 да	 пеем	 и	 усъвър-
шенстваме	нашите	изпълнения.	
И	 някак	 си	 ние	 самите	 да	 се	
откъснем	 поне	 за	 малко	 от	
ежедневието.	 Това	 час	 -	 час	
и	 нещо	 отгоре	 да	 се	 отдадеш	
на	музиката	е	невероятно	като	
усещане.	

- „Славея“ само по конкур-
си ли участва, не изнасяте ли 
и концерти?

-	Преди	да	създам	„Славея“,	
бях	корепетитор	на	една	друга	
група	 –	 от	 Голо	 бърдо,	 но	 тя	
беше	 основно	 за	 фолклорни	
песни.	 Тази	 група	 изпълнява-
ше	 и	 автентичен	 фолклор.	Там	
поставих	 няколко	 песни	 обра-
ботен	 фолклор.	 Бяха	 хубави	
и	 закачливи	 български	 песни	
като	 „Целувай	 ме,	 мило	 либе“,	
„Канил	се	Колю	на	Рада“	и	дру-
ги,	 но	 реших	 да	 напусна	 тази	
група,	 тъй	 като	 ми	 беше	 труд-
но	 да	 поставям	 такива	 песни.	
Работата	в	нея	не	ми	допадна	
единствено	 защото	 ръководи-
телката	 на	 състава	 държеше	
непрекъснато	да	ходим	на	едва	
ли	 не	 всички	 фестивали,	 да	
участваме	 в	 множество	 съби-
тия.	 Бяхме	 пенсионери	 и	 ре-
петирахме	 два	 пъти	 седмично,	
групата	тръгна	много	добре.

- А кой финансираше раз-
личните участия извън Габро-
во?

-	Читалищата	плащат	транс-
порта,	а	останалите	разходи	се	
поемат	от	самите	изпълнители.	
Тогава	 с	 тях	 участвахме	 на	
20-я	Старопланински	събор	във	
Велико	 Търново	 и	 спечелихме	
бронзов	 медал.	 Но	 на	 самата	
мен	не	ми	харесваше	това,	че	
както	 се	 казва,	 „влакът	 спира	
на	 всяка	 керемидка“.	 Участва-
хме	по	събори	по	селата,	всич-
ко	 беше	 много	 изтощително.	
Тогава	 реших,	 че	 като	 създам	
група,	 ще	 ходим	 само	 на	 под-
брани	участия	и	фестивали,	тъй	
като	 множеството	 изяви	 изто-
щават	невероятно.	

След	 като	 създадох	 „Сла-
вея“,	започнах	да	си	водя	дне-
вниче,	 за	 всички	 участия	 на	
групата.	Просто	така	съм	си	ре-
шила.	Така	че	до	момента	има-
ме	около	20	участия.	Участвали	
сме	 в	 „С	 песен	 на	 сърцето“	 в	
Дечковата	 къща,	 в	 Старопла-
нинските	събори	„Балкан	фолк“,	
в	 „Еврофолк“,	 в	 отбелязването	
на	 Деня	 на	 будителите	 в	 кв.	
Лютаци,	 на	 Деня	 на	 християн-
ските	 добродетели	 в	 Зелено	
дърво,	включваме	се	в	сбирки-
те	 на	 читалищата	 по	 различни	
поводи	и	др.	

Навсякъде,	 където	 отидем,	
ни	харесват	и	ни	канят	отново	
да	пеем,	а	и	на	самите	нас	ни	
е	 много	 интересно.	 За	 нас	 е	
важно	да	има	добри	отношения	
между	 хората,	 да	 се	 уважава-
ме	 и	 да	 ценим	 изконните	 бъл-
гарски	 добродетели.	 Да	 няма	
злоба	и	 завист.	Защото	 когато	
човек	 се	 заслуша	 в	 музиката,	
попада	 в	 друг	 свят	 и	 забравя	
всички	несгоди,	които	го	заоби-
калят	 в	живота.	Попада,	 както	
е	 казал	 поетът	 –	 „на	 горната	
земя“.	 Особено	 когато	 песента	
е	хубава	и	мелодична,	виждам	
как	се	променя	излъчването	на	
всеки	един	човек,	който	слуша	
нашите	изпълнения.

Лиляíа Илиåва: „Коãато човåк пåå, животът ñå изпълва ñ кðаñота” 

Лиляна илиева 
е родена в Казанлък на 15 септември 1953 г., където за-
вършва школа по акордеон към Дна и казанлъшката гимна-
зия, след което и специалността „Радиотехника“ във вМеи 
„ленин“ в София. Била е зам.-директор на Телевизионен 
сервиз - Габрово, след това работи по цифровизацията в ТД 
„Далекосъобщения“ в Габрово, където се пенсионира. 

Преди две години, на 1 август 2016 г., към нЧ „Отец Па-
исй 1933“ в габровския квартал Хаджицонев мост тя организира създаването на вокална 
група за шлагери и стари градски песни „Славея“, с която е натрупала над 20 изяви, вклю-
чително и в националните музикални празници „С песен на сърцето“ в сградата на габров-
ския Регионален исторически музей – Дечковата къща, през 2018 година.  

вокалната група „Славея“ се завърна със златен медал от Десетия европейски шампи-
онат по фолклор „еврофолк 2018“ в несебър и Поморие, в който освен български състави, 
са участвали и представители от  Башкортостан в Русия, Калараш от Молдова, от тю-
менската област Юрга в Русия, от Бяла в Полша, от Талин - естония, Баку - азербайджан, 
от Малайзия, от австрийската столица виена, от Батуми в Грузия и др.  Своето отличие 
габровският състав е завоювал с артистичното си изпълнение на песните „Копнеж“, 
„на курорт пратих жената“, „Дай ръка си за сбогом“, „Танго на любовта“, „ех, да пипна 
милиончето“ и „Малко по малко“. „Славея“ е носител и на сребърен медал от VII Световен 
шампионат по фолклор през 2017 г. в „Свети влас“, бронзови медали от VIII национален 
шампионат „еврофолк“ 2017 г. и от ХХII Старопланински събор „Балкан фолк“ във велико 
Търново и др.

в момента вГ „Славея“ наброява четири човека и е в състав: василка Камбурова, Калина 
василева, невяна Дянкова и лиляна илиева. 
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Продължава	от	бр.	167
Четири	 месеца	 след	

това,	 на	 28	 август	 1913	 г.,	
Косьо	Максимов	умира.

Тъй	 като	 в	 Общинско-
то	 управление	 също	 са	
знаели,	че	между	книжата	
на	 починалия	 е	 неговото	
завещание	в	полза	на	Об-
щината,	то	са	изискали	от	
мировия	 съдия	 още	 на	 30	
август	 да	 направи	 подро-
бен	 опис	 на	 имуществото	
на	 покойния,	 за	 което	 е	
съставен	 и	 протокол.	 В	
касата	намират	и	завеща-
нието	на	Косьо	Максимов,	
написано	саморъчно	върху	
една	 тетрадка	 с	 24	 стра-
ници	 в	 плик,	 запечатан	 с	
червен	 восък	 с	 печата	 на	
завещателя.	 Мировият	 съ-
дия	Петко	Хр.	Груев	изпъл-
нява	 всички	 необходими	
формалности,	 предвидени	
от	закона,	за	да	придобие	
то	 сила	 на	 изпълняемост.		
Всяка	 страница	 на	 те-
традката	 е	 преподписана	
от	 кмета	 Сава	 К.	 Попов,	
д-р	 Недевски	 -	 управител	
на	 Габровската	 държавна	
болница,	 Добри	 Калпаза-
нов	и	мировия	съдия	Пет-
ко	Хр.	Груев.

На	 23	 септември	 1913	
г.	 определените	 от	 заве-
щателя	 изпълнители	 се	
конституират,	а	на	27	сеп-
тември	 1913	 г.	 се	 събират	
в	 дюкяна	 на	 покойния	 за	
приемане	 от	 Габровския	
мирови	 съдия	 ценности-
те	 и	 другите,	 вещи,	 които	
влизат	 в	 завета	 на	 по-
койния	 и	 разрешаване	 на	

повдигнати	 от	 сестра	 му	
г-ца	 Бела	 Максимова	 въ-
проси.	На	 това	заседание	
на	комитета	са	присъства-
ли:	 председател	 -	 габров-
ският	общински	кмет	Сава	
К.	Попов,	касиерът	Паскал	
Паскалев,	 деловодителят	
Кольо	Конкилев	и	членове	
–	 габровският	 мирови	 съ-
дия	Петър		Груев,		габров-
ският	 болничен	 лекар	 д-р	
Христо	 Иванов,	 Димитър	
Андрейчев,	 Гунчо	 Ив.	 Гун-
чев,	Георги	Ив.	Аврамчев	и	
Христо	 Метев.	 Присъства	
и	 г-ца	 Бела	 Максимова,	
сестра	на	покойния.

Касиерът	 на	 изпълни-
телния	 комитет	 приел	 по	
описа	 на	 Габровския	 ми-
рови	 съдия	 от	 30	 август	
1913	 г.	 всички	 ценности	
и	 вещи	 на	 Косьо	 Макси-
мов,	 които	 останали	 да	
се	съхраняват	в	дюкяна	и	
касата	на	последния.		
	 Комитетът	 разгледал	и	
заявлението	 на	 г-ца	 Бела	
Максимова	с	дата	21	сеп-
тември	1913	 г.,	в	което	се	
иска:	

„...	 а)	 да	 й	 се	 вър-
нат	 намерените	 в	 касата	

на	 брата	 й	 22	 чаени	 и	 2	
супени	 лъжици	 сребърни	
с	 една	 сребърна	 панич-
ка,	като	част	от	домашна-
та	 покъщнина,	 сребърния	
часовник	 с	 черноматово	
лице	на	брата	й	 -	за	спо-
мен,	 елмазеният	 кръст	 и	
пръстен	на	майка	й,	огър-
лицата	от	98	стари	рубета	
и	 една	 арабска	 махмудия	
–	 като	 лична	 принадлеж-
ност	 на	 покойната	 й	 се-
стра,	 една	 костадинка,	
четири	 стари	 махмудии	 и	
осем	стари	елдъзи	[видове	
стари	златни	монети]	и	61	
драма	старо	сребро	-	като	
остатъци	 от	 спомен	 в	 се-
мейството	й.

б)	 да	 бъдат	 опростени	
дългът	от	100	лева,	описан	
в	 тефтеря	 на	 брата	 й,	 на	
Мария	 Николова	 Кундур-
джиева	и	дългът	по	полица	
на	 Еню	 Ц.	 Каролев,	 като	
признание	 на	 техните	 за-
слуги	към	семейството	им.		
	 в)	На	Велика	–	слугиня	
и	прислужница	при	болес-
тта	на	брата	й,	за	вярност	
и	 преданост	 да	 й	 бъде	
дадена	 една	 пендара	 за	
спомен,	а	за	награда	една	
сума	 извън	 уговорената	
заплата...“

В	 допълнение	 на	 това	
заявление	г-ца	Максимова	
заявила	устно,	че	иска	да	
й	 се	 продадат	 по	 цена	
на	 описа	 от	 17	 септем-
ври	1913	г.	няколко	чапра-
зи,	 гривни	 и	 други	 стари	
вещи,	които	тя	си	избере,	
за	 спомен	 от	 брата	 й	 и	
покойните	й	баща	и	майка	
и	че	тя	настоява	да	бъдат	
удовлетворени	 тези	 иска-
ния	 като	 единствени	 ней-

ни	претенции	по	откритото	
наследство	 и	 завещание	
на	брата	й.

„...Като	взема	предвид,	
че	 повечето	 от	 исканите	
от	г-ца	Максимова	предме-
ти	са	домашна	покъщнина	
на	 покойния	 завещател	 и	
на	 семейството	 Максимо-
ви,	че	съгласно	завета	на	
покойния	 Максимов	 от	 1	
май	 1913	 г.	 тези	 покъщни-
ни	 остават	 наследство	 на		
г-ца	 Бела	 Максимова,	 че	
последнята	 не	 предявява	
никакви	 други	 претенции	
относно	 завещанието	 и	
наследството	на	покойния,	
че	 скъпи	 спомени	 свърз-
ват	 г-ца	 Максимова	 с	 ис-
каните	 вещи,	 че	 удовлет-
воряването	 на	 цялата	 й	
молба	 не	 противоречи	 на		
волята	 на	 завещателя	 и	
предвид	 признателността,	
която	 обществото	 и	 спе-
циално	 габровци	 има	 към	
семейство	 Максимови,	 то	
комитетът	 приема	 предло-
жението	на	 г-ца	Максимо-
ва,	изложено	в	заявление-
то	 й	 от	 21	 този	месец	 до	
Габровския	 мирови	 съдия	
и	 допълнено	 устно	 от	 нея	

и	решава	да	изпълни	всич-
ките	й	искания...“	 –	се	от-
белязва	в	протокола.

Бела	Максимова	 полу-
чава	 веднага	 въпросните	
предмети	 от	 касиера	 и	
подписва	съответната	раз-
писка.

С	 това	 цялата	 проце-
дура	 по	 привеждането	 на	
завещанието	 в	 сила	 при-
ключва.

В	 няколко	 месеца	
изпълнителите	 на	 заве-
щанието	 събират	 всички	
дължими	 суми	 по	 записи,	
полици	 и	 пр.,	 описани	 в	
тефтеря	 на	 Косьо	 Макси-
мов,	 продават	 и	 всички	
движими	 вещи,	 облигации	
и	акции	без	турските	жъл-
тици,	златните	монети,	на-
кити,	 благородни	 метали	
и	 др.	 те	 били	 описани	 и	
вложени	в	хранилището	на	
Българската	 земеделска	
банка.	Заедно	с	намерени-
те	в	касата	налични	пари,	
сумите	 от	 тези	 продажби	
са	 вложени	 по	 сметка	 на	
образувания	 фонд	 в	 Бъл-
гарската	 земеделска	 бан-
ка	–	габровски	клон.

Още	 същата	 1913	 го-
дина	 Комитетът	 по	 изпъл-
нението	 на	 завещанието	
се	 сдобива	 с	 нотариални	
актове	 за	 недвижимите	
имоти	 от	 нотариуса	 при	
Севлиевския	окръжен	съд,	
като	в	същото	време	е	ре-
гистрирана	 и	Ефория	 „Ко-
сьо	 Максимов“	 като	 юри-
дическо	лице.

Образуваната	 ефория	
има	за	задача	да	управля-
ва	 паричните	 средства	 и	
недвижимите	 имоти	 -	 от-
даването	им	под	наем	или	
продажба.	Председател	на	
ефорията	става	общински-
ят	 кмет	 Сава	 К.	 Попов.	
Всичко	 става	 точно	 спо-
ред	 разпоредбите	 на	 за-
вета.

През	 1915	 година	 Бъл-
гария	 влиза	 във	 войната	
и	това	забавя	с	 три	 годи-
ни	 работата	 на	 ефорията.	
Но	и	завещателят	изисква	
имотите	 да	 се	 продадат,	
когато	цената	е	най-добра.	
Този	 момент	 възниква	 в	
края	на	1918	година,	кога-
то	на	12	ноември	се	взема	
решение	имотите	да	бъдат	
продадени.	 Насрочва	 се	
търг	 на	 5	 май	 1919	 г.,	 но	
поради	някои	неизпълнени	
формалности	 той	 не	 се	
провежда.	 Междувремен-
но	 ефорията	 е	 принудена	
да	продаде	оня	имот,	кой-
то	Косьо	Максимов	желае	
да	се	използва	за	постро-
яването	 на	 болницата	 –	
на	 Сирманите.	 Той	 е	 бил	
съсобствен,	като	ефорията	
е	имала	 2/7	 част	от	него.	
Другите	 съсобственици	 са	
поискали	 съдебна	 делба,	
която	 не	 е	 могла	 да	 се	
извърши,	 защото	 имотът	
е	 трябвало	да	се	раздели	
на	 67	 части,	 което	 било	
практически	 невъзможно.	
Затова	 бил	 продаден	 на	
публичен	 търг	 през	 1924	
година,	 като	ефорията	по-
лучила	 24	 000	 лв.,	 които	
веднага	 били	 вложени	 по	

сметката	на	фонда.
И	 тук	 настъпва	 един	

любопитен	момент.
През	 ХІХ	 век	 габров-

ските	 училища	 и	 габров-
ските	църкви	често	са	по-
лучавали	 различни	 суми	
по	 завещания	 на	 замож-
ни	 габровци.	 С	 малки	 из-
ключения,	 тези	 завеща-
ния	 почти	 винаги	 са	 били	
обект	 на	 дълги	 съдебни	

спорове,	 тъй	 като	 наслед-
ниците	са	искали	да	ги	от-
менят.	И	в	много	случаи	те	
са	 успявали.	 Така	 е	 било	
със	завещанието	на	Теодо-
сий	 Хаджийовчев	 от	 1830	
г.,	 на	 Васил	 Априлов,	 на	
д-р	Никола	Василиади,	 на	
Пенчо	 Ралчев,	 на	 Радион	
Умников,	 на	 Теофил	 Хад-
жигеоргев,	на	Теофил	Пан-
тев,	на	Иван	Грудов	(заве-
щал	 50000	 лева	 също	 за	
градска	 болница)	 и	 много	
други	дарители.	

„...Съдбата	 на	 заве-
щанията	 в	 нашия	 град	
след	 Освобождението	 е	
действително	много	стран-
на	 -	 пише	 Кольо	 Христов	
Конкилев.	 -	 	Изглежда,	че	
нещо	фатално	 има	 в	 това	
отношение,	 та	 не	 можаха	
редица	 завети	 да	 се	 реа-
лизират...“

Оказало	се,	че	и	заве-
щанието	 на	 Никола	 Мак-
симов	 станало	 обект	 на	
такъв	съдебен	спор	11	 го-
дини	 след	 влизането	 му	
в	сила.

На	 21	 февруари	 1924	
г.	 отново	 била	 насроче-
на	 публичната	 продажба	
на	 недвижимите	 имоти	 на	
Никола	 Максимов.	 Но	 в	
самото	 начало	 на	 търга	
се	явил	адвокатът	на	сес-
трата	на	завещателя	Бела	
Максимова	 и	 внесъл	 на-
реждане	 на	 съда	 да	 се	
спре	продажбата,	тъй	като	
вече	 е	 възникнал	 съде-
бен	спор.	Адвокатът	Тодор	
Стойков	 обявил,	 че	 Бела	
Максимова	 е	 завела	 дело	
в	 съда	 като	 единствена	
наследница	 на	 покойния	
си	брат	с	иск	да	се	обяви	
завещанието	 за	 нищожно.	
(По-късно	 делото	 е	 поето	
от	 адвоката	 Никола	 Со-
керов,	 тъй	 като	 Стойков	
е	 лишен	 от	 адвокатски	
права,	 понеже	 защитавал	
пред	 съда	 участниците	 от	
юнските	и	 септемврийски-
те	събития	от	1923	г.)

На	26	март	1925	 г.	Се-
влиевският	 окръжен	 съд	
гледа	 делото	 и	 присъдата	
е	 в	 полза	 на	 ефорията	
(изпълнителният	 комитет	
по	 завещанието).	 Искът	 е	
отхвърлен	 напълно.	 Недо-
волна	от	решението,	Бела	
Максимова	 го	 обжалва	 в	
Русенския	апелативен	съд,	
но	на	3	ноември	1925	г.	ис-
кът	й	отново	е		отхвърлен.	
Освен	 това	 тя	 е	 осъдена	
да	 заплати	 на	 ефорията	
24	 000	 лева	 за	 съдебни	 и	
адвокатски	 разноски.	 На	
2	 декември	 1925	 г.	 дело-
то	 отново	 е	 обжалвано	
във	Върховния	касационен	
съд,	но	и	там	през	1926	г.	
искът	 на	 Бела	Максимова	

е	 отхвърлен	 окончателно.	
Така	се	протака	повече	от	
две	 години	 изпълнението	
на	волята	на	дарителя	Ко-
сьо	 Максимов.	 След	 края	
на	 тези	 дела	 фондът	 за-
едно	 с	 лихвите	 достигнал	
сумата	 190	 000	 лева.	 От	
1	 май	 1925	 г.	 етажът	 от	
къщата	 над	 дюкяните	 е	
даден	 под	 наем	 и	 заед-
но	с	наема	от	останалите	

имоти	са	получили	още	70	
000	лв.

Обсъдили	 подробно	
всички	 „за“	 и	 „против“	
продажбата	 на	 имотите.	
Преценили,	 че	 ако	 сега	
бъдат	 продадени,	 те	 ще	
донесат	 на	 ефорията	 око-
ло	 1	 милион	 лева,	 които	
внесени	 на	 влог,	 щели	 да	
носят	 лихва	 около	 70	 000	
лева.	 Но	 толкова	 били	 и	
наемите	 и	 изпълнителите	
решили	 засега	 да	 отло-
жат	 продажбата,	 тъй	 като	
моментът	 не	 бил	 подхо-
дящ.	Времената	били	теж-
ки.	 Едва	 отърсила	 се	 от	
националната	 катастрофа	
и	 от	 тежките	 последици	
от	 Ньойския	 мирен	 дого-
вор,	 България	 навлизала	
в	 нова	 финансова	 криза.	
Затова	решили	да	изчакат	
по-добри	 цени,	 а	 това	 се	
изисквало	 и	 от	 клаузите	
на	завета.

През	 1925	 година	 Из-
пълнителният	 комитет	 е	
имал	според	изискванията	
на	 завещанието	 следния	
състав:	 Габровският	 об-
щински	кмет	Илия	Кожуха-
ров,	болничният	лекар,	об-
щинският	лекар,	архиерей-
ският	 наместник	 иконом	
Христо	 Вуцов,	 директорът	
на	Народната	 банка	Иван	
Джумаданов,	 началникът	
на	 Земеделската	 банка,		
Димитър	Андрейчев	 и	 До-
бри	Ив.	Калпазанов.

През	1934	година	Ефо-
рията	продава	парцела	на	
улица	 „Скобелевска“	 на	
Габровското	 	 ловно-стрел-
ческо	 дружество	 „Со-
кол“,	 което	 построява	 там	
собствената	си	дружестве-
на	сграда,	наречена	ловен	
дом.

Габровското	 ловно-
стрелческо	 дружество	

„Сокол“	замисля	още	през	
1919	 година	 да	 построи	
тази	 дружествена	 сграда.	
Тогава	това	било	на	мода,	
тези	 сгради	 се	 наричали	
„Ловен	дом“.	Започнали	да	
събират	средства	от	внос-
ки	 на	 членовете,	 както	 и	
от	дарения.	Но	по	различ-
ни	 причини	 позабравили	
тази	 идея	 и	 се	 върнали	
към	нея	чак	в	1931	година.	

Започнали	 да	 търсят	
подходящо	 място,	 дори	 и	
готова	 сграда.	 Научавай-
ки	това,	ръководството	на	
Ефория	„Косьо	Максимов“,	
в	 лицето	 на	 кмета	 Илия	
Кожухаров,	 	 насочва	 вни-
манието	 им	 към	 празното	
място	 на	 ул.	 „Скобелев-
ска“.	Мястото	било	260	кв.	
м	и	по	преценка	на	насто-
ятелството	 било	 подходя-
що	 за	 целта.	 Решили	 да	
започнат	преговори	за	за-
купуване	на	мястото.	Била	
избрана	 комисия	 за	 кон-
такти	 в	 състав:	 д-р	 Петър	
Недевски,	Тодор	 Шиваров	
и	Стефан	Пантев.

Ефорията	обявява	търг	
за	 мястото,	 насрочен	 за	
10	 декември	 1933	 г.	 На	 5	
декември	 настоятелство-
то	 на	 ловното	 дружество	
взема	решение	да	участва	
в	 търга,	 като	 приготвили	
сумата	200	000	лева.	Успе-
ли	да	купят	мястото	за	180	
000.	 След	 извършването	
на	 редица	 формалности	
дружеството	 получило	 но-
тариалния	си	акт	през	юни	
1934	 г.,	 но	 още	 в	 начало-
то	 на	 годината	 вече	 били	
създали	 строителна	 коми-
сия	и	обявили	 конкурс	 за	
проекти.	 Участвали	 трима-
та	 водещи	 габровски	 ар-
хитекти	 Никола	 Гръблев,	
Стефан	 Хаджистойчев	 и		
Димитър	 Драганов.	 Бил	
приет	 проектът	 на	 арх.	
Стефан	 Хаджистойчев	 и	
веднага	 пристъпили	 към	
изпълнението	му.

Основният	 камък	 бил	
положен	с	водосвет	на	24	
юни	 1934	 г.,	 а	 строител-
ството	се	извършило	мно-
го	 бързо.	 На	 2	 февруари	
1935	 г.	 сградата	е	открита	
тържествено	 в	 присъстви-
ето	 на	 министъра	 на	 на-
родното	стопанство	Янаки	
Моллов.

Сградата	 на	 Ловния	
дом	 просъществувала	 35	
години	 и	 била	 съборена	
през	1970	 година.	На	ней-
ното	 място	 е	 изградено	
високото	 тяло	 на	 хотел	
„Балкан“.

През	 1935	 г.	 ефорията	
продава	 на	 Габровската	
община	къщите	с	дюкяните	
на	 Пазарния	 площад,	 за	
нуждите	 на	 Общинската	
ветеринарна	 служба.	 Це-
ната	 била	 500	 000	 лева,	
но	 общинският	 съвет	 за-
бавил	 плащането	 и	 към	
1938	 г.	 сумата	 нараснала	
от	 лихвите	 на	 1	 083	 000	
лв.	 като	 задължения	 към	
фонда.	 Освен	 тази	 сума,	
по	 сметката	 на	 Ефорията	
в	 Българската	 земедел-
ска	 кооперативна	 банка	
сумата	 от	 влога	 възлиза	
на	 906	 000	 лв.	 Така	 на	
практика	 са	 ликвидирани	
всички	 недвижими	 имоти.	

През	1937	г.		са	продадени	
на	 търг	 златните	 бижута,	
монети	 и	 среброто	 и	 дру-
гите	 ценности,	 съхранява-
ни	 дотогава	 в	 касата	 на	
Българската	 земеделска	
банка	в	Габрово.	Някои	от	
монетите	 с	 историческа	 и	
археологическа	 стойност	
са	били	предадени	на	Ис-
торическия	 музей	 и	 днес	
би	 трябвало	 да	 се	 съхра-
няват	там.

Общата	 сума	 от	 на-
следството,	 заедно	 с	 на-
трупаните	 лихви,	 е	 2	 276	
000	лв.,	които	били	на	влог	
в	 Българската	 земеделска	
и	 кооперативна	 банка.	
Както	 всички	 такива	 фон-
дове	 и	 този	 е	 одържавен	
през	 1948	 г.	 и	 е	 внесен	 в	
държавния	бюджет.	Всичко	
по	 завещанието	 потъва	 в	
пепелта	на	историята.

Но	 10	 години	по-късно	
става	 нещо	 много	 инте-
ресно.	През	1960	г.	изтича	
срокът,	 поставен	 от	 Ко-
сьо	 Максимов	 в	 неговото	
завещание,	 когато	 трябва	
да	 се	 пристъпи	 към	 стро-
ителството	 на	 болницата.	
Разбира	 се,	 това	 отдавна	
няма	 значение,	 тъй	 като	
фондът	 е	 унищожен.	 Но	
точно	 по	 същото	 време		
Окръжният	 народен	 съвет	
в	 Габрово	 взема	 решение	
за	 строителство	 на	 нова	
сграда	на	Окръжната	бол-
ница.	 Разбира	 се,	 това	
със	сигурност	въобще	не	е	
свързано	 със	 завещание-
то,	но	съвпадението	е	мно-
го	интересно.	И	още	нещо.	
За	 новата	 постройка	 се	
определя	 място	 в	 района	
на	Сирманите.	Не	вярвам,	
че	властите	тогава	са	има-
ли	 пред	 себе	 си	 завеща-
нието,	 още	 по-малко	 едва	
ли	 биха	 се	 съобразили	 с	
него.	 Но	 все	 пак,	 воден	
от	 някакво	 любопитство	
и	 предчувствие,	 направих	
справка	 за	 бившите	 соб-
ственици	 на	 отчуждените	
за	 новата	 болница	 места	
и	 се	 оказа,	 че	 едни	 от	
тях	 са	 си	 купили	 мястото	
точно	 от	 Ефорията	 чрез	
съдия-изпълнител.	Разбира	
се,	 мястото,	 завещано	 от	
Косьо	 Максимов,	 е	 било	
твърде	 малко	 за	 мащаби-
те	 на	 новата	 сграда	 и	 за	
целта	са	били	отчуждени	и	
съседните	терени.

Но	 съвпадението	 все	
пак	е	доста	странно!

Първата	 копка	 на	 но-
вата	 сграда	 на	 Окръжна-
та	 обединена	 болница	 е	
направена	 на	 1	 февруари	
1963	 г.,	 издигната	 е	 в	 пе-
риода	 1963	 –	 1967	 г.	 и	 е	
открита	 официално	 през	
декември	1967	г.	През	1971	
година	на	болницата	е	да-
дено	 името	 на	 един	 друг	
голям	 дарител	 и	 филан-
троп	–	д-р	Тота	Венкова.

Следващата	 година	
се	 навършват	 160	 години	
от	 рождението	 на	 Нико-
ла	Максимов.	Мисля,	че	е	
редно	да	бъде	изработена	
и	поставена	на	подходящо	
място	една	паметна	плоча	
за	 този	 родолюбив	 бълга-
рин,	който	е	дарил	значи-
телна	сума	за	обществена	
полза.

Завåщаíиåто íа Коñьо Макñимов и пðåвðатíоñтитå íа вðåмåто

Мечтата	на	Косьо	Максимов	-	да	се	построи	болница	в	Габрово,	е	осъществена	в	1967	г.

На	заден	план	-	Ловният	дом,	построен	в	1935	г.	на	място,	дарено	от	Косьо	Максимов.	
Днес	на	неговото	място	е	високото	тяло	на	хотел	„Балкан“
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Шåñт íåща, които Бил Гåйтñ има вкъщи, а виå - íå
Бил	 Гейтс	 беше	 над-

минат	по	богатство	от	из-
пълнителния	 директор	 на	
Amazon	 Джеф	 Безос,	 но	
все	 пак	 продължава	 да	
бъде	 сред	 най-заможните	
хора	 в	 света.	 И	 разбира	
се,	 не	 живее	 в	 двустаен	
апартамент.	

Огромното	 му	 имение	
Xanadu	2.0	се	намира	бли-
зо	до	езерото	Вашингтон	и	
за	обновленията	в	него	са	
похарчени	 близо	 67	 млн.	
долара,	пише	НВ	Style.	Ето	
и	 някои	 от	 нещата,	 които	
Гейтс	 има	 в	 дома	 си,	 за	
разлика	от	повечето	хора.

1. Цели 24 бани и 6 
кухни.

В	 имението	 си	 Гейтс	
има	 6	 кухни	 с	 професио-
нално	 оборудване.	 Може	
да	 му	 завиди	 всеки	 про-
фесионален	 готвач.	Освен	
това	 на	 територията	 на	
луксозния	 имот	 има	 24	
бани.

2. Стая с батут
В	дома	на	милиардера	

има	отделна	стая	с	батут	и	
шестметров	таван.	

По	признания	на	Гейтс,	
тя	 е	 създадена	 с	 цел	 да	
замени	 скучните	 упражне-
ния	 с	 весела	 физическа	
активност.

3. Басейн с ултрамо-
щен подводен звук.

18-метровият	 басейн	
на	Бил	 Гейтс	 е	 снабден	 с	
високотехнологична	 под-
водна	 музикална	 система.	
Той	е	разположен	в	отдел-
на	 сграда	 и	 се	 простира	
на	площ	от	1200	кв.	метра.	

Ако	се	гмурнете	под	стък-
лената	стена,	попадате	на	
външната	тераса.

4. Сензорна система 
за гости.

Високотехнологична	
сензорна	 система	 помага	
на	гостите	на	имението	да	
адаптират	 осветлението	 и	
температурата	в	стаята	си	
в	съответствие	със	своите	
предпочитания.	

На	гостите	се	дава	ус-
тройство,	 с	 помощта	 на	

което	 могат	 да	 контроли-
рат	 сензорите	 из	 целия	
дом,	 за	 да	 се	 чувстват	
„максимално	комфортно“.

5. Зала за приеми.
В	 имението	 на	 Бил	

Гейтс	 има	 и	 зала	 за	 при-
еми	 с	 площ	 700	 кадратни	
метра.	 Тя	 може	 да	 побе-
ре	средно	около	200	души	
–	 150	 седящи	 места	 за	
официална	вечеря	и	около	
200	 стоящи	 за	 коктейлно	
парти.

6. Дърво със собст-
вена система за монито-
ринг.

Любимото	 кленово	
дърво	 на	 Гейтс,	 което	 е	
на	възраст	над	40	 години,	

е	снабдено	със	собствена	
високотехнологична	систе-
ма	за	мониторинг.	

Тази	 система	 не	 само	
следи	 „здравословното	
състояние“	 на	 дървото	

денонощно,	 но	 и	 регули-
ра	 поливането,	 което	 се	
включва	автоматично,	щом	
системата	 регистрира	 де-
фицит	на	вода.

ExpErt.bg 

Любопитíи факти за 
човåшката пðиðоäа
•	Не	 само	 пръстите,	 но	 и	 всеки	 език	 има	 уникален	
отпечатък.
•	От	човешката	кожа	се	отделят	около	600	хил.	части-
ци	на	всеки	час.	Това	прави	около	700	грама	на	го-
дина,	така	че	средно	се	губят	по	47,7	кг,	достигайки	
възраст	от	70	години.
•	Възрастният	човек	има	по-малко	кости	в	сравнение	
с	едно	бебе.	Раждаме	се	с	350	кости,	но	тъй	като	
костите	след	това	срастват,	броят	им	намалява	до	
206.
•	Стомахът	се	променя	на	всеки	3-4	дни?	Това	се	дъл-
жи	на	силните	стомашни	киселини,	които	стомахът	
използва	за	смилането	на	храната,	а	оттам	перио-
дично	се	изменя	и	формата	му.
•	Въпреки	че	човешкият	нос	не	е	толкова	чувствите-
лен,	колкото	този	на	кучето,	човек	може	да	разпоз-
нае	до	50	хиляди	различни	аромата.
•	Тънкото	черво	е	около	4	пъти	по-дълго	от	средния	
ръст	 на	 възрастен	 човек.	 Дължината	 му	 варира	
между	6-7	м	и	е	нагънато	в	коремната	кухина.	
•	Може	да	е	изумително,	но	е	факт:	върху	всеки	ква-
дратен	сантиметър	от	кожата	ни	има	около	32	млн.	
бактерии.	 За	 щастие,	 по-голямата	 част	 от	 тях	 са	
безвредни.
•	Виновникът	 за	 неприятната	миризма	 на	 краката	 и	
подмищниците	е	потта.	Стъпалата	ни	имат	500	хил.	
потни	 жлези,	 които	 произвеждат	 като	 количество	
повече	от	една	халба	пот	на	ден.
•	Въздухът	 от	 човешкото	 кихане	 може	 да	 достигне	
около	45	метра	в	секунда	или	повече.	Затова	нави-
кът	с	ръката	отпред,	на	който	ни	учат	като	малки,	е	
наистина	важен.
•	Общата	 дължината	 на	 кръвоносните	 съдове	 при	
човека	достига	до	100	хил.	километра.	А	сърдечните	
камери	изтласкват	около	7571	литра	кръв	на	ден.
•	Средното	 количество	 слюнка,	 което	 човек	 отделя	
през	целия	си	живот,	е	близо	24	хил.	литра	–	доста-
тъчно,	за	да	се	напълнят	два	плувни	басейна.
•	Когато	достигнат	60-годишна	възраст,	60%	от	мъже-
те	и	40%	от	жените	започват	да	хъркат.	Средно	хър-
кането	е	около	60	децибела,	но	може	да	достигне	и	
до	 80	 -	 колкото	 звука	от	 пневматична	бормашина,	
рушаща	бетон.	Шум	над	85	децибела	е	опасен.
•	Цветът	на	косата	предопределя	гъстотата	й,	а	чел-
ното	място	е	за	хората	с	руси	коси.	Средно	върху	
човешкия	 скалп	 има	 100	 хил.	 космени	 фоликули,	
всеки	от	 които	може	да	създаде	до	20	 косъма	по	
време	на	човешкия	живот.	При	блондинките	броят	
на	фоликулите	е	около	146	хил.,	при	хората	с	черни	
коси	–	около	110	хиляди.

След	 Гърция,	 и	 Фран-
ция	 в	 понеделник	 е	 на	
път	да	забрани	със	закон	
носенето	 на	 смартфони	 в	
училище.	От	септември	ще	
се	 наказва	 всеки	 ученик,	
който	 наруши	 забрана-
та.		

Министърът	 на	 нацио-
налното	образование	Жан-
Мишел	Бланке	 приветства	
сенаторите	 за	 „баланси-
ран“	 текст	 в	 забраната,	 в	
която	се	казва,	че	това	ще	
доведе	 да	 засилване	 на	
вниманието	в	час.

Близо	 девет	 от	 десет	
младежи	 на	 възраст	 меж-
ду	 12	 и	 17	 години	 (86%)	
притежават	 смартфон	 във	
Франция.

Готови	ли	са	и	българ-
ските	 училища	 да	 послед-

ват	този	пример?
Все	повече	деца	в	най-

крехка	възраст	разполагат	
с	 лични	 мобилни	 телефо-

ни.	
В	развитите	страни	да-

нните	 са	 стряскащи	 –	 9	
от	10	деца	имат	смартфон	

или	таблет.
И	у	нас	–	97%	от	бъл-

гарчетата	 използват	 ин-
тернет	през	мобилните	си	
телефони	по	няколко	часа	
на	ден,	а	и	училищата	им	
предоставят	 тази	 възмож-
ност,	 защото	 почти	 поло-
вината	от	тях	разполагат	с	
безплатна	wi-fi	връзка.

Дo	 края	 на	 годината	
всички	 2400	 училища	 ще	
предлагат	 тази	 услуга,	 за	
която	кабинетът	ще	отпус-
не	11	милиона	лева.

У	нас	от	3	години	зако-
нът	 забранява	 единствено	
да	се	говори	по	телефона	
по	време	на	урок.

„Jama”,	 списанието	 на	
американското	 сдружение	
на	 медиците,	 публикува	
изследване	 на	 учени	 от	

университета	 в	Южна	 Ка-
лифорния,	направено	сред	
младежи	на	възраст	от	15	
до	 16	 години.	 Те	 са	 били	
наблюдавани	от	септември	
2014	 г.	 в	 продължение	 на	
две	 години.	 2600-те	 тий-
нейджъри	 са	 посещавали	
десет	различни	училища	в	
района	 на	 Лос	Анджелис.	
Някои	 от	 тях	 непрестанно	
са	 използвали	 смартфо-
ните	 си,	 други	 -	 твърде	
рядко.

Установено	 е	 било,	 че	
43	на	сто	от	посещаващи-
те	гимназия	средно	по	три	
часа	и	повече	дневно	имат	
дигитални	 занимания.	 Ня-
кои	 обаче	 ползвали	 цели	
9	часа	смартфоните	си	за	
интернет	 комуникации	 и	
игри.

Бåз ñмаðтфоíи във фðåíñкитå училища

 Условията	 на	 Луната	
били	 достатъчни,	 за	 да	
поддържат	 прости	 форми	
на	живот.	Това	е	било	въз-
можно	 малко	 след	 като	
тя	 се	 е	 образувала	 преди	
4	 милиарда	 години.	 Това	
разкриват	професорите	по	
планетарна	наука	и	астро-
биология	 в	 Лондонския	
университет	 Шулце-Макух	
и	 Ян	 Крауфорд,	 Проучва-
нето	 им	 се	 основава	 на	
резултатите	 от	 неотдав-
нашни	 космически	 мисии	
и	анализи	на	лунни	проби,	
които	 показват,	 че	 Луната	
не	е	толкова	суха,	както	се	
смяташе.	През	2009	и	2010	
г.	 международен	 екип	 от	
учени	 открива	 на	 Луната	
стотици	 милиони	 тонове	
лед.	 Ранната	 Луна	 веро-

ятно	 е	 била	 защитена	 от	
магнитно	 поле,	 което	 би	
могло	 да	 защити	 микроби	
от	 смъртоносни	 слънче-
ви	 ветрове,	 пише	 fakti.bg.	
Шулце-Макух	 признава,	 че	
определянето	 дали	 живо-
тът	е	възникнал	на	Луната	
или	 е	 бил	 транспортиран	
от	 други	 места	 „може	 да	
бъде	 разрешен	 само	 чрез	
бъдеща	 програма	 за	 лун-
но	проучване“.	Освен	това	
експериментите	 могат	 да	
се	 извършват	 в	 симулира-
на	 лунна	 среда	 на	 Земя-
та	 и	 на	 Международната	
космическа	станция,	за	да	
се	 види	 дали	 микроорга-
низмите	 могат	 да	 оцелеят	
при	условията,	за	които	се	
предполага,	 че	 са	 същест-
вували	на	ранната	Луна.

Имало ли å живот íа Луíата?
	 Дарън	 Макгрейди,	
бившият	 главен	 готвач	 на	
британската	 кралица	 Ели-
забет	 Втора,	 разказа	 за	
забранените	 храни	 в	 Бъ-
кингамския	 дворец,	 както	
и	 за	 кулинарните	 прист-
растия	на	Нейно	Величест-
во,	пише	вестник	„Метро“.
	 На	 трапезата	 на	 мо-
нарха	били	забранени	хра-
ните	с	високо	съдържание	
на	 въглехидрати	 –	 паста-
та,	 и	 нишесте	 -	 оризът	 и	
картофите.	Освен	 това	 на	
главния	 готвач	 било	 на-
редено	 да	 не	 добавя	 в	
ястията	 лук	 и	 чесън,	 за	
да	нямат	кралските	особи	
лош	дъх	в	устата.
	 Кралица	Елизабет	Вто-
ра	обичала	стековете	й	да	
са	 добре	 изпечени,	 а	 не	

да	 са	 полусурови,	 „алан-
гле“.	
	 Любимите	 блюда	 на	
кралицата	 задължително	
включват	 масло	 и	 смета-
на.	Често	тя	си	поръчва	и	

ястия,	приготвени	на	грил,	
и	салата.	Когато	Елизабет	
Втора	 си	 похапва	 банан,	
тя	не	го	консумира	цял,	а	
го	разрязва	с	нож	и	го	яде	
с	вилица.

Забðаíåíитå хðаíи в Бъкиíãамñкия äвоðåц

Фермерското	куче	Дюк	
бе	 избрано	 за	 кмет	 на	
село	 Корморант	 в	 щата	
Минесота.	 Кучето	 е	 мно-
го	 популярно.	 Познават	
го	 всички	 12	 жители	 на	
селото.	 И	 то	 като	 тях	 е	
редовен	 посетител	 на	
местната	 кръчма.	 Селяни-
те	вярват,	че	Дюк	е	много	
важен	 за	 тяхната	 безо-
пасност,	 защото	 посреща	
със	силен	лай	минаващите	
през	селото	автомобили	и	
така	 ги	 заставя	 да	 нама-
лят	 скоростта.	 Кметската	
длъжност	 в	 Корморант	 е	
почетна,	 задълженията	 се	
изпълняват	на	обществени	
начала.	 Мандатът	 е	 една	
година.	 Дюк	 ще	 встъпи	 в	
длъжност	 днес.	 За	 цере-
монията	 са	 го	 завели	 на	

фризьор,	 за	 да	 го	 срешат	
добре.	Купили	са	му	и	кос-
тюм	 с	 цилиндър.	 Фирма	
производител	 на	 кучешка	
храна	вече	му	е	осигурила	
запаси	 за	 една	 година	 от	
своята	продукция.	Правото	
да	 бъдеш	 избран	 в	 САЩ	
се	 тълкува	 толкова	 ши-
роко,	 че	 Дюк	 съвсем	 не	
е	 най-странният	 кандидат.	
Негови	предшественици	са	
лабрадорът	 Боско,	 който	
от	 1981	 до	 1994	 г.	 беше	
кмет	 на	 	 Санол	 в	 Кали-
форния,	 както	 и	 котката	
Стъбс,	 която	 през	 1997	 г.	
бе	 избрана	 за	 кмет	 на			
Талкитна	 в	 Аляска.	 Още	
през	1968	г.	„млади	интер-
националисти“	 издигнаха	
шопара	Пигас	Безсмъртни	
за	кандидат	за	президент.

Кучå ñтаíа кмåт íа амåðикаíñко ñåло
	 Под	„лоши	момичета”	разбираме	всички	
онези	 дами,	 които	 са	 се	 отърсили	 от	 же-
ланието	 да	 бъдат	 „послушни“,	 за	 да	 може	
другите	да	ги	похвалят,	а	са	се	научили	да	
отстояват	себе	си.	Лошите	момичета:
 1. Спят	до	късно;
 2.	Не	се	срамуват	от	хобитата	си;
 3.	Не	страдат	от	несподелена	любов;
 4. Тръгват	си,	когато	другият	закъснява;
 5. Изразяват	недоволството	си	веднага;
 6.	 Не	 се	 притесняват	 да	 „разочароват“	
майка	си
 7.	 Не	 се	 оплакват	 от	 „неблагодарните“	
си	деца.
	 Онези,	които	се	съмняват	твърде	много	
в	себе	си	и	постоянно	отлагат	решенията	и	
плановете	си,	често	страдат	от	депресия	и	
ниско	самочувствие.	Затова	е	по-добре	бав-
но,	но	с	постоянство	да	вървите	към	целта,	
отколкото	 да	 чакате	 перфектния	 момент,	
за	 да	 започнете	 да	 следвате	 мечтите	 си.	
ПРОСТО ПЕРфЕКТЕН мОмЕНТ НЯмА, щЕ 
ТРЯБВА ДА СИ ГО СъЗДАДЕТЕ.

Защо „лошитå” момичåта ñа по-щаñтливи 
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

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 бр. са-
мосвали, 2.5 - 3.5 - 5 
тона, с автокран се пред-
лага на тел. 0887/357-

039. [22, 14]
ТранспорТ с бус 
се предлага на тел. 
0879/080-862. [11, 8]

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

066/810-410, 0887611753
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даВа заЕМ
крЕдиТи -  тел . 
0897/219-833. [33, 23] 

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.
рязанЕ и цепене - тел. 
0894/602-701. [33, 11]

„Мг-лЕс“ продаВа  
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
„пЕХлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, дърва - ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават на тел. 066/805-
642, 0897/892-903.
дърВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 19]

нарязани и нацепени 
дърва. Реални количе-
ства. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
дърВа - метрови, наря-
зани и нацепени (бук) 
се продават на тел. 
0894/211-512. [22, 22]
„ФлинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - 
донбаски въглища, бри-
кети, разпалки. Осигурен 
транспорт. Справки на ел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [24, 22]

суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 9]
нарязани, нацЕпЕни 
метрови дърва се прода-
ват на тел. 0897/801-935. 
[11, 9]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 80 лв., метрови 
- 70 лв., се продават на 
тел. 0893/511-154. [22, 8]
дърВа за огрев се про-
дават на тел. 0879/972-
114. [33, 4]

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, 16]

излиза всеки ден без неделя

Всекидневникът на региона

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.
бЕТон, коФраж, армату-
ра, подпорни стени, огра-
ди - 0895/707-050 [22, 
14]
кърТи, пробиВа, изхвър-
ля - 0895/707-050. [22, 
14]
ВъТрЕшни и външни 
ремонти - 0887/357-039 

[22, 14]
събаря плЕВни, къщи, 
гаражи - 0887/357-039 
[22, 14]
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 9]
ВсякакВи рЕМонТи на 
покриви се извършват на 
тел. 0892/700-109. [11, 9]
груб сТроЕж. Покриви. 
Тел. 0897/765-110. [5, 5]
рЕМонТ на циглени по-
криви, топло- и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
0895/295-654. [10, 3]
събарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
МонТаж на ламинат, 
паркет, циклене - тел. 
0897/978-762.

Мазилки, заМазки, 
шпакловка, фаянс, терако-
та, монтаж (ламинат, кар-
тон) - тел. 0876/130-074. 
[12, 4]

изолации
алпинисТи - 0898/907-
400
алпинисТи - 0899/321-
190
Топло- и хидроизолации 
на най-добри цени от ал-
пинисти, скеле и гаранция 
за качество - 0897/931-
088 [33, 29]
Топлоизолация - 
справки на тел. 0887/131-
311. [33, 10]

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

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик услуги - мон-
таж и поддръжка - тел. 
0876/000-084. [33, 10]

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, 
18]
Ел. МонТаж и поддръж-
ка - тел. 0876/000-084. 
[33, 10]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 20]

рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
19]

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

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, 10]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [33, 11]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[11, 10]
косЕнЕ и поддръжка - 
тел. 0877/441-110. [11, 9]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0899/397-142. 
[6, 5]
косЕнЕ и поддръж-
ка професионално - тел. 
0899/140-254. [17, 5]

Хидроизолации
соФи - хидроизолации с 
PVC мембрана, сертификат 
за изпълнение Швейцария, 
Гаранционен срок 10 годи-
ни - 0888/314-533.
Хидроизолация на 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [11, 3]

услуги
коВач - 0892/775-774.

заВаръчни услуги - 
0885/724-671 [10, 5]
чисТЕнЕ на тавански 
стаи и на апартаменти 
и мази и извозване на 
строителни отпадъци - тел. 
0899/137-542. [5, 5]

оказиони
оказион на ул. „Нико-
лаевска“ 147 за техника 
втора употреба. Изкупу-
ва стари антики, стари 
печки, стари хладилници, 
фритюрници, стари менци, 
стари коли, стари часов-
ници, стари книги, стари 
телефони, стари компю-
три, лаптопи и всичко ста-
ро, втора употреба. Тел. 
0899/837-374. [15, 4]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 9]
суХ бук - 2 кубика, дъл-
жина 1-1.20 см, дебелина 
5 см, 6 см, се продава на 
тел. 0886/845-640. [11, 
9]
цигли - едноканал-
ни, севлиевски, 0.20 
лв., се продават на тел. 
0884/837-000. [5, 4]
чЕрничЕВа и орехова 
дървесина се продава на 
тел. 0877/753-117. [3, 3]
цигли - два канала, 
на цена по договаря-
не се продават на тел. 
0890/573-393. [12, 1]

продаВа обзаВЕжданЕ
дВукрилЕн гардЕроб 
и шкаф за обувки със 
закачалка - 120 лв., се 
продава на тел. 990-111, 
0899/820-903. [5, 2]

продаВа разни
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 9]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [12, 10]
коТЕл с водна риза, 
помпа „Грундфос“, раз-
ширител и кюнци, за 370 
лв. се продават на тел. 
0888/820-030. [10, 5]
Хладилни ВиТри-
ни се продават на тел. 
0877/891-525. [11, 4]

жиВоТни продаВа
агнЕТа, ярЕТа и пръч 
се продават на тел. 
0888/975-692. [11, 9]
ярЕТа до 27 кг - 5 лв., 
от 28 кг - 4 лв. живо 
тегло, се продават на тел. 
0892/989-718. [11, 2]

изгубЕни кучЕТа
ТърсяТ сЕ две нем-
ски овчарки, изгубени 
в района на село Прой-
новци. Справки на тел. 
0878/364-754. [1, 1]

Храна за жиВоТни
бали сЕно се продават 
на тел. 0888/975-692. 
[11, 9]

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, 
23]
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 9]
сТъклЕни даМаджа-
ни се изкупуват на тел. 
0877/891-525. [11, 4]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [22, 9]

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, 19]

ФолксВагЕн поло 
- комби, ТДИ, тъмно-
син, се продава на тел. 
0896/152-589. [6, 2]

Микробуси, каМиони
ТоВарЕн LT28, 2.4 Д, 
1992 г., се продава на 
тел. 0897/604-463. [22, 
5]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-

то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 15]

аВТоМобили 
под наЕМ

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

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ - 120 кв. м, 
за ремонт, в кооперация, 
идеален център, цена по 
договаряне, се продава на 
тел. 0885/653-251. [15, 
15]
къща с гараж и дворно 
място се продава на тел. 
0885/53-56-68. [15, 11]
апарТаМЕнТ - 150 кв. м, 
в град Габрово, обзаве-
ден, луксозен, с гараж и 

таванска стая, се прода-
ва на тел. 0896/964-413. 
[12, 11]
рЕгулиран иМоТ в село 
Новаковци - ток, вода, 
кирпичена постройка, 
овощна градина, се прода-
ва на тел. 0879/284-541. 
[11, 11]
изгодно! дВуЕТажна 
къща, завършена, в село 
Донино се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 10]
къща - ново строител-
ство, 155 кв. м РЗП, на 
3 етажа, цена: 33 333 
лв., се продава на тел. 
0888/450-180. [11, 10]
апарТаМЕнТ В квар-
тал Русевци, тристаен, с 
ТЕЦ, се продава на тел. 

0897/323-281. [6, 6]
къща В квартал Вой-
ново се продава на тел. 
0898/577-723. [9, 7]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
52 кв. м, център, 4 етаж, 
за 35 000 лева се прода-
ва на тел. 0885/467-188. 
[5, 3]

иМоТи 
даВа под наЕМ
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [26, 24]
ТаВанска сТая за сту-
дент се дава под наем на 
тел. 0878/204-299. [11, 5]
Магазин сЕ дава под 
наем на тел. 0877/891-
525. [11, 4]

поМЕщЕниЕ с камера за 
боядисване на автомобили 
се дава под наем на тел. 
0888/415-311. [11, 2]

гори купуВа
изкупуВа гори - справ-
ки на тел. 0894/211-512. 
[22, 22]

нощуВки
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 24]
нощуВки В топ център 
- 10 лв., се предлагат на 
тел. 0876/731-419. [22, 
16]
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0896/771-078. 
[22, 13]

ЕроТика
прЕдлагаМ саМо еротични масажи, стандартни, за 
сериозни хора, много сочни са масажите - Габриела, 
0895/039-942. [18, 9]

	 Вашата	обява	ще	бъде	
отпечатана	 още	 на	 след-
ващия	 ден, ако бъде пода-
дена в редакцията на „100 
вести“ до 16.30 часа.

запознансТВа
руМЕн бончЕВ Енчев, на 49 г., работя в кметството 
в с. Царева ливада. Имам средно образование. Завър-
шил съм СПТУ по МВ - Дряново. Свиря на устна хар-
моника. Пуша, но не пия. Търся добра домакиня между 
40-50 години. Тел. 0884/734-764. [11, 3]
пЕнсионЕр Търси свободна  - 0877/243-413. [5, 1]

уроци, курсоВЕ
кВалиФициран прЕподаВаТЕл с международен 
опит предлага уроци по холандски, испански, немски 
и английски език - тел. 0879/332-232 и 0876/313-
610. [3, 3]

Вашата обява ще бъде отпечатана още на следващия ден, ако 
бъде подадена в редакцията на „100 вести“ до 16.30 часа. Обяви се 
приемат в редакцията до 20 часа. Можете да използвате специалните 
отстъпки за годишни обяви за цялата 2018 година.
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Утðå ñутðиíта в ñ. Дåбåл äял оñвåщават 
íовия хðам “Свåти Лазаð Бълãаðñки”    
	 В	неделя	в	село	Дебел	
дял	ще	се	състои	тържест-
вено	 освещаване	 на	 хра-
ма,	 който	 носи	 името	 на	
родения	 тук	 Св.	 мъченик	
Лазар	Български.
	 Църковното	 тържество	
ще	 започне	 в	 8.00	 часа	 с	
Утреня.	 След	 освещаване-
то	на	храма	от	Негово	Ви-
сокопреосвещенство	Вели-
котърновския	 митрополит	
Григорий	 ще	 бъде	 извър-
шена	и	Божествена	Света	
Литургия.	По	 традиция	ще	
бъде	 осветен	 курбан	 за	
здраве	и	спасение.
	 Кметското	наместниче-
ство	 в	 Дебел	 дял	 и	 Ар-
хиерейско	наместничество	
–	Габрово	отправят	покана	
към	 жителите	 на	 община-
та	 да	 присъстват	 на	 ос-
вещаването	 на	 първата	 в	
селото	 църква	 „Св.	 Лазар	
Български	-	Дебелдялски“.
	 Храмът	 е	 изграден	 с	
доброволен	 труд	 и	 даре-
ния.	 Досега	 в	 списъка	 на	
ктиторите	 са	 записани	
имената	 на	 повече	 от	 220	

лица	и	организации.
	 Проучванията		на	мяс-
тото	 за	 строеж	 започват	
през	1995	година.
	 Следващата	 година	
Инициативен	 комитет	 от	
хора	в	Дебел	дял	предла-
га	 да	 се	 изгради	 църква	
на	 името	 на	 Св.	 Лазар	
Български,	роден	в	селото	
през	1774	година	и	загинал	
за	 християнската	 вяра	 на	
28	години.	
	 Градежът	 на	 храма	
започва	 през	 лятото	 на	
2007	 година	 с	 активното	
и	 доброволно	 участие	 на	
местните	 жители.	 През	
2008	г.	е	избрано	църковно	
настоятелство	с	председа-
тел	протойерей	Станислав	
Хубчев.
	 Първият	 храмов	 праз-
ник	в	селото	с	тривековна	
история	се	състоя	преди	4	
години,	 на	 Светла	 сряда.	
Дядо	Григорий	в	съслужие	
с	габровски	свещеници	от-
служи	водосвет	и	молебен	
в	двора	на	недовършената	
църква.	

разположена	 край	 реката	
до	площад	„Пенчо	Славей-
ков“	 в	 Трявна,	 представя	
двадесет	 и	шест	 битки	 от	
българската	 история,	 раз-
криващи	славата	и	величи-
ето	на	родната	ни	армия.
	 Алеята	 представя	 сла-
вата	 на	 българската	 вой-
ска	 от	 създаване	 на	 дър-
жавата	 през	 681	 г.,	 Пър-
вото	 и	 Второто	 Българ-
ско	 царство,	 Балканската	
и	 Междусъюзническата,	
Първата	 и	 Втора	 светов-
ни	 войни.	 Идеята	 за	 съз-
даването	 на	 алеята	 е	 по	
подобие	на	тази	във	Воен-
ната	 академия	 „Георги	 С.	
Раковски“.	 Тържественото	
откриване	 беше	 организи-
рано	по	повод	140	 години	
от	 основаването	 на	 Бъл-
гарската	армия.

Алåя íа 
Бълãаðñката 
войíñка ñлава

	 Ръководството	 на	
„Локомотив“	 (Дряново)	
представи	 пред	 отбора	
и	 треньорския	 щаб	 но-
вия	 изпълнителен	 дирек-
тор	и	главен	мениджър	на	
клуба	 –	Ивелин	Драшков.	
„Ставаме	 все	 по-силни	 и	
сме	много	щастливи,	че	в	
редиците	 ни	 влиза	 такъв	
футболен	 човек	 като	 г-н	
Драшков”,	 доволни	 са	 от	
ръководството	 на	 клуба	
начело	 с	 Тодор	 Георгиев	
(Теди	Джорджо).
	 Ивелин	 Драшков	 е	
бивш	футболист	на	„Янтра“	
-	Габрово,	„Етър“	-	Велико	
Търново,	„Волов”	-	Шумен,	
„Пирин“	 -	 Благоевград	 ,	
на	 гръцкия	 ПАЕ	 „Пана-
толикос“	 -	 Агринио	 и	 др.	
Бивш	главен	мениджър	на	
„Първа	 атомна“	 -	 Козло-
дуй,	 спортен	 директор	 на	
„Янтра“	 -	 Габрово,	 спор-
тен	директор	на	„Трявна”	-	
Трявна,	 консултант	 спорт-
но-технически	въпроси	на	
„Миньор“	 -	 Перник.	 Съ-
основател	 и	 съдружник	
в	 Мениджърска	 агенция	
„Проспорт“,	 зад	 чието	
име	стоят	трансферите	на	
Станислав	 Дяков,	 Христо	
Златински,	Мирослав	Ива-
нов	 –	 Деко,	 Искрен	 Пи-
саров,	 Роман	 Прохазка,	
Мартин	 Райнов,	 Пламен	
Илиев	 и	 други	 през	 по-
следните	10	години.
	 С	 каква	 идея	 се	 за-
връща	 отново	 във	 ФК	

„Локомотив“	 -	 Дряново	
Ивелин	 Драшков	 –	 един	
от	 най-добрите	 футболи-
сти	 на	 отбора	 преди	 де-
сет	 години,	 а	 днес	 вече	
признат	футболен	специа-
лист?
	 „Преди	 всичко	 искам	
да	благодаря	на	ръковод-
ството	на	футболния	клуб	
за	поканата	да	бъда	негов	
изпълнителен	 директор	 и	
главен	мениджър.	Призна-

вам,	че	за	мен	тя	беше	и	
неочаквана,	но	и	интерес-
на,	затова	след	поредица	
от	 разговори	 с	 г-н	Тодор	
Георгиев	реших	да	приема	
това	предизвикателство.	
	 Смятам,	 че	 целият	
екип	 на	 ФК	 „Локомотив“	
–	 ръководство,	 треньори,	
състезатели,	 притежава	
нужните	 качества	 за	 до-
бро	 представяне	 в	 Трета	
лига	 и	 искам	 да	 помогна	

с	това,	което	знам	и	мога.	
Още	 повече,	 че	 аз	 не	 се	
чувствам	чужд	в	този	клуб	
и	в	този	град,	защото	ко-
гато	 завърших	 кариерата	
си	на	футболист,	си	дадох	
сметка,	 че	 едни	 от	 най-
хубавите	 моменти	 от	 нея	
са	 свързани	 с	 отбора	 на	
„Локомотив“	 -	 Дряново.	
Смея	 да	 твърдя,	 че	 тук	
имам	 дългогодишни	 при-
ятели	 и	 добри	 познати,	 с	

които	 през	 годините	 сме	
съхранили	 добрите	 си	 от-
ношения.
	 Идеята,	с	която	идвам	
в	 клуба,	 не	 е	 само	 да	
се	свърши	една	работа	и	
това	 да	 отмине,	 а	 да	 се	
направи	това,	което	тряб-
ва,	за	да	остане	в	истори-
ята	на	дряновския	футбол.	
	 Смея	 да	 твърдя,	 че	
съм	запознат	доста	добре	
с	 процесите	 във	 футбол-
ния	 живот	 в	 цяла	 Бъл-
гария,	 във	 всички	 нива	
на	 българския	 футбол	 –	
нещо,	което	е	свързано	с	
моята	дългогодишна	рабо-
та	 в	 тази	 сфера.	 Хората	
във	 футбола	 по	 правило	
винаги	казват	какво	ТРЯБ-
ВА	ДА	СТАНЕ,	а	аз	идвам,		
за	да	кажа	какво	ЩЕ	СТА-
НЕ.	
	 Познавам	 добре	 еки-
па,	старши	треньора	Шип-
калиев	 и	 директора	 на	
Детско-юношеската	школа	
Пламен	 Обрешков,	 както	
и	 всички,	 които	 са	 свър-
зани	с	отбора	 като	ръко-
водители,	и	знам,	че	след	
седемгодишно	 отсъствие	
от	Трета	лига	тази	година	
ще	бъде	 трудна	за	клуба,	
но	не	и	изгубена.	
	 Напротив,	 амбиции-
те	 на	 всички	 са	 да	 вър-
нем	 мечтите	 на	 децата	
и	 усмивките	 на	 хората	 в	
този	град,	свързани	с	фут-
болната	 игра“,	 коментира	
Ивелин	Драшков.
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	 	 Днес	 се	 навършват	 147	
години	 от	 рождението	 на	
Георги	 Станчов	 Паяков	 -	
български	лекар	и	психиа-
тър,	пионер	в	психиатрия-
та	в	България.
	 Роден	 е	 на	 28	 юли	
1871	 година	 в	 Габрово	 в	
семейството	 на	 Станчо	 и	
Цана	 Паякови.	 Женен	 е	
за	 Люба	 Паякова.	 Има	 3	
деца	 –	 2	 дъщери	 и	 син:	
Стефанка,	 Цветана	 и	 Ни-
колай.	 Изучава	 медицина	
в	Москва	и	специализира	
в	Париж.
	 Оглавява	 психиатрич-
ната	 болница	 в	 Ловеч	 в	
продължение	 на	 26	 го-
дини.	 Участва	 в	 Първата	
световна	 война	 като	 са-
нитарен	майор	и	началник	
на	 етапната	 болница	 при	
Първа	Софийска	 дивизия.	
Награден	е	с	няколко	ор-
дена,	 между	 които	 офи-
церския	 кръст	 на	 ордена	
„Св.	Александър“,	 получен	
при	напускане	на	държав-
ната	 служба	 като	 управи-
тел	на	Ловешката	болница	
(1928).
	 След	 това	 се	 устано-
вява	 в	 София	 и	 се	 отда-
ва	 на	 обществено-научна	
работа.	Той	 е	 сред	 осно-
вателите	 и	 ръководител	
на	здравно-съвещателната	
станция	за	нервно-психич-
но	болни	деца.
	 Умира	 на	 10	юли	 1935	
година.
	 Станчо	 Паяков	 има	

още	 двама	 сина	 -	 Иван	
и	 Цоню,	 и	 три	 дъщери	 -	
Донка,	 Ганка	 и	 Велика.	
Всичките	му	деца	получа-
ват	високо	за	времето	си	
образование.	 Като	 вуйчо	
на	 Лазар	 Паяков	 той	 го	
осиновява,	 праща	 го	 да	
завърши	 Роберт	 колеж	 в	
Цариград	 през	 1878	 годи-
на	 и	 Висшето	 търговско	
училище	 в	 Париж	 през	
1883	година.
	 Любопитен	 факт	 е,	 че	
Лазар	 Паяков	 се	 жени	
за	 Райна	 Константинова,	
братовчедка	 на	 писателя	
Алеко	Константинов.
	 Цоню	 Паяков	 завърш-
ва	 технически	 науки	 в	
Санкт	 Петербург,	 а	 Иван	
Паяков	 се	 дипломира	 в	
Априловската	 гимназия	 и	
поема	бизнеса	на	баща	си	
в	Габрово.
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Георги Паяков


