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Нели Недева
 
	 През	 ноември	 се	 на-
вършват	 140	 години	 от	
назначаването	 на	 първия	
учител	 по	 рисуване	 в	Ап-
риловската	гимназия.	
	 До	началото	на	ХХ	век	
в	 Габровската	 гимназия	
преподават	 петнадесет		
учители,	 осем	 от	 които	
са	 получили	 академично	
образование	 в	 Русия	 или	
Европа.	 Този	 факт	 е	 от	
изключително	 значение,	
тъй	като	веднага	след	Ос-
вобождението	 в	 страната	
все	 още	 господства	 зо-
графското	 изкуство,	 прак-
тикувано	от	векове,	преда-
вано	по	традиция	от	баща	
на	 син	 и	 подхранвано	 от	
народното	суеверие.	
	 Образът	 на	 българско-
то	 изкуство	 до	 този	 мо-

мент	 е	 граден	 единствено	
от	 самоуки	 зографи,	 не-
познаващи	 правилата	 на	
перспективата	и	рисуване-
то.		Това	е	период,	в	който	
се	дава	тласък	на	прехода	
от	 църковна	 към	 светска	
живопис.	
	 Сред	 първите	 българ-
ски	 художници,	 осъзнали	
недостатъците	 на	 преда-
ването	 на	 зографските	
умения	 от	 баща	 на	 син	
и	 завършили	 академич-
но	 образование	 в	 Русия	
или	 Европа,	 откриваме	
имената	 на	 двама	 пре-
подаватели	 по	 рисуване	
в	 Габровската	 държавна	
мъжка	 гимназия	 –	 Христо	
Цокев	 (преподавал	 в	 пе-
риода	1879-1883	 г.)	и	Иван	
Димитров	 (преподавал	 от	
1884	 до	 1885	 г.).	 За	 пръв	
учител	 по	 рисуване	 в	 Га-

бровската	 гимназия	 на	 15	
ноември	1879	г.	е	назначен	
Христо	Цокев	(на снимката 
Автопортрет).	 Възрожден-
ски	 живописец,	 оставил	
ни	 една	 малобройна,	 но	
впечатляваща	колекция	от	
портрети,	 някои	 от	 кои-
то	 сакрални.	 За	 портрета	
на	неговата	съпруга	Кичка	
Бедрозова	Андрей	 Протич	
твърди,	 че	 е	 най-добрият	
дамски	 портрет	 в	 българ-
ската	възрожденска	живо-
пис.	 Сякаш	 в	 сянката	 на	
тези	 суперлативи	 остават	
фактите,	че	младият	Хрис-
то	се	завръща	в	България	
с	желанието	да	преподава	
живопис.	 На	 10	 май	 1873	
г.	 се	 обръща	 с	 молба	 до	
Съвета	на	Московското	ху-
дожествено	училище	да	му	
бъде	 присъдено	 званието	
„Свободен	художник“.

продължава на стр. 3
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ЖеНиНа деНЧева

	 Предложените	 измене-
ния	на	наредбата	за	мест-
ните	 данъци	 коментираха	
на	 брифинг	 кметът	 Таня	
Христова	 и	 директорът	 на	
дирекция	 „Местни	 данъци	
и	такси“	Мария	Йозова.
	 Кметът	 обясни,	 че	 от	
6	 ноември	 в	 дирекцията	
за	местни	данъци	се	дава	
подробна	 информация.	
Всеки	гражданин	може	да	
разбере	 какво	 е	 извлече-
нието	за	неговия	имот,	на	
място	ще	му	бъде	изчисле-
но	увеличението.	Предстои	
обсъждане	 на	 изменени-
ята	 и	 гласуването	 им	 в	

Общинския	съвет.
 „Въпросите,	 които	 въл-
нуват	габровци,	са	кои	да-
нъци	 се	 увеличават	 и	 с	
колко.	 Предложението	 е	
увеличение	на	данък	върху	
недвижимите	имоти,	данък	
превозно	средство	и	данък	
придобиване.	 Основната	
промяна,	която	касае	поч-
ти	 всички,	 е	 данък	 върху	
недвижим	имот	-	от	1.5	на	
2.3.	 Действително	 данъкът	
се	увеличава	с	близо	50%,	
но	 като	 абсолютна	 сума	
става	дума	за	5,	10,	20	лв.	
за	масовите	жилища“,	зая-
ви	Мария	Йозова.	Тя	е	ка-
тегорична,	че	такса	битови	
отпадъци	 не	 се	 променя.	

Много	хора	приемат	двата	
налога	 под	 един	 знамена-
тел	 и	 се	 притесняват	 от	
50%	увеличение.
	 „Другата	 промяна	
в	 наредбата	 е	 на	 данък	
превозно	 средство.	 За-
конодателят	 в	 началото	
на	 годината	 гласува	 нов	
начин	 за	 определяне	 на	
данък	 превозно	 средство	
-	 заложено	 е	 най-вече	 на	
екологичния	 коефициент.	
Той	 не	 е	 в	 правомощия-
та	 на	 общинските	 съвети	
и	 законодателят	 започна	
поетапно	 да	 го	 определя	
в	 обратна	 посока.	 Новите	
автомобили	 да	 с	 по-нисък	
коефициент,	 а	 на	 старите	

да	е	по-висок	е	целта.	На-
шето	 предложение	 е	 този	
екологичен	 компонент	 да	
се	увеличи,	особено	за	ав-
томобилите	 без	 екологич-
на	 категория,	 с	 0.20	 лв.“,	
каза	Йозова.
	 Третата	 промяна	 е	 да-
нък	 придобиване	 на	 иму-
щество	 да	 стане	 3%,	 сега	
е	2%.		
	 „Никой	 не	 приветства	
увеличение	 на	 данъците.	
Все	 пак	 трябва	 да	 бъде	
поносим	 и	 възможен	 за	
изплащане	от	 гражданите.	
Затова	 не	 сме	 крайни	 в	
решенията	 си,	 трябва	 да	
търсим	 баланс“,	 допълни	
Таня	Христова.

Такñа áиòови оòпадъци в Гаáрово не ñе вдиãа
Данък недвижими имоти скача с от 5 до 20 лв., налогът върху неекологичните автомобили се увеличава с 0.20 лв.

ЖеНиНа деНЧева
 
	 Габровска	 група	 ще	
участва	 в	 Националния	
протестен	 митинг-шествие	
на	КТ	„Подкрепа“	днес	под	
надслов	 „Болните	 работ-
ници	 не	 са	 престъпници“.	
Шествието	 на	 синдика-
листи	 от	 цялата	 страна	
тръгва	в	11	часа	по	марш-
рут:	 от	 пл.	 „Александър	 І	
Батемберг“,	 по	 бул.	 „Цар	
Освободител“	 до	 пл.	 „На-
родно	 събрание“,	 съобщи	
Даниела	Йорданова,	пред-
седател	 на	 Синдикален	
регионален	 съюз	 на	 КТ	
„Подкрепа“	-	Габрово.
	 „Протестираме	 срещу	
решението	 първият	 ден	
от	 временната	 нетрудос-
пособност	 -	 болнични,	 да	
не	се	плаща	от	работода-
телите	от	 1	 януари	2020	 г.	
и	да	остава	за	сметка	на	
работещите.
	 Проблем	 настина	 има	
по	 отношение	 на	 злоупо-
требата	 с	 ползването	 на	
фалшиви	 болнични,	 но	 е	
очевидно,	 че	 предложена-
та	мярка	няма	да	има	оч-
аквания	 финансов	 ефект,	
нито	ще	реши	проблемите,	
натрупани	 вследствие	 на	
липсата	на	работещ	меха-
низъм	 за	 осъществяване	
на	ефективен	контрол.
	 Некоректно	 и	 непоч-
тено	е	да	се	предлага	ба-
лансиране	на	бюджета	на	
ДОО	чрез	предложение	за	
такава	мярка,	с	цел	увели-
чаване	на	размера	на	ми-
нималната	пенсия,	 поради	
факта,	 че	 източниците	
им	 за	 предоставяне	 са	
различни	 и	 липсва	 вза-
имосвързаност	 между	
тях“,	 коментира	 Йорда-

нова.
	 	 От	 „Подкрепа“	 предла-
гат	 конкретен	 икономиче-
ски	 подход,	 поощряващ	
невземането	 на	 фалшиви	
болнични.	 3.2%	 здравно	
осигуряване	 за	 сметка	 на	
работниците	 и	 служите-
лите	 да	 се	 обособи	 в	 4	
групи,	 като	 всяка	 група	
в	 зависимост	 от	 периода	
да	 намалява	 здравнооси-
гурителната	тежест	с	0.8%.	
Работникът	 е	 осигурен	 от	
работодателя	4.8%.	
	 Несправедливо	е	да	се	
заплаща	тежестта	от	3.2%	
здравно	 осигуряване	 при	
условие,	че	работникът	не	
ползва	 болничен.	 Прила-
гайки	 този	 или	 алтернати-
вен	 на	 него	 подход,	 счи-
таме,	че	НОИ	ще	изплаща	
значително	по-малко	пари	
за	 болнични,	 са	 убедени	
от	синдиката.

КТ "Подкрепа" - Гаáрово - на 
проòеñò днеñ в ñòолицаòа

Даниела Йорданова

 
	 Независимо	че	още	не	
е	 стартирала	 синята	 зона	
в	 Габрово,	 репатраторът,	
т.	 нар.	 паяк	 няма	 да	 без-
действа	през	 зимата.	При	
обилни	 снеговалежи	и	 за-
труднения	 при	 почистване	
на	 улиците	 той	ще	 се	 из-
ползва	 за	 принудително	
вдигане	 на	 автомобили,	
които	 пречат	 на	 снего-
почистването.	 Общината	
усилено	работи	по	финал-
ната	 фаза	 на	 дейността	
по	 платеното	 паркиране	
в	 Габрово.	 Разработва	 се	
софтуера.	 Изготвено	 е	
приложение,	 базирано	 на	
ГИС-системата.			 стр. 2

светозар Гатев

 Шест	 малки	 състеза-
тели	 на	 ДК	 „Габрово“,	 во-
дени	 от	 треньора	 Христо	
Христов,	 взеха	 участие	 в	
XIII	 Международен	 турнир	
по	джудо	за	деца	„Златно-
то	 кимоно“.	 Надпреварата	
се	проведе	в	Александрия,	
Румъния,	 с	 участието	 на	
367	 джудисти	 от	 32	 клуба	
от	България,	Молдова,	 Ук-
райна	и	Румъния.	

продължава на стр. 2

Малки джудиñòи 
ñ òри медала оò 
Румъния

	 От	 3	 до	 7	 декември	
в	 Художествена	 галерия	
„Христо	 Цокев“	 -	 Габро-
во	 гостува	интерактивната	
изложба	„Историческо	ве-
личие“.	 Експозицията	 се	
състои	от	над	50	 картини,	
огромен	брой	скулптури	и	
репродукции	 на	 автентич-
ни	 съкровища,	 открити	 по	
нашите	земи.	По	време	на	
изложбата	 са	 предвидени		
демонстрации	на	обичаи	и	
традиции,	запечатали	мъд-
ростта	и	завета	на	българ-
ските	 владетели.	 Излож-
бата	ще	посети	всички	 27	
областни	 града	 до	 края	
юни	2020	година.

Паякъò няма 
да áездейñòва 
през зимаòа

„Иñòоричеñко 
величие" идва 
в Гаáрово
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• АВАРИИ - 066/816-130;
• ИНфОРМАцИОНЕН ОфИС 
   - 066/816-113;
• ИНфОРМАцИОНЕН ОфИС 
 ИНКАСО - 066816117.

„Вик” ооД - габрово, бул. „Трети март” № 6
www.vik-gabrovo.com

27 ноември 2019 г.

 ВоДораВно: Параселена. Абонат. Толар. Самораново. Ка-
ламитет. Саравак. Тимол. Мито. Ада. Тати (Жак). Единак. Сатир. 
Рена. „Онорин”. Коне. Бал. Дерони. Омаров (Сейтжан). Невен. Ви-
навер (Шимон). Риванол. Нотис. Боа. Иносан. Венита. Таз. Мигач. 
Ринолит. Мор (Томас). Семити. Арова (Соня). Карас. Ракена. Инар 
(Максимен). Кук (Джеймс). Саката. Ене (Аурел). Мег. Малага. Ики-
тос. „Реката”. Оливин. Каракала. Изолатор. САТ. Ната (Джулио). 
Алити. Мусака. Агатон. ТЕЦ. Ира. Алани. Анали. Лимасол. Ди-ня. 
Онат. Номинатив. Нелина. Кавалер. Рама. Итал (Йоан). 
 оТВЕсно: Катамарани. Аматерасу. „Ина”. Рол (Мишел). Теле-
визор. Герасимов (Сергей). Палатин. Ван. Рак. Катарама. „Сами”. 
Аденом. Сумак (Има). Касил (Лев). Мериме (Проспер). Еносис. 
Катана. Оне (Жорж). Тодор. Лагер. Лала. „Алар”. Веселинов (Цве-
тан). Намеса. Атал. Нат (Мари Жозе). Нонин (Никола). Чикаго. 
Агадир. Лам. Маринов (Веселин). Текали. Анива. Осики. Атерина. 
Изатин. Карат. Новини. Ативоло. Яна. Барос. Месина. Акилина. 
Рона. Акар (Йожен). Тори. Инат. Ноли (Фан). Новатор. Балонет. 
Титанит. Равадиново. Иваново. „Елана”. Токарев (Фьодор). Анта-
рес. Рецитал.

отговори на сканди от бр. 227, вторник

Христо Петров

Преподавателят	 по	
Български	 език	 и	 лите-
ратура	 в	 Национална	Ап-
риловска	 гимназия	 Вели-
на	 Парахулева	 спечели	
втора	 награда	 от	 Третия	
национален	 литературен	
конкурс	 за	 учители	 „Ва-
сил	Карагьозов“	в	Ямбол.	
Конкурсът	 се	 проведе	
под	 патронажа	 на	 кмета	
на	 общината	 и	 в	 парт-
ньорството	 с	 издателство	
„Клет“.

Учителят	 от	 Априло-
вската	 гимназия	 получи	
грамота,	 пет	 броя	 от	 из-
дадения	 сборник	 „Отро-
нени	 листа“	 и	 парична	

награда.	 Награждаването	
на	 победителите	 в	 насто-
ящето	 трето	 издание	 на	
конкурса	 се	 проведе	 на	
21	 ноември	 в	 зала	 „Съв-
ремие“	в	присъствието	на	
кмета	на	Ямбол	Валентин	
Ревански.

Наградата	на	г-жа	Па-
рахулева	връчи	председа-
телят	на	журито	в	раздел	
„Проза“	-	писателят	Нико-
лай	Табаков.	

Конкурсът	 се	 проведе	
в	 две	 области:	 поезия	 и	
проза.	Преподавателят	от	
Националната	Априловска	
гимназия	 участва	 в	 кате-
гория	проза	с	 три	разка-
за,	 единият	 бе	 отличен.	
Разказът	 се	 казва	 „Име-

ната“	и	е	посветен	на	ба-
щата	на	г-жа	Парахулева.

„Моето	 семейство	 ме	
накара	 да	 се	 включа	 с	
участие	 в	 този	 литерату-
рен	 конкурс,	 защото	 то	
знае,	че	аз	„тайно“	пиша.	
Това	 лято	 се	 осмелих	 да	
споделя	 с	 тях.	 Те	 подо-
зираха,	 че	 правя	 нещо	
тайно	 и	 накрая	 се	 раз-
крих	 пред	 най-близките	
си	хора.	Те	ме	амбицира-
ха	 и	 казаха,	 че	 мога	 да	
бъда	 забелязана.	 Ако	 не	
бяха	 те,	 едва	 ли	 щях	 да	
участвам.	Исках	си	моите	
тайнописи,	 не	 мислех,	 че	
съм	 достойна.	 В	 крайна	
сметка	останах	много	по-
ласкана	 от	 признанието	

на	 журито.	 Голямата	 ми	
награда	 беше	 и	 това,	 че	
при	 самото	 й	 връчване	
председателят	 на	 журито	
Николай	Табаков	каза,	че	
харесал	 много	 всичките	
ми	 текстове	 и	 ме	 стиму-
лира	 да	 продължавам	 да	
пиша“,	 сподели	 за	 успеха	
си	Велина	Парахулева.

Преподавателят	 по	
Български	 език	 и	 литера-
тура	 в	 Национална	Апри-
ловска	 гимназия	 разкри,	
че	ще	се	вслуша	в	думите	
на	 писателя	 Николай	 Та-
баков	 и	 ще	 продължи	 да	
пише.	Съвсем	скоро	е	за-
вършила	 текста	 си	 „Яво-
ров	 в	 моя	 живот“,	 който	
пак	 стъпва	 малко	 върху	

автобиография,	 но	 я	мис-
тифицира.

Националният	 литера-
турен	 конкурс	 за	 учите-
ли	„Васил	Карагьозов“	се	
провежда	от	 2009	 година,	
с	 известни	 прекъсвания	
през	годините.	

Надпреварата	 е	 само	
за	учители	творци.	

Текстовете	 са	 само	
литературни,	не	са	интер-
претативни	 или	 научни,	
компетентно	 жури	 оценя-
ва	 художествената	 стой-
ност	на	творбите.	

В	 тазгодишния	 кон-
курс	участваха	41	учители		
творци	 от	 цялата	 страна,	
като	от	тях	21	бяха	номи-
нирани.

Учиòел оò НАГ ñ наãрада оò национален конкурñ
Велина Парахулева е посветила наградения разказ „Имената“ на своя баща 

	Проектът	 „Добрият	
пример”	 на	НЧ	 „Будители-
те	 2017”	 е	 във	 финалната	
си	 фаза.	 Предстои	 откри-
ване	на	мобилна	изложба.	
За	 първи	 път	 тя	 ще	 бъде	
показана	на	29	ноември	от	
14:30	часа	във	фоайето	на	
Националната	 Априловска	
гимназия,	 а	 след	 това	ще	
обиколи	и	други	габровски	
училища.	
Мотото	 на	 проекта	 е	

„Добрият	 пример	 е	 зара-
зен”.	 Възпитанието	 е	 не	
само	чрез	думи	и	настав-
ления,	 а	 и	 чрез	 директен	
пример.	
В	 преките	 дейности	 на	

проекта	 се	 включиха	 17	
младежи	от	различни	учи-
лища	 и	 младежки	 органи-
зации.	Те	 вече	 преминаха	
през	 няколко	 практически	
обучения	 за	 работа	 с	 фо-
тографска	 техника,	 диги-
тални	 изкуства	 и	 съвре-
менни	подходи	във	визуал-
ните	 изкуства	 и	 добавена	

реалност.
Подбрани	 са	 и	 приме-

рите,	 които	 ще	 влязат	 в	
изложбата.	Това	са	Георги	
Стайнов	и	Даниел	Белчев,	
които	намериха	и	върнаха	
загубен	 портфейл;	 Мария,	
която	 дари	 прекрасната	
си	 коса	 за	 изработване	
на	 перуки	 на	 онкоболни	
хорa;	 8	 „б“	 клас	 на	 ПМГ	
„Акад.	Иван	Гюзелев“,	кои-
то	помогнаха	с	пренасяне-
то	на	дърва;	младежите	от	
МСНВ	 и	 кампанията	 „Ко-
ледни	внучета”;	4	„в”	клас	
на	 ОУ	 „Неофит	 Рилски“,	
който	за	втора	година	да-
рява	 сумата,	 която	 биха	
дали	родителите	за	букети	
на	 15	 септември,	 на	 деца	
в	 нужда.	 В	 изложбата	ще	
влезе	 и	 историята	 на	 С.,	
момиче	 с	 детски	 аутизъм,	
което	е	добре	интегрирано	
в	 училищната	 общност	 и	
се	грижи	за	своя	съученик	
В.,	също	дете	със	специал-
ни	потребности,	приема	го	

за	 лична	мисия.	Ежеднев-
но	 вече	 втора	 година	 го	
насочва	накъде	да	се	дви-

жи,	 в	 кой	 кабинет	 трябва	
да	отиде,	помага	му	да	си	
подготви	 нещата	 за	 час.	

А	 когато	 е	 емоционално	
нестабилен,	 го	 успокоява.	
Младежите	 винаги	 нами-
рат	 личности,	 които	 въз-
приемат	за	свои	модели	и	
се	опитват	да	подражават	
на	постъпките	им.	С	нара-
стването	на	възрастта	все	
по-детайлно	се	опитват	да	
въплътят	 добрите,	 според	
тях,	черти	на	поведението	
и	характера	на	съответния	
пример	 за	 подражание,	
бил	 той	 родител,	 учител	
или	 някой	 от	 обкръжава-
щата	ги	среда.	Това	прави	
даването	 на	 „добрия	 при-
мер”	изключително	важно.	
Младеж,	 заобиколен	 от	
хора,	 които	 да	 му	 служат	
за	 правилен	 ориентир	 на	
държание	с	постъпките	си,	
ще	има	огромния	шанс	да	
се	изгради	като	пълноцен-
на	личност.	
Проектът	 се	 реализира	

по	 програма	 „Младежки	
дейности”	 от	 бюджета	 на	
Община	Габрово.

Габровецът	 Момчил	
Цонев	стартира	първия	си	
национален	 сайт	 stornik.
org,	 в	 който	 издирва	 и	
публикува	лични,	семейни,	
родови	и	селищни	истории	
от	цялата	страна.	Сайтът	е	
част	от	начинанието	„Има-
ло	 едно	 време	 в	 Бълга-
рия”,	 което	 той	 започва	
през	 2018	 г.	 и	 определя	
като	 „експеримент	 за	 на-
писването	 на	 най-голяма-
та	 колективна	 история	 на	
България”.	

Сайтът	 „Сторник”	 има	
два	основни	раздела	-	еди-
ният	е	за	истории	от	цяла-
та	 страна,	 а	 другият	 носи	
името	 „Стародумци”	 по	
едноименното	 начинание	
на	 габровеца	 за	 популя-
ризиране	на	старите	думи	
в	нашия	език.	В	„Сторник”	
вече	 се	 публикуват	 исто-
рии	от	цялата	страна,	като	

сред	 любопитните	 автори	
е	 84-годишният	 краевед	
Иван	Зрънчев	от	с.	Църви-
ще,	Дупнишко.	„Сторник”	е	
отворен	 за	 партньорства	
и	 с	 културни	 организации	

и	 музеи	 като	 първият	 му-
зей	партньор	е	Музеят	на	
народните	 художествени	
занаяти	 и	 приложните	 из-
куства	в	Троян.

Всеки	 може	 да	 пред-

ложи	история	в	„Сторник”,	
като	 пише	 на	 електрон-
ната	 поща	 info@stornik.
org	или	публикува	от	свое	
име	 във	 фейсбук	 групата	
„Имало	едно	време	в	Бъл-

гария”.	 Няма	 ограничение	
за	 епохата,	 тематиката	 и	
географския	регион.	

Това	 не	 е	 първото	 ис-
торическо	 начинание	 на	
Момчил	 Цонев,	 известен	
с	 поредицата	 „Габрово	 -	
живият	 град”,	 новия	 сайт	
gabrovomuseum.bg	 и	 още	
много	 културни	 проекти.	
Цонев	 е	 завършил	журна-
листика	 и	 културология	 в	
Софийския	 университет,	 а	
в	момента	е	докторант	по	
онлайн	журналистика.	Съз-
дател	 е	 на	 Габрово	 Daily.	
През	2019	г.	Момчил	Цонев	
беше	 обявен	 от	Междуна-
родната	младежка	камара	
за	една	от	10-те	най-изяве-
ни	млади	личности	на	Бъл-
гария	на	годината.	Заради	
културния	 му	 принос	 към	
родния	 град	 Габрово	 Цо-
нев	е	отличен	и	в	шестото	
издание	на	проекта	„40	до	

40”	млади	лидери.	
През	 90-те,	 само	 на	

10-годишна	 възраст,	 Мом-
чил	Цонев	започва	да	за-
писва	 народни	 песни	 на	
село,	 на	 12	 -	 родовата	
история	 на	 своето	 семей-
ство,	 а	 в	 следващите	 го-
дини	 с	 диктофон,	 лентов	
фотоапарат	и	тетрадка	по-
сещава	 възрастни	 хора	 в	
севлиевското	 село	 Горна	
Росица	и	записва	истории,	
обичаи,	песни,	стари	думи,	
прави	 родословни	 дърве-
та.	 Години	 по-късно,	 през	
2008-2012	г.	заедно	с	майка	
си,	 историка	Даниела	Цо-
нева,	 написват	 и	 издават	
четири	 книги	 в	 историче-
ската	 поредица	 „Габрово	
-	 живият	 град”,	 сред	 кои-
то	 „Имало	 едно	 време	 в	
Габрово”,	 „Габрово	 и	 га-
бровци	в	 старата	 книжни-
на.	 Т.	 1.	 Пътеписи	 (1662-

1878	 г.)”,	 „Снежно	 Габрово	
за	 деца”,	 „Габрово	 след	
Освобождението.	 Споме-
ни	от	Константин	Вапцов”.	
През	 2010	 г.	 създава	 и	
първата	фейсбук	страница	
на	 историческа	 тематика	
за	 родния	 си	 град	 -	 от-
ново	 под	 името	 „Габрово	
-	живият	 град”.	През	март	
2018	г.	решава	да	пренесе	
интереса	 си	 към	 малките	
истории	 и	 онлайн	 -	 чрез	
„Имало	едно	време	в	Бъл-
гария”,	 чието	 заглавие	 е	
препратка	към	първата	му	
историческа	книга	 „Имало	
едно	време	в	Габрово”.	Го-
дина	 по-късно,	 през	 март	
2019	г.,	създава	и	фейсбук	
страницата	 „Стародумци”,	
а	 в	 момента	 развива	 и	
най-новия	 исторически	
сайт	 за	 нашия	 град	 „Он-
лайн	 музей	 на	 Габрово”	
gabrovomuseum.bg.

Момчил Öонев издирва родови и ñелищни иñòории в ñайòа Stornik.org

“Доáрияò пример”е на финалнаòа права

Георги Стайнов и Даниел Белчев, доблестните момчета, кои-
то намериха портфейл и го предадоха в РПУ

продължава от стр. 1
Чрез	него	всеки	ще	може	
да	се	ориентира	какви	са	
местата	за	платено	парки-
ране	и	други	подробности.
	 „Платеното	 паркиране	
доста	 закъсня,	 призна-
вам.	Но	скоро	ще	старти-
ра	 тази	 дейност,	 която	 в	
комплект	 с	 подобрените	
условия,	 също	 в	 недоста-
тъчна	 степен,	 на	 градския	
транспорт,	 заедно	 с	 уве-
личаване	 на	 данъците	 за	
автомобили,	 които	 замър-
сяват	 въздуха,	 ще	 реши	
донякъде	 проблемите	 с	
пътното	движение	в	Габро-
во.	 В	 проекта	 за	 бюджет	
2020	 ще	 предложим	 оси-
гуряване	 на	 допълнител-
ни	 паркинги	 за	 създаване	
на	 по-добри	 условия	 за	
паркиране	в	натоварените	
часове”,	коментира	кметът.

Паякъò няма 
да áездейñòва 
през зимаòа

продължава от стр. 1
В	 надпреварата	 при	

родените	 2010-2011	 годи-
на,	 в	 категория	 до	 29	 кг	
при	 момичетата,	 Росина	
Христова	 записа	 две	 по-
беди	 и	 една	 загуба	 и	 се	
нареди	 на	 трето	 място.	
Бронз	 взе	 и	 Владимир	
фукаров	 в	 категория	 до	
42	 килограма	 при	 момче-
тата.	

След	две	последова-
телни	победи	в	категория	
до	 34	 кг	 Йосиф	 Стефа-
нов	 докосваше	 финала,	
но	 последваха	 две	 пора-
жения,	които	 го	извадиха	
от	битката	за	отличията	и	
той	завърши	на	пето	мяс-
то.	 Емил	 Перчемлиев	 не	
успя	да	запише	победа	и	

отпадна	още	в	началната	
фаза	на	състезанието.

При	 по-големите	
деца,	родени	2008-2009	го-
дина,	 в	 категория	 42	 кг	
Йоан	 Шанов	 игра	 финал.	
Възпитаникът	 на	 Христо	
Христов	 постигна	 три	 по-
следователни	победи,	а	в	
спора	за	златото	отстъпи	
на	 румънски	 състезател.	
Много	 добра	 игра	 пока-
за	 и	феркан	Мустафов	 в	
категория	 до	 30	 кг,	 който	
започна	 с	 две	 атрактив-
ни	 победи.	 Впоследствие	
обаче	 и	 той	 отпадна	 от	
битката	за	отличията.

Това	беше	и	послед-
ното	участие	за	2019-та	в	
спортния	календар	на	ДК	
„Габрово“.

Малки джудиñòи ñ òри 
медала оò Румъния

	 Община	 Севлиево	 и	
здравните	власти	са	пред-
приели	 всички	 необходи-
ми	мерки	за	ограничаване	
на	 разпространението	 на	
хепатит	 тип	 А	 в	 региона.		
Към	 момента	 в	 общината	
от	хепатит	А	се	лекуват	три	
деца	от	СУ	„Васил	Левски“.	
Първото	 заразено	 дете	 е	
изписано	и	е	на	домашно	
лечение,	а	другите	две	са	
настанени	 в	 Инфекциозно	
отделение	 на	 МБАЛ	 „Д-р	
Стойчо	 Христов“.	 По	 пре-
поръка	 на	 РЗИ	 -	 Габрово	
са	 предприети	 допълни-
телно	 медицинско	 наблю-
дение	 и	 ежедневна	 дву-
кратна	дезинфекция	на	по-
върхностите	и	санитарните	
помещения	 в	 СУ	 „Васил	
Левски“.	

Геньо Генев, хореограф
	 Розата	 я	 подаряваме,	
защото	си	даваме	сметка,	
че	тя	е	символ	на	красота-
та	на	духовността.	И	кога-
то	даряваме	роза,	тя	е	не-
оценима,	тя	е	най-скъпото	
нещо.	 Златото	 има	 точна	
цена,	духовността	-	не.	
	 Хляб	 и	 роза	 –	 това	 е	
най-точният	кратък	символ	
на	живота.	
	 Розата	–	красота,	изку-
ство,	духовност.
	 Хлябът	 –	 материално-
то	 начало.	 Само	 от	 тези	
две	неща	човечеството	не	
може	да	се	откаже.
	 От	 известно	 време	 се	
поде	 инициативата	 да	 се	
предлага	да	се	„подарява“	
стойността	 на	 цветята	 в	
пари.	 Браво!	 Браво!	 Ува-

жението,	празничността	да	
се	 измерва	 в	 пари?!	 И	
това	започна	от	учителско-
то	съсловие...
	 Значи	 розата	 си	 има	
вече	 цена.	 Върви	 обясня-
вай	 на	 някое	 малко	 дете	
кое	как	е.	Каква	 тържест-
веност	 се	 носеше	 (И	 още	
се	 носи!)	 сутринта	 на	 15	
септември.	 Всяко	 дете	 с	
цвете!	А	 с	 какви	 грейнали	
очи	 срещахме	 очите	 на	
любимата	 учителка	 с	 го-
лям	букет	от	цветя!	
	 Исках	да	отида	на	тър-
жеството	 за	 юбилея	 на	
дружество	 „Майчина	 гри-
жа“.	 Прочетох	 за	 него	 в	
градската	 библиотека.	
Направи	 ми	 впечатление,	
че	категорично	се	подчер-
тава,	 че	 гостите	 вместо	

цветя,	 трябва	 да	 правят	
дарение.	
	 При	 посещението	 ми	
на	тържеството,	след	като	
поздравих	 председателка-
та,	 ми	 се	 каза,	 че	 ако	
искам	 да	 остана,	 трябва	
да	 направя	 дарение,	 още	
повече,	 че	 тържеството	 е	
с	 покани.	 Съвсем	 спокой-
но	 си	 тръгнах,	 тъй	 като	 в	
кесията	си	имах	7-8	лева.
	 Е,	 всичко	е	в	реда	на	
нещата.	 Нямам	 право	 да	
критикувам.	 Навън,	 след	
студена	 глътка	 въздух,	 се	
замислих	за	цената	на	ро-
зата,	 за	 този	 символ	 на	
любовта,	 красотата,	 изку-
ството.	
	 Роза,	 роза.	 Кой	 беше	
казал,	 че	 красотата	 ще	
спаси	света?!

Колко ñòрува ценаòа на розаòа
адрес „100 вести“Севлиево 

взема мерки 
ñрещу хепаòиòа
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	 Като	 аргумент	 посоч-
ва	 желанието	 си	 да	 се	
завърне	 в	 родината	 и	 да	
стане	 учител	 по	 рисуване	
и	 живопис	 в	 Габровското	
училище.	

В	 продължение	 на	
шест	 години	 Цокев	 посе-
щава	 Московското	 учили-
ще	за	живопис,	скулптура	
и	архитектура.	През	1872	г.	
е	удостоен	с	два	сребърни	
медала	 -	 по	 живопис	 и	
рисуване.	 В	 списъка	 на	
Априловите	 стипендианти	
–	 българи,	 които	 учат	 в	
средни	 и	 висши	 училища	
в	Русия,	подпомагани	чрез	
стипендии	 от	 душеприка-
зчиците	на	Васил	Априлов,	
откриваме	името	на	Хрис-
то	 Цокев.	 Срещу	 парич-
ните	 суми	 стипендиантите	
са	подписвали	т.	нар.	„за-
дължителни“,	 което	 ги	 ан-
гажира	 след	 завършване	
на	образованието	си	да	се	
върнат	и	да	станат	учители	
в	 Габрово	 или	 другаде	 в	
България.	

Именно	тези	факти	на-
лагат	 извода,	 че	 Христо	
Цокев	 завършва	 образо-
ванието	 си	 с	 амбицията	
да	 преподава	 рисуване,	
следвайки	 академичната	
методика,	в	която	е	възпи-
таван	в	Москва.	Съществу-
ват	 редица	 доказателства	
за	 всеотдайността	 и	 ста-
ранието,	 което	 той	полага	

като	 учител.	 Проф.	 Асен	
Василев,	 разглеждайки	
творчеството	 на	 ученика	
на	Христо	Цокев	-	габров-
ския	 живописец	 Гатю	 Ми-
невски	 (не	 можал	 да	 по-
лучи	 академично	 образо-
вание	 и	 да	 развие	 талан-
та	 си	 поради	 ранната	 си	
трагична	 смърт),	 изказва	
становище,	 че	 благодаре-
ние	 на	 старанието	 на	 не-
говия	 учител	 по	 рисуване	
той	 усвоява	 основите	 на	
живописта.	 В	 своя	 статия	
професорът	 отбелязва:	 „…
Христо	Цокев	не	се	е	 за-
доволявал	да	учи	младежа	
гимназист	 само	 в	 опре-
делените	 часове	 по	 рису-
ване,	 а	 го	е	напътствал	и	
извън	 това	 време,	 в	 из-
вънучилищни	 упражнения	
по	 живопис…	 А	 младият	
художник	 е	 имал	 случая	
да	види	завършени	и	шко-
лувани	картини	само	твор-
бите	на	своя	учител“.	

Свидетелство	за	талан-
та	на	ученика	и	старание-
то	на	учителя	е	реставри-
раната	наскоро	живописна	
творба	„Моето	семейство“,	
съхранявана	 в	 ХГ	 „Христо	
Цокев“	-	Габрово.

ИВАН ДИМИТРОВ	 е	 ро-
ден	 на	 10	 март	 1850	 г.	 в	

Трявна.	От	баща	си	-	ико-
нописеца	Димитър	Кънчов,	
усвоява	 умението	 да	 ри-
сува.	 В	 периода	 1870-1875	
г.	 учи	 в	 Художественото	
училище	в	Букурещ.	В	ру-
мънската	 столица	 остава	
до	1881	г.,	когато	постъпва	
в	 Академията	 за	 изящни	
изкуства	 в	 Париж,	 къде-
то	 посещава	 ателието	 на	
Александър	 Кабанел.	Така	
той	 става	 първият	 бъл-
гарски	 художник,	 получил	
образование	 в	 Париж	 и	
участвал	 в	 изключително	
престижния	 Есенен	 салон	
в	Париж	(1883-1884	г.).	За-
връща	се	в	България	и	на	
1	 септември	 1884	 г.	 (до	 1	
ноември	 1885	 г.)	 е	 назна-
чен	за	учител	по	рисуване	
в	 Габровската	 гимназия.	
През	 1885	 г.	 организира	
в	 сградата	 на	 Народното	
събрание	 първата	 в	 Бъл-
гария	 индивидуална	 худо-
жествена	 изложба.	 В	 Со-
фия	остава	до	1921	г.	

Иван	Димитров	е	сред	
най-значимите	 следосво-
божденски	 художници.	 На	
Пловдивското	 изложение	
през	1892	г.	е	отличен	със	
златен	 медал.	Творчество-
то	му	е	емблематичен	при-
мер	за	прехода	от	църков-
на	към	светска	живопис.

Най-добрата	 атестация	
за	 един	 учител	 са	 успе-
хите	 на	 неговите	 ученици.	
Далеч	 по-щастлива	 съдба	

от	тази	на	Гатю	Миневски	
има	друг	ученик	на	Христо	
Цокев	–	Христо	Кехайов.

ХРИСТО КЕХАйОВ	 е	
завършил	 първия	 следо-
свобожденски	 випуск	 -	
1882/1883	 година,	 на	 Га-
бровската	 държавна	 мъж-
ка	 гимназия.	 От	 Учебен	
вестник,	 кн.	 Х-ХII,	 1883	 г.,	
разбираме	за	решение	на	
учителския	съвет	от	29	ав-
густ	 1883	 г.	 –	 стипендия	
за	 даровит	 ученик	 по	 ри-
суване	 и	 чертане	 да	 се	
отпусне	 на	 Христо	 Кехай-
ов,	ако	той	се	съгласи	на	
това.	Вероятно	препоръка-
та	е	направена	от	неговия	
учител	 Христо	 Цокев.	 С	
указ	 №	 87	 от	 23	 септем-
ври	е	разрешено	да	му	се	
отпуснат	 200	 лв.	 за	 път-
ни	разходи	от	 Габрово	до	
Виена	 от	 Керемекчиевия	
фонд	 за	 народно	 образо-
вание.	Името	му	фигурира	
в	 състава	 на	 Студентския	
доброволчески	 легион,	
сформиран	 през	 1885	 го-
дина	 по	 повод	 Съедине-
нието.	 Срещу	 името	 му	 е	
отбелязано	–	 „студент	във	
Виена,	художник“.	След	за-
връщането	 си	 в	 Габрово	
Христо	 Кехайов	 е	 назна-
чен	за	учител	по	рисуване	

в	 Габровската	 държавна	
мъжка	 гимназия,	при	това	
в	 два	 различни	 периода	
-	 1	 септември	 1887	 г.	 –	 1	
август	 1894	 г.	 и	 от	 1	 сеп-
тември	1902	г.	до	1	септем-
ври	1906	г.	На	този	етап	не	
е	 известна	 причината	 за	
прекъсването.	 Дейността	
му	 като	 художник	 е	 непо-
зната.

Две	 творби	 от	 фонда	
на	 ХГ	 „Христо	 Цокев“	 са	
свидетелство	 за	 усърди-
ето	 и	 визуализират	 край-
ния	 резултат	 от	 работата	
на	 Христо	 Кехайов	 като	
преподавател.	 Става	 дума	
за	 две	 ученически	 работи	
–	 пейзажи,	 изпълнени	 с	
маслени	бои	върху	платно	
на	 родения	 през	 1869	 г.	
Христо	 Кутев	 -	 ученик	 в	
Габровската	 гимназия	 по	
това	 време.	 Проф.	 Марин	
Добрев	 прави	 проучване	
на	 автора,	 от	 което	 раз-
бираме,	 че	 през	 1892	 г.	
като	 стипендиант	 на	 княз	
фердинанд	 той	 заминава	
да	учи	в	Краковската	ака-
демия,	където	има	късмета	
да	учи	в	ателието	на	един	
от	 най-значимите	 полски	
художници	 -	 Ян	 Матейко.	
Талантът	му	е	оценен	още	
по	време	на	следването	с	
един	 бронзов	 и	 два	 сре-
бърни	 медала.	 След	 за-
вършване	 на	 академията	
се	установява	в	Краков	и	
започва	 интензивно	 учас-
тие	 в	 художествените	 из-
яви.	Намерил	вдъхновение	
в	 полските	 Татри,	 Христо	
Кутев	 си	 спечелва	 попу-
лярност	на	един	от	значи-
мите	майстори	на	пейзажа	
в	полската	живопис.	През	
1947	 година	 на	 органи-
зирана	 в	 Краков	 негова	
посмъртна	 изложба	 д-р	
Станислав	 Мазуркевич	 в	
своето	 слово	 прави	 след-
ната	констатация:	„Кутев	е	
рисувал	своя	цикъл	„Татри-
те“	с	желание	да	предста-
ви	красотата	на	планината	
от	 всички	 аспекти,	 като	
цялостно	 композиционно	
решение…	 С	 този	 колоса-
лен	 цикъл	 Кутев	 вероятно	
е	единствен	в	славянското	
изкуство,	 който	 представя	
Татрите	 в	 своите	 картини	
в	цялата	им	красота	и	раз-
нообразие…“
	 Макар	 и	 доста	 оскъд-
ни,	 известните	 на	 този	
етап	 факти	 от	 живота	 на	
Христо	 Кехайов	 дават	 ос-
нование	 да	 предполагаме	
приятелство	с	друг	 учител	
по	 рисуване	 в	 Габровска-
та	 гимназия	 –	 Цветан	 Ра-
дославов,	 представян	 от	
своите	биографи	предимно	
като	 автор	 на	 българския	

химн	 „Мила	 родино“.	 Ма-
кар	и	в	различни	периоди	
и	двамата	учат	във	Виена,	
през	 1885	 г.	 се	 включват	
в	 Студентския	 добровол-
чески	 легион,	 преподават	
по	 едно	 и	 също	 време	 в	
гимназията	 и	 като	 такива	
са	 натоварени	 едновре-
менно	 да	 организират	 и	
изработят	 украса,	 деко-
ри.	 Дори	 се	 ангажират	 с	
изработката	 на	 костюми	
за	 театрални	 постановки	
и	 литературни	 и	 музикал-
ни	 вечери,	 организирани	
в	 габровското	 училище.	
И	 двамата	 са	 избрани	 от	
учителския	 съвет	 за	 биб-
лиотекари	 в	 училищната	
библиотека.	 Вероятно	 под	
въздействието	 именно	 на	
Цветан	Радославов	Христо	
Кехайов	се	изявява	и	като	
поет	и	краевед.	
 цВЕТАН РАДОСЛАВОВ	 е	
учител	 в	 Габровската	 гим-
назия	в	периода	1	септем-
ври	 1988	 г.	 –	 1	 септември	
1893	г.	Преподава	история,	
немски	и	рисуване,	по-къс-
но	и	психология,	логика	и	
естетика.	 Изявен	 интелек-
туалец,	притежава	дарба	и	
желание	да	рисува.	

На	1	септември	1895	г.	
за	 учител	 по	 рисуване	 е	
назначен	 художникът	 НИ-
КОЛА КАНОВ	от	Лом.	Роден	
е	през	1864	година.	Първи-
те	си	стъпки	в	рисуването	
прави,	насърчаван	от	чеха	
Игнатий	 Ирасек.	 През	 ав-
густ	 1888	 година	 постъпва	
в	 архитектурния	 отдел	 на	
Императорската	 художест-
вена	академия	в	Санкт	Пе-

тербург.	 Премества	 се	 в	
Мюнхен	и	от	1889	до	1892	
г.	е	студент	в	Техническото	
висше	 училище	 в	 отдела	
по	 архитектура	 и	 строи-
телство.	 През	 лятото	 на	
1892	 г.	 Канов	 се	 записва	
в	 Мюнхенската	 художест-
вена	академия	в	класа	по	
живопис	 на	 проф.	 Йохан	
Каспар	 Хертерих	 (1843-
1905),	 при	 когото	 следва	
до	 1895	 г.	 В	 Габровската	
мъжка	 гимназия	 препода-
ва	 една	 година.	 Награден	
е	 през	 1921	 г.	 с	 царското	
отличие	 „офицерски	 кръст	
–	народен	орден	за	 граж-
дански	 заслуги”.	 Голяма	
част	 от	 творчеството	 на	
художника	 е	 повлияна	 от	
традициите	на	Мюнхенска-
та	школа,	 а	 дарбата	му	 и	
жанровото	 многообразие	
са	 запечатали	 поредица	
от	 портрети,	 пейзажи	 и	
натюрморти.

След	Никола	Канов	ис-
торията	 на	 кабинета	 по	
рисуване	 в	 Габровската	
мъжка	гимназия	се	свърз-
ва	с	академия	„Албертина“	
в	Торино,	Италия.	

На	 1	 септември	 1898	
г.	 за	 учител	 е	 назначен	
ГЕОРГИ МИТОВ	 -	 брат	 на	
големия	 български	 худож-
ник	Антон	 Митов.	 От	 пис-
мо	 на	 неговия	 брат	 Бо-
рис	 Митов	 до	 Директора	
на	 гимназията,	 подписано	
на	 22	 юни	 1935	 г.,	 ста-
ва	 ясно,	 че	 освен	 като	
учител,	 Георги	 оставя	 в	
Габрово	следи	и	от	своята	
обществена	 работа,	 като	
художник.	През	есента	на	
1898	 г.	 той	 приема	 пока-
ната	 да	 нарисува	 „даром“	
театралната	завеса	за	но-
вопостроеното	 Умниково	
училище,	чийто	втори	етаж	
е	 устроен	 като	 театрален	
салон.	Върху	платното	из-
пълнил	голяма	композиция	
„Априлов,	 воден	 от	 гения		
на	 светлината	 към	 пътя	
на	 прогреса“.	 От	 писмото	
става	 ясно,	 че	 при	 изра-
ботването	 на	 завесата	 Ге-
орги	Митов	се	простудил	и	
заболял	 сериозно.	Това	 е	
поводът	за	молбата	му	да	
бъде	 преместен	 в	 град	 с	
по-умерен	и	топъл	климат.	
За	съжаление,	това	не	ус-
пява	 да	 подобри	 разкла-
теното	 здраве	 на	 младия	
художник	и	на	1	февруари	
1900	 г.	 след	 непродължи-
телно	боледуване	починал.	
Злополучна	 е	 съдбата	 и	
на	 театралната	 завеса.	
При	 преустройването	 на	
салона	в	класни	стаи	през	
1907	 г.	 цялата	 декорация	
е	 унищожена,	 а	 декорите	
заедно	със	завесата	-	пре-
несени	 в	 Народния	 дом.	
На	30	декември	1909	г.	из-
бухва	 голям	 пожар,	 който	
изпепелява	 всичко,	 вклю-
чително	и	завесата.	Макар	
да	 е	 преподавал	 съвсем	

кратко,	художникът	успява	
да	остави	 трайна	 следа	 в	
историята	 на	 българската	
следосвобожденска	 жи-
вопис,	 запленявайки	 чрез	
своята	харизма	и	провоки-
райки	чрез	методите	си	на	
преподаване	 творческите	
способности	на	един	свой	
ученик,	 родом	 от	 Ловеч.	
Става	 дума	 за	 родения	
през	 1884	 г.	 Яким	Банчев,	
който	през	1903	г.	е	приет	
в	 Държавното	 рисувално	
училище.	 Стремежите	 на	
талантливия	 ученик	 да-
леч	 надхвърлят	 ателието	
на	 Иван	 Мърквичка,	 кое-
то	посещава	едва	половин	
година,	 и	 го	 отвеждат	 за	
кратко	 в	 Художествената	
академия	в	Дрезден	и	от-
там	 вероятно,	 повлиян	 от	
своя	 пръв	 учител	 Георги	
Митов,	 заминава	 за	Тори-
но.	Тук	намира	всичко,	 за	
което	 е	 мечтал.	 Остава	 в	
града	 пет	 години	 и	 след	
отличното	си	дипломиране	
се	 завръща	 в	 България.	
Следва	бурен	и	динамичен	
житейски	път,	чиито	завои	
отвеждат	 художника	 два	
пъти	 за	 непродължителен	

престой	 в	 Америка.	 Уста-
новява	се	в	София,	където	
сам	 проектира	 ателието	
си,	 обитавано	 днес	 от	 Ге-
орги	Чапкънов.

На	 1	 септември	 1900	
г.	 за	 период	 от	 една	 го-
дина	 мястото	 на	 Митов	 е	
заето	 от	 неговия	 състу-
дент	от	„Албертина“	ПЕТъР 
ДИМчЕВ.	 Макар	 останал	
в	 Габрово	 за	 кратко,	 той	
успява	 да	 остави	 трайна	
следа	като	художник.	Днес	
в	 габровската	 галерия	
се	 съхраняват	 13	 негови	
творби.	 Четири	 портрета	
и	 девет	 градски	 пейзажа,	

разкриващи	 атмосферата	
на	 Габрово	в	началото	на	
ХХ	век.	

Следва	името	на	ИВАН 
МАРИНОВ	 -	 по-големият	
брат	 на	 знаменития	 бъл-
гарски	 художник	 Никола	
Маринов.	 Завършил	 ака-
демия	 „Албертина“	 в	 То-
рино,	 той	 преподава	 една	
година	 -	 от	 1	 септември	
1901	г.	до	1	септември	1902	
г.,	 след	 което	 житейската	
му	 съдба	 се	 изпълва	 със	
съвсем	друго	съдържание.	
След	 като	 променя	 фами-
лията	 си	 на	 Абаджимари-
нов,	 той	 става	 последо-
вателно	 председател	 на	
Шуменската	 постоянна	
окръжна	 комисия,	 член	
на	Варненската	търговско-
индустриална	 камара,	 об-
щински	съветник	и	кмет	на	
родния	си	град	Ески	Джу-
мая	(Търговище)	в	продъл-
жение	на	три	години.	Един	
на	 пръв	 поглед	 странен	
обрат,	имайки	предвид	та-
ланта,	с	който	се	откроява	
сред	 своите	 състуденти	 в	
Кралската	 художестве-
на	 академия	 „Албертина“.	
Едно	 негово	 писмо	 от	 8	

август	 1901	 г.	 до	 итали-
анския	 художник	 Джузепе	
Бодзала	-	приятел	и	състу-
дент	от	Торино,	дава	ясно-
та	за	този	обрат:	„…	Скъпи	
Бодзала,	слушай	защо	съм	
още	 тъжен:	 намерих	 Бъл-
гария	 в	 едно	 положение	
за	 оплакване,	 мизерия,	
криза…	 Гимназиите	 са	 за-
творени,	 а	 изкуството	 ни-
кой	 не	 го	 разбира,	 никой	
не	казва	на	хубавото	хуба-
во.	Питаш	 защо	 учих	 тол-
кова	изкуство?	Тук	всичко	
върви	зле	и	не	вярвам	да	
свикна	 с	 този	 начин	 на	
живот.	Измъчвам	се,	защо-
то	чувствам	повече	от	дру-
гите…	Моят	град	е	мъртъв,	
няма	 търговия,	 дълговете	
на	държавата	рефлектират	
върху	живота…“.
	 Драматични	 съдби	 на	
талантливи	 и	 интелигент-
ни	 български	 художници,	
свързали	 житейския	 си	
път	 с	 Габрово.	 Всички	 те	
са	доказателство	за	 това,	
че	 в	 края	 на	 ХIХ	 век	 Га-
бровската	гимназия	е	едно	
от	 значимите	 училища,	
предоставящи	 художестве-
но	 образование	 и	 то	 на	
едно	 изключително	 висо-
ко	 за	 времето	 си	 ниво.	
С	 настъпването	 на	 новия	
век	нещата	едва	ли	са	се	
променили	 значително.	 В	
края	на	първата	половина	
на	 ХХ	 век	 Априловската	
гимназия	 завършва	 един	
випуск,	 дал	 на	 България	
едни	 от	 най-талантливите	
съвременни	 български	 ху-
дожници	 –	 Дора	 Бонева,	
Драган	 Немцов,	 Ива	 Хад-
жиева	 и	 техният	 съученик	
Христо	Явашев	–	Кристо.	

Половинаòа учиòели по риñуване в Априловñкаòа ãимназия 
до началоòо на XX век ñа áили ñ академично оáразование

"Портрет на момиче", 1874 г. Портрет на Марийка Ви-
динлиева, починала на 14 г. от скарлатина. Христо Цокев го 
рисува по фотография няколко години след това, по поръчка 
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рабоТа прЕДлага

ТранспорТна фирМа 
набира шофьори 
на гонДоли с каТЕ-
гория „с+Е“. Справ-
ки на тел. 0887/818-
462, 0889/717-497. 
[16, 12]

фаянсаДжии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.
фирМа В Севлиево тър-
си майстор на закуски и 
баничар - справки на тел. 
0893/648-113. [10, 10]
сЕрВиТьорка - добро за-
плащане, се търси на тел. 
0899/651-549, 0895/672-
652. [12, 10]
фирМа Търси монтажник 
на гаражни врати. Справ-
ки на тел. 0888/255-318. 
[11, 10]

агЕнция за охра-
на „супЕр-гарД“ 
набира охраниТЕ-
ли. Справки на тел. 
0888/60-42-51. [11, 7]

ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [22, 10]
фирМа Търси да на-
значи работник с ТЕЛК. 
Справки на тел. 0879/09-
01-06. [11, 9]рЕсТоранТ 
Търси готвач и серви-
тьор/ка. Справки на тел. 
0899/88-98-97. [11, 7]
сЕрВиТьор/ка при до-
бро заплащане и подси-
гурено спане се търси на 
тел. 0887/671-848. [17, 6]
„фирМаТа за храна“ 
набира персонал. За ин-
формация: тел. 0899/414-
531, firmatazahrana@gmail.
com. [6, 5]
ДърВообрабоТВаща 
фирМа набира работ-
ници. Справки на тел. 
0899/137-896. [16, 6]
пицария „глаДници“ 
търси сервитьори, пицари, 
готвачи. Справки на тел. 
0899/128-151. [11, 5]

фирМа набира хи-
гиЕнисТки за поД-
Дръжка на шиВаш-
ки цЕх. Справки на 
тел. 0884/23-40-26. 
[4, 2]

краВари сЕ търсят на 
тел. 0896/690-300. [11, 5]
жЕна за гледане на бо-
лен почасово се търси на 
тел. 0888/204-480. [11, 3]
ДраМаТичЕн ТЕаТър 
„Рачо Стоянов“ - Габро-
во търси да назначи два-
ма служители на длъж-
ност „Специалист звукови 
ефекти“ (озвучител). За-
явки се подават на касата 
на Театъра. Телефон за 
информация: 0897/066-
791. [6, 4]
жЕна за гледане на бо-
лен за 24 часа се търси на 
тел. 0888/204-480. [11, 3]
фирМа Търси готвач до 
50 години. Дневна смяна. 
Справки на тел. 0885/069-
027. [7, 2]
рЕсТоранТ В центъра тър-
си сервитьор/ка. Справки 
на тел. 0883/501-986. [6, 
2]

бисТро „карТал“ тър-
си да назначи кухнЕн-
ски рабоТник/Миячка. 
Дневна смяна. Телефон за 
справки: 0889/319-654. 
[11, 2]
рЕсТоранТ „киТайски 
кът“ търси жена За по-
чистване на кухнята и 
обща работа три дни в 
седмицата - вторник, чет-
въртък и събота от 16.00 
часа. За справки: на мяс-
то - ул. „Осми март“ 19. 
[7, 2]
жЕна за гледане на въз-
растен мъж се търси на 
тел. 0882/24-14-70. [11, 
2]
Малка краВЕфЕрМа 
търси работник. Справ-
ки на тел. 0876/415-480. 
[12, 2]

фирМа за ЕлЕкТро-
ника Търси проДа-
Вач-консулТанТ за 
сВоя Магазин и 
сайТ. оТлично за-
плащанЕ. Справки на 
тел. 0878/393-919 [15, 
2]

сЕрВиТьорка сЕ търси 
на тел. 0899/651-549. 
[11, 1]
ТаксиМЕТроВ шо-
фьор се търси на тел. 
0888/413-197. [3, 1]

рабоТа Търси
хиМик с английски език 
търси работа - справки на 
тел. 0878/919-314. [11, 7]

грижа за ДЕца,
болни и ВъзрасТни
глЕДаМ болни. Може 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 2]
глЕДаМ Малки деца - 
тел. 0899/294-420. [5, 4]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

работа предлага, търси; продава-купува разни; автопазар; превози

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - справки на тел. 
0899/377-924

прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
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 - 0898/780-448

ТранспорТ с бус - 3 
тона, фургон - 18 куби-
ка, падащ борд, колич-
ка. Фактури по ДДС. Тел. 
0887/31-61-84.
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154. [23, 
21]
ТранспорТ - 0.45 лв./
км - тел. 0894/00-40-45. 
[24, 17]

ТранспорТ със са-
мосвал - 3.5 тона - тел. 
0876/522-774. [20, 10]
ТранспорТни услуги - 
справки на тел. 0882/407-
493. [15, 7]
ТранспорТ с ГАЗ-53 - 
самосвал - 0899/072-605. 
[11, 11]
ТранспорТ с бус - 1.500 
- тел. 0879/019-191. [7, 
4]

сяДаш и караш
аВТоМобили До 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - 0999/009-008.

аВТоМобили проДаВа
ДайхаТсу фЕроза - 
1993 г., бензин/газ, за 
3500 лв. се продава на 
тел. 0888/52-55-48. [6, 4]
фиаТ МарЕя, 1.6 i, 103 
к. с., в добро състояние, 
цена: 1000 лв., се прода-
ва на тел. 0899/359-114. 
[6, 2]

рЕно 19 - 2 броя на цена-
та на 1, 1 минимална ра-
ботна заплата, се продава 
на тел. 0878/180-860. [6, 
1]
спЕшно! фиаТ Брава из-
годно се продава на тел. 
0895/650-619. [4, 1]

гуМи
гуМи - 4 бр., 155/70-
13, се продава на тел. 
0884/139-268. [11, 8]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

ВарТбург - комби, купува 
тел. 0897/277-124. [5, 3]

аВТочасТи/Магазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.
ноВи акуМулаТори 
- най-ниски цени - тел. 
0999/009-008.

аВТоуслуги
аВТоТЕнЕкЕДжийски и 
автобояджийски услуги. 
Качествено, експедитив-
но, атрактивни цени. Тел. 
066/821 566, 0888 321 
692.
кърпЕж на автомобили - 
тел. 0882/407-493. [15, 7]
аВТосЕрВиз - тел. 
0882/407-493. [15, 7]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 
сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-
424.

поД наЕМ
аВТоМобили поД наем 
- 0878/929-080. [14, 12]

скрап, сТари коли
фирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, излез-
ли от употреба и катастро-
фирали автобуси и микро-
буси - 0999/009-008.
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 14]

изкупуВа ВсякакВи 
бракувани МПС - справки 
на тел. 0899/937-991 [14, 
10]
коли за скрап на из-
годни цени изкупува тел. 
0877/738-637. [22, 16]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 3]

МоТори/ВЕлосипЕДи

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
паДни и социалис-
ТичЕски МоТопЕДи 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с липси - 
0999/009-008.

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуб „Алфа-Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.
уроци по пиано и солфеж - тел. 0877/80-67-26. 
[12, 1]

ЦЕН ТЪР ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ОБУ ЧЕ НИЕ - ГАБ РО ВО
оР гА нИ зИ РА лИ цен зИ РА нИ куР со Ве зА: 

 ши Вач
 рЕ МонТ на шЕВ ни Ма ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог ня ри
 кра нис Ти
 бар Ман-сЕр ВиТьор

из Да Ва Дър жа ВЕн До ку МЕнТ за пра Вос по соб носТ

 гоТ Вач, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо ри
 лЕ чЕ бЕн Ма саж
 Маникюр, пЕДикюр,  
 нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

 Ма ши нисТ на пъТ но-сТро и ТЕл ни Ма ши ни

проДаВа обзаВЕжДанЕ
оТоплиТЕлни пЕчки - 
акумулираща, газова, наф-
това, изгодно се продават 
на тел. 0898/460-609. [5, 
3]
ДиВан-спалня, фо-
Тьойли, табуретки, ма-
сичка се продават на тел. 
0876/771-337. [3, 1]

проДаВа Машини
ЕлЕкТроМоТор - 1.1 
kW, се продава на тел. 
0876/138-728. [4, 2]

пЕлЕТна горЕлка 
GF858 VIP - 8-58 кВТ, 
гаранционна, прода-
ва изгодно по спеш-
ност 0888/241-115 
[23, 2]

каМина с водна риза 
изгодно се продава на тел. 
0887/57-90-36. [20, 16]
коТЕл - чугунен, чеш-
ки, VIADRUS U2, за 550 
лева се продава на тел. 
0876/90-87-67. [11, 10]
каМина с водна риза 
ELDOM, 23 кВт, на твърдо 
гориво, на два сезона, се 
продава на тел. 0894/050-
430 [20, 14]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
циМЕнТоВи колоВЕ се 
продават на тел. 0888/39-
00-82. [11, 7]

кЕрЕМиДи и капаци 
БРАМАК (втора употре-
ба) се продават на тел. 
0878/199-789. [11, 6]
цигли - използвани, 0.10 
лв., се продават на тел. 
0896/49-59-26. [16, 3]
ЕДноканални кЕрЕМи-
Ди се продават на тел. 
0886/548-146. [5, 3]

проДаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [12, 12]
изгоДно лиМоно-
Ви и ДАФИНОВИ расте-
ния се продават на тел. 
0885/337-531, 066/86-00-
32. [10, 6]
книгаТа „гЕн ключо-
ве“ и магнитно колие - 
нови, се продават на тел. 
0878/390-788. [6, 4]
ДоМашна грозДоВа ра-
кия - 48 градуса, 7 лв., се 
продава на тел. 0896/85-
89-58. [4, 2]

караВана сЕ продава на 
тел. 0897/64-12-72. [3, 2]
ТаблЕТ - запазен, се про-
дава на тел. 0878/390-
788. [5, 2]
рабоТно облЕкло с 
обувки - 40 номер, про-
дава тел. 0878/390-788. 
[6, 1]
сТол - фризьорски, 2 бр., 
бутилка - газова, се про-
дават на тел. 0884/000-
145. [3, 1]
изгоДно! Мъжки кожух 
- еко кожа, нов, Мъж-
ки кожух - естествена 
кожа, ел. ДВигаТЕл - P 
= 1.5 kW, N = 900 об./
мин. - тел. 0889/72-40-86. 
[11, 1]

жиВоТни проДаВа
заплоДЕни ярЕТа по 
споразумение се прода-
ват на тел. 0892/989-718. 
[11, 3]
оВЕн, оВцЕ, кози се про-
дават на тел. 0879/36-00-
65. [11, 7]

храна за жиВоТни
сЕно на бали се прода-
ва на тел. 0899/960-591. 
[11, 3]

проДаВа Тор
гоВЕжДа Тор в чували - 
3.00 лв./бр., с транспорт 
- 0878/650-456. [22, 17]
угнил оборски тор се 
продава. Собствен транс-
порт със самосвал. Тел. 
0899/414-153. [23, 16]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
акорДЕони сЕ купуват 
на тел. 0877/407-450. 
[13, 13]
каМина сЕ купува на 
тел. 0888/866-830. [2, 2]
акорДЕон сЕ купува на 
0882/285-539. [6, 1]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 23.11/7.12./14.12./21.12, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - 28.11., от 156 лв.; ФЕСТИВАЛ                                                                                                                                         
НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ 2020 Г. - от 157 лв.
НГ В ИСТАНБУЛ - 28.12., от 340 лв.
БУКУРЕЩ ТЕРМЕ - 07.12./08.12., 43 лв.                                                                  
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 20.12, 149 лв. 
ДЕЛЧЕВО - 23.11./30.11, 1 нощ.,зак. и вечеря,140лв.
КОЛЕДА И НГ В БЕРОВО - 2 нощ., 210/360 лв.
НГ в АНТАЛИЯ от 337 лв., КУШАДАСЪ от 348 лв.
НОВА ГОДИНА В НИШ - 30.12, 2 нощувки, 399 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 11.12., 
345 лв.
НОВА ГОДИНА ВЪВ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 639 лв., 

БЕЛГРАД - 365 лв., ЗАГРЕБ - 498 лв., САРАЕВО 
- 509 лв., КОРФУ - 340 лв., ОХРИД - 385 лв., 
АТИНА - 365 лв.
НГ В ЕВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ: ПАРИЖ - 1299 лв., 
ВИЕНА - 930 лв., ПРАГА - 1099 лв., ЛОНДОН - 1285 
лв., РИМ - 849 лв., МИЛАНО - 789 лв., СИЦИЛИЯ 
- 862 лв., БАРСЕЛОНА - 999 лв., МАДРИД - 999 
лв., КОСТА ДЕЛ СОЛ - 1049 лв., МАЛТА - 850 лв., 
ЛИСАБОН - 1399 лв., МОСКВА И САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
- 2452 лв.      
ПОЧИВКИ 2020 - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
КУШАДАСЪ, БОДРУМ, МАРМАРИС, АЙВА-
ЛЪК, АНТАЛИЯ, ЧЕШМЕ, ГЪРЦИЯ, ИСПАНИЯ, 
ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ДУБАЙ, МАРОКО,                                                                
ТУНИС, ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

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

ДоМашни любиМци
пинчЕр - женски, черен, 
на 40 дни - тел. 0895/333-
074. [3, 2]
касТрирано кучЕ-па-
зач си търси дом - тел. 
0899/11-85-57. [10, 1]

ЕлЕкТроразпрЕДЕлЕниЕ сЕВЕр аД, 
разпрЕДЕлиТЕлЕн обслужВащ 

цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 
уВЕДоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

на 17.12.2019 г. от 10:00 до 10:30 ч. поради	
извършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	
са	възможни	смущения	на	електрозахранване-
то	в	района	на	Трявна,	ул.	„Бръшлянска”;	част	
от	ул.	 „Осми	март”	–	около	СТП	„Осми	март”;	
ул.	 „Люляк”;	 ул.	 „Асеневци”	 –	 от	 втория	 мост	
нагоре	до	края	на	улицата;	фирма	„Трявна	Арт” 
ЕООД;	 фирма	 „Имоти”	 АД	 (ВС	 „Лотос”);	 ТПК	
„Балкан”;	къщите	около	Добревски	мост.	

Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране. Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

общинско дружество на инвалидите - габрово 
съвместно с клуба на инвалидите 

Ви кани да присъствате 
на организирания 

тъРжестВен концеРт 
по случай Международния ден 

на инвалидите и 
30-годишнината на съюза на инвалидите

зала „Възраждане“, 
3 декември 2019 г., 14.00 часа

Вход свободен 

066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание



527 ноември 2019 г. имоти - продава, купува, под наем, земи, гори; счетоводство

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., център, 61м2, ет. 5/5, за ремонт 39 800 лв
2-ст., Бичкиня, 65 м2, етаж 3/8, ЕПК 40 000 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, 5/6, тухла, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Градище, 66 м2, ет. 3/5, ново строителство, 
обзаведен 62 000 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 62 000 лв
2-ст., Шиваров мост, 88 м2, 1/3, южен 73 000 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., Борово, 80 м2, ет. 5/6, ч. обз. 39 200 лв
3-ст., Ш. мост, 86 м2, ет. 1/4, обз. 55 000 лв
3-ст., Градище, 95 м2, ет. 4/4, обз. 100 000 лв
3-ст., ул. „Акация“, 75 м2, 4/8 65 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5, 

ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 57 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, етаж 3/5, обзаведен, 
газово отопление 75 000 eu
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2, етаж от къща, след ре-
монт, газ + гараж + 1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел, PVC 49 500 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж 
и маза 70 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 61 900 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Борики, груб строеж, 352 м2 РЗП, два гаража, 4 
спални, 3 бани, двор 1010 м2 218 000 лв
Г.бърдо,170м2 РЗП,гараж, двор 407м2 109 900 лв
Шарани, 2 къщи - стара за реставрация и нова, 

211 м2 РЗП, плевня, двор 1918 м2 56 000 лв
Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за 
гости, 6 спални, 6 бани, двор 1230м2 150 500 лв
Драгомани, 87м2 ЗП,стара,двор 1329м2 36 500 лв
Черневци, 2-етажна, 138 м2 РЗП, реновирана, 
двор 572 м2 146 900 лв
Беленци, 270 м2 РЗП, механа, лятна кухня, два 
гаража, двор 787 м2 102 995 eu
Шиваров мост,118 м2 РЗП, гараж, двор 556 м2  

 31 900 лв
Местност Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, 
автентична                              17 101 еu 
Баевци, 70 м2 ЗП, двор 883 м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, два навеса, плевня, 
4 спални, двор 1400 м2 41 500 eu
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 
 62 995 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Иглика, 68 м2 ЗП, двор 691 м2 13 600 eu
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 59 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 31 500 eu
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 43 700 лв
Малини, 2-ет., за ремонт, двор 1140 м2 8 000 лв
Гледаци, 1/2 част от къща, двор 907м2 20 000 лв
Беломъжи, 51 м2, ремонтирана, плочи, двор 3771 
м2 31 500 eu
Ид. център,137 м2 ЗП, отст. пр. строеж, за осно-

вен ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етъра, 73 м2 ЗП, двор 286 м2 11 800 eu
Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Иванили, с плочи, стоп. постр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб строеж, 229 м2 РЗП, два гаража 
570 м2   73 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 280 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 91 500 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 960 eu
ПРОДАВА ЕТАЖИ

Плачковци, 88 м2, 1/2 етаж + гараж 45 600 лв
Велчевци, 80 м2, 2/2 етаж 30 900 лв
Баждар, 97 м2, 1-ви/3 етаж, PVC 64 000 лв
КЪЩА ЗА ГОСТИ

Сейковци, 372 м2 РЗП, 2 къщи, стопански по-
стройки, двор 9180 м2 147 000 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Поповци, 507 м2 5 600 лв
Велчевци, 298 м2 8 900 лв
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв
Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв

Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци, 1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок обезщетение
БИЗНЕС ИМОТИ

Обходен път за Шипка, 20 дка, 106 м лице, до 
пътен възел Поповци, променено предназначение 
с изтекъл срок, за подновяване       210 000 лв
Производствена сграда 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 399 000 лв
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 
1500 м2 РЗП 193 800 eu
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 

ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
Офис, 164 м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

Мол Габрово, тристаен, обзаведен 588 лв
Терамол, 1-ст., 3 ет., част. обзавеждане 180 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Младост, 1-ст., 3 ет., част. обзавеждане 145 лв
Административен център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв

�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ 
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 
15733 �СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ 
НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ 
ОТДАВАНЕ НА ИМОТ 

https://paragon-bg.com • https://gabrovo.house
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EДНОСТАЙНИ:
БОКСОНИЕРА В ЦЕНТЪРА ЗАМЕНЯ ЗА ГАРСОНИЕРА
Дядо Дянко, 28м2, монолит, отлична 15 500 лв
Трендафил-1, ет. 5, панел 20 000 лв
Голо бърдо, тухла, 77м2 35 000 лв
Севлиево, 55м2, ет. 1,подходящ за офис 35 000 лв
Ид. център, 47 м2, ново строителство  40 000 лв

ДВУСТАЙНИ:
Център, тухла, ет. 5 (последен) 50 000 лв
Маркотея, ет. 2, тухла, 72м2 35 000 лв
Трендафил-2, панел, уширен, 74м2 45 000 лв
Младост, ет. 4, монолит, 70м2 40 000 лв
Тлъчници, ет. 5, тухла 32 000 лв
Бул. „Априлов“, тухла, ет. 3  45 000 лв
Трявна, ет. 1, 66м2, тухла 25 000 €
Младост, ет. 5, 50 м2, монолит 30 000 лв

ТРИСТАЙНИ:
ул. „Градище“, ет. 1, тухла, 90м2 35 000 €
Колелото, тухла, ет. 6  50 000 лв
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
До ст. „Априлов“, тухла, 74м2, ет. 1 50 000 лв
Борово, тухла, ет. 5, 120м2 35 000 €
Младост, монолит, 83м2, ет. 8 51 000 лв
Трендафил 2, панел, 76 м2, ет. 7  31 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 45 000 €
ИЦ, ново строителство, 123 м2, тухла 65 000 €

КЪЩИ:
Драгиевци, ЗП 65м2, 3.100 дка двор 37 000 лв
Г.Росица, ЗП 101м2, гараж,1.615дка двор 67 000 лв
Музга, ЗП 170м2, 1 дка двор, отлична 45 000 €

Ябълка, двуетажна, 1 дка двор 21 000 лв
Шиваров мост, двуетажна 32 000 лв
Стомонеци, стара къща, 600м2 двор 5 000 лв
Рачевци, 2-ет., ЗП 104м2, 2.5 дка двор 45 000 €
Шиваров мост, ЗП 50м2, двор 265м2 27 000 лв
Сенник, двуетажна, с дюкян, РЗП 130м2 45 000 лв
с. Съботковци, ЗП 80 м2, 2 дка двор 15 000 €
Жълтеш, 2 къщи, РЗП 140м2,830м2 двор 60 000 лв
Борово, ЗП 55м2, 300 м2 двор 20 000 лв
Музга, двуетажна, масивна РЗП 220м2  35 000 €
„Свищовска“,ет. 2,ЗП 100м2, двор 925м2 25 000 лв
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 6 000 €
Янтра, двуетажна, с магазин 25 000 лв
Енев рът, двуетажна, 6 дка двор 12 000 лв
Костадините, ЗП 70м2, 1500м2 двор 14 000 лв
Широк център, двуетажна, с магазин, ЗП 60м2, 
230м2 двор 80 000 лв
Шив. мост, 2-ет., подобрения, РЗП 94м2 65 000 €
Агатово, двуетажна, полумасивна 16 500 лв
Търхово, 2-ет., РЗП 140 м2, 3 дка двор 20 000 лв
Трапесковци, ЗП 70 м2, двор 500 м2 25 000 лв
Банковци, РЗП 74м2, масивна,1.3 дка двор 6 000 €
Яворец, двуетажна, 640 м2 двор 8 500 лв

ДРУГИ:
Стефановци, УПИ, 796м2 11 000 лв
Болтата, УПИ, 500м2 6 500 лв
Търговско пом. в Търговска база, 43м2 договаряне
„Тотю Иванов“, УПИ 515м2 8 000 лв
Инд. зона, 1606 м2, 18929 м2 двор 230 000 €
Бичкиня, производствено помещение, РЗП 1264 м2 

двор 2312 м2 255 000 €
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

Гарван, УПИ 480 м2, бунгало 12 м2 10 000 лв
Цвятковци, УПИ 530 м2, бунгало 6 000 лв
Гиргини, УПИ, 750 м2, постройка 32 м2 дог
Чавеи, УПИ, 5.8 дка 20 лв/м2

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, гарсониера, обзаведена 180 лв
Ид. център, тристаен, обзаведен 250 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  60 лв., 80 лв., 100 лв.

НАЕМА ВЕДНАГА:
2-С ТА ЕН, КО ЛЕ ЛО - АВ ТО ГА РА; БОК СО НИ Е РА - ОБ-
ЗА В. ГАР СО НИ Е РА; 2-С ТА ЕН ОБ ЗА В. В Г. БЪР ДО 
- МЛА ДОСТ; ЦЕН ТЪР, ОБ ЗА В. 2-С ТА ЕН И ТРИС ТА ЕН

КУПУВА:
ГАРСОНИЕРА ДО 17 000 ЛВ., ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА
Тухлена гарсониера, център
ГОРИ - ШИРОКОЛИСТНИ, ИГЛОЛИСТНИ
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, Еса до 23 000 лв
ДВУС ТА ЕН ТУХ ЛЕН до 33 000 лв
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, кв. Младост
Стара къща по селата
Къща или етаж от къща в Габрово до 5 000 лв
Малка къща, широк център
2-, 3-с та ен в цен тъ ра, гар со ни е ра - цен тъ р 
Гар со ни е ра или двус та ен на Еса
Бок со ни е ра Колелото-Дядо Дянко 
Гар со ни е ра с ТЕЦ; Тух ле на гар со ни е ра
Двус та ен, па не лен, Еса/Младост
3-с та ен, тух лен, в Лъ ка та; Трис та ен тух ла с га раж
2-с та ен, тух ла, Ав то га ра 
2-с та ен/Трис та ен-Ко ле ло то; Двус та ен тух ла 
Гар со ни е ра/двус та ен апар та мент в Лъ ка та

GSM 0878/227 225, www.gabrovski-imoti.com
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Трендафил, двустаен, ет. 3 28 500 лв
К-с „Хр. Ботев“, 61м2, ет. 2, н. стр. 72 000 лв
ИЦ, мезонет, ново стр., ет. 2/3 125 000 лв
Донино, вила, 70м2, 600 м2 двор 55 000 лв
ИЦ, тристаен, 100м2, ет. 3 78 000 лв
Смиловци, вила, 2 етажа, 1600 м2 28 000 лв
Бичкиня, 112м2, тухла 48 000 лв
Баждар, 115м2, ет. 2, двор 65 000 лв
Идеален център, 50м2 50 000 лв
Център, 85м2, ет. 3, тухла 46 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 65 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €

Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща,130м2, до ключ обз.  70 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €
Идеален център, Младост - 2-стайни, 3-стайни 

ГАРСОНИЕРИ: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Шиваров мост, 60м2, ет. 2, ново стр. 43 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Ид. център, двустаен, тухла, ет. 2 51 500 лв
Баждар, 99м2, таванска стая, ет. 2 65 000 лв
Трендафил, 76м2, ет. 3, PVC 52 000 лв
Падало, PVC, 96м2 55 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Камъка, 140м2, двор 80 000 лв
Хаджицонев мост, 2 етажа, 220м2, гараж, двор, 
PVC 45 500 лв
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Изход Севлиево, 3 дка 22 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 eu
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 8 500 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Източник, 150м2, 600 м2 двор 65 000 лв
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Идеален център, лукс студио, обзаведено 380 лв
До OMV, двустаен, обзаведен 200 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

Реклами и оáяви в “100 веñòи”

иМоТи проДаВа
ДВуЕТажна МасиВна 
къща с алуминиева догра-
ма в село Новаковци за 
38 500 евро се продава 
на тел. 0886/33-14-15. 
[22, 19]
ДВусТаЕн панЕлЕн 
апартамент в кв. Тренда-
фил-2, ет. 5, не последен, 
среден, за 36 000 лева се 
продава на тел. 0886/33-
14-15. [22, 19]
парцЕл В село Мрахори - 
800 кв. м, се продава на 
тел. 0878/370-640. [24, 
18]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се прода-
ват на тел. 0888/447-096. 
[22, 19]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Кряковци - обзаве-
ден, се продава на тел. 
0898/424-926. [11, 10]

парцЕл До „Техномар-
кет“ - 3 дка, за 18 000 
лв. се продава на тел. 
0892/484-602. [17, 8]
апарТаМЕнТ - ново стро-
ителство, кв. Тлъчници, за 
50 000 лв. се продава на 
тел. 0886/457-295. [11, 
8]
упи, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ се продава на 
тел. 0885/733-225. [11, 
7]
апарТаМЕнТи В Габрово 
и Трявна - обзаведени, 
център, се продават на 
тел. 0897/556-676. [11, 
6]
къща - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
165 кв. метра, цена: 88 
888 лв., се продава на 
тел. 0888/450-180. [11, 
4]
ноВо жилищЕ - 73 кв. 
м, ет. 4, център Габро-
во, се продава на тел. 
0887/163-234. [5, 5]
гарсониЕра, слЕД ре-
монт, в кв. Трендафила, с 
посредник се продава на 
тел. 0887/760-790. [11, 
3]

позЕМлЕн иМоТ - 1.515 
дка, с всички необходи-
ми документи за строеж 
на жилищна сграда с га-
раж в местността Шени-
ни се продава на тел. 
0896/073-764. [3, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
Топ цЕнТър, 50 кв. м, за 
магазин, офис под наем 
- тел. 0878/370-640. [24, 
18]
апарТаМЕнТ В кв. Па-
лаузово, „Болшевик“, се 
дава под наем на тел. 
0878/474-879. [22, 18]
гараж на ул. „Варовник“ 
се дава под наем на тел. 
0885/642-502. [8, 7]
апарТаМЕнТ - обзаве-
ден, в квартал Крушата 
се дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 10]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- тухлен, необзаведен, се 
дава под наем на тел. 
0887/621-225. [13, 9]
поМЕщЕниЕ оТ 100 
кв. м дава под наем тел. 
0879/80-80-12. [11, 9]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0899/947-133. [11, 9]

оборуДВан офис в цен-
трална част - 20 кв. м, 
се дава под наем на тел. 
0888/538-074. [11, 9]
гарсониЕра за студенти 
се дава под наем на тел. 
0889/632-740. [12, 7]
кВарТира поД наем 
за семейство - тел. 
0885/373-413. [5, 3]
апарТаМЕнТ ДаВа под 
наем тел. 0885/642-467, 
066/86-59-43. [11, 6]
офис, оборуДВан, 20 
кв. м, ул. „Априловска“ 
№ 2, цена: 200 лв. за ме-
сец, отдава под наем тел. 
0888/53-80-74. [11, 4]
рабоТЕщ аВТосЕрВиз 
се отдава под наем на 
тел. 0878/93-36-37. [11, 
4]
Магазин До Община 
Габрово, подходящ за 
офис и друго, се дава под 
наем на тел. 0896/266-
311. [6, 3]
поМЕщЕниЕ - 30 кв. м, 
на Гарата се отдава под 
наем на тел. 0888/147-
173. [5, 3]
кафЕ „лЕбЕДа“ под наем 
- тел. 0889/848-474. [3, 
3]

ЕДносТаЕн обзаВЕДЕн 
апартамент - цена по до-
говаряне, се дава под 
наем на тел. 0884/319-
404. [5, 3]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
ЕДносТаЕн или двуста-
ен - тухлен, купува тел. 
0899/222-636. [12, 4]

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи в 
Кметовци и около Габро-
во, може и идеални час-
ти, се купуват на тел. 
0886/33-14-15. [22, 18]
ниВи В цяла България се 
купуват на тел. 0894/47-
44-70. [11, 5]
зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 6]

унаслЕДяВанЕ
Търси сЕ жена на 65 го-
дини да гледа двама стари 
хора срещу наследява-
не на къщата им - тел. 
066/99-22-44. [4, 2]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636
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нощуВки
нощуВки - тел. 0879/272-528, 
0888/254-625.
нощуВки В топ център - 0876/731-
419. [12, 11]
нощуВки, цЕнТър - 0878/515-080. 
[14, 12]
апарТаМЕнТ В центъра - нощувки/под 
наем - справки на тел. 0878/515-080 
[14, 12]

съобщЕния
danieladimitriadu@abv.bg Facebook Държавен вестник в Републи-
ка България в интернет безплатен публичен [1, 1]
danieladimitriadu@abv.bg Даниела Пенчева Петкова, Даниела 

Пенчева Димитриаду всички и всичко, Петко Досев Петков, 
Пенчо Досев Петков, Пенка Пенчева Иванова, Пенка Пенчева 
Петкова,единствените, с които съм в добри взаимоотношения. [1, 
1]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора „конТо-ЕкспЕрТ“ - сче-
товодни услуги, годишно приключване, данъчни 
декларации - справки на тел. 066/804-066

рЕгисТрация на фирМи и счЕТоВоДно об-
служВанЕ - 0898/480-821.
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
фирМа събаря, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
кърТи, зиДа, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
фирМа изгражДа, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
услуги с мини багерче и 
самосвал - тел. 0897/429-
374.
рЕМонТ В строителството 
от А до Я - тел. 0877/53-
16-20. [22, 14]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийство, топло- и 
хидроизолации извършва 
тел. 0888/863-001. [22, 
22]
кърТя бЕТон, камък -  
справки на тел. 0888/544-
438. [12, 10]

бригаДа изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, шпаклов-
ки, бои и тенекеджийски 
услуги, дренаж и др. - тел. 
0899/63-88-75. [18, 16]
обръщанЕ и подмазва-
не на прозорци - тел. 
0876/130-317. [11, 9]
покриВи, изолации, 
вътрешни ремонти, мазил-
ки, боя, гипсокартон и др. 
- 0897/390-194. [25, 7]
хиДроизолация, по-
криВи, дренаж, улуци, 
капаци, комини, подпорни 
стени бързо и качестве-
но - тел. 0888/020-187. 
[25, 7]
рЕМонТ на покриви, хи-
дроизолация, саниране, 
гипсокартон, шпакловка, 
боя и др. - тел. 0898/613-
913. [13, 5]
сТроиТЕлно-рЕМонТни 
ДЕйносТи и всякакви до-
вършителни работи - тел. 
0884/439-823. [16, 3]
покриВни рЕМонТи, ка-
паци, комини, изолации - 
0882/279-749. [17, 4]
почисТВанЕ на улуци. 
Подмяна на счупени цигли 
и капаци. Освежаване на 
фасади. Тел. 0882/66-35-
30. [5, 3]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийски Услуги, хи-
дроизолация, улуци и без-
шевни улуци. Услуги с бус 
и други. Тел. 0893/205-
204. [13, 1]

кърТи, пробиВа отвори 
от 32 мм до 180 мм - тел. 
0895/70-70-50. [13, 1]
ДоВършиТЕлни рабо-
Ти - тел. 0895/70-70-50. 
[13, 1]
бЕТон, кофраж, арма-
тура, собствен кофраж - 
тел. 0895/707-050. [13, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
шпаклоВка, бояДис-
ВанЕ - спхравки на тел. 
0895/38-66-50.
профЕсионалЕн Мон-
Таж на ламинат, бала-
тум, замазки, боядисване, 
тапети - 0897/978-762, 
0877/015-031. [27, 14]
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловка и боя. Бързина 
от нас, изборът от вас. 
Тел. 0895/72-86-68. [14, 
9]
шпаклоВка, окачЕн та-
ван, гипсокартон, фаянс и 
теракота, изолация, лами-
нат, подмазване на догра-
ма - тел. 0876/130-317. 
[11, 9]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
7]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333. 
[31, 10]

ВъТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване - 
справки на тел. 0898/569-
486. [22, 7]
посТаВянЕ на ламинат, 
вътрешна изолация, шпак-
ловане, боядисване и др. - 
тел. 0884/319-404. [6, 3]
качЕсТВЕни ВъТрЕшни 
ремонти - тел. 0988/863-
607. [2, 1]

хиДроизолации
рЕМонТ на стари покри-
ви, хидро-, топлоизолации, 
дренаж - тел. 0888/863-
001. [17, 4]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
хиДро- и топлоизолации, 
ремонт на стари покриви, 
дренаж - тел. 0882/279-
749. [22, 22]
Топлоизолация - тел. 
0885/435-390. [17, 4]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се извършват 
на тел. 0899/145-802. [33, 
25]
Ел. услуги - тел. 
0877/85-17-88. [20, 7]
Ел. инсТалации - тел. 
0877/36-78-52. [20, 7]

Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 2]
Вик и ел. инсталации - 
тел. 0895/70-70-50. [13, 
1]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

коМиночисТач с 
опиТ - 30 лВ. - тел. 
0894/525-258.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик и ел. услуги - тел. 
0876/130-317. [11, 9]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 8]
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737. 

ДограМа
AL и PVC дограма, бо-
нус комарници - тел. 
0893/206-746. [22, 22]
AL и PVC ДограМа, из-
гражДанЕ на ТЕраси, 
щори. Отстъпка - 10% 
до края на ноември. Тел. 
0876/130-317. [11, 11]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313.
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 17]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 12]
рЕМонТ и продажба 
на кафеавтомати - тел. 
0898/480-551. [11, 4]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [16, 13]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
коВач, кВ. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
събарянЕ на дървета, 
рязане, кастрене - тел. 
0889/177-737.
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/20-509. 
[25, 22]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [16, 13]

заВаръчни услуги - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
10]
рЕМонТ Вик и ел. уре-
ди - тел. 0887/66-38-41. 
[11, 10]
израбоТка на железни 
конструкции, ел. инстала-
ции, чистене на градини, 
мази и дворове и други 
услуги. Цена по споразу-
мение. Справки на тел. 
0898/820-845, 0899/03-
72-84. [12, 10]
Вик и ел. услуги - тел. 
справки на тел. 0894/220-
509. [18, 5]
кърТи, чисТи, извозва - 
справки на тел. 0889/177-
737. [25, 4]
МонТаж на мебели и ла-
миниран паркет се предла-
га на тел. 0896/73-73-32. 
[12, 1]
цЕпя ДърВа, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [6, 2]

израбоТВа
израбоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

ограДна МрЕжа 
произВЕжДа, гВоз-
ДЕи и ТЕлоВЕ на 
заВоДски цЕни 
се предлагат на тел. 
066/80-85-39. 

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.

пЕлЕТи - 0897/97-44-
77, www.alexfloor.com.

„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
ДърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
букоВи ДърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
ДъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
ДърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.

нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
ДърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.“ВЕ-
лЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
ооД продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - 0897/922-481.
салкъМ - метров, 65 лв./
куб., нарязан и нацепен - 
73 лв./куб. се продава на 
тел. 0896/735-859. [24, 
15]
ДърВа за огрев, метрови 
- 75 лв./куб. м, нарязани 
- 85 лв./куб. м, се прода-
ват на тел. 0896/741-763. 
[24, 15]

ДърВа за огрев - на-
рязани, 80 лв./куб. м, с 
включен транспорт, прода-
ва 0879/562-733. [24, 15]
нарязани и НАЦЕПЕНИ 
дърва за огрев - 80 лв./
куб. м, се продават на тел. 
0897/765-901. [24, 15]
„балкан пЕлЕТс“ про-
дава пелети. Гарантирано 
качество! Тел. 0877/27-
26-21. [22, 13]
изгоДна проДажба 
и доставка на троян-
ски букови пелети - тел. 
0886/320-155. [11, 11]
ДърВа за огрев - метро-
ви и нарязани, 80 лв. - 
тел. 0895/122-702. [7, 5]
ДърВа за огрев, разпалки 
в чували, дърва в чува-
ли, нарязани и нацепени, 
сухи - тел. 0896/80-76-88. 
[15, 7]

ДъбоВи изрЕзки - 
40 лв./куб. м - тел. 
0899/137-896. [16, 6]
разпалки -  тел . 
0896/077-029. [5, 4]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., чувал 
дърва - 5 лв., разпалки - 5 
лв. -  0893/511-154. [22, 6]
ДърВа за огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [22, 3]
„флинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [24, 3]
МЕТроВи - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628. 
[22, 1]

ценИ за 2019 г. с ддс.Пелетна камина	 GF12	 суха	 -	 промо	 цена: 
1550 лв..Пелетна камина	GFN12	 -	промо	цена: 1650 
лв..Пелетна камина	 GF18промо	 цена:	 1750 
лева. GFN18 - 1850 лв..Пелетна камина GF24	промо	
цена:	1850 лева, GFN24 - 1950 
лв..Пелетна камина	 GFN30	 -	
промо	цена: 2250 лв..ПРоМо! GF 858 VIP пелетна 
горелка с	мощност	от	8	kw	до	
58	kw, керамична запалка,	два	

подаващи	 шнека	 и	 автоматич-
но	 механично	 самопочистване	 с	

нова	цена 1590 лева..Пакет „25 киловата“ 
Включва:	Пелетна	горелка	Gf	45	+	Во-
догреен	 котел	Gf	 25	 	+	подаващ	шнек	
+	бункер	за	210	кг	пелети	-	цена: 2560 
лева..Пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	ко-

тел	Gf	35	+		подаващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	пелети..Пакет „48 киловата“ - 2980 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf52	+	Водогреен	котел	Gf48	
+		подаващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	пелети..UPS зА ПелетнИ кАМИнИ И гоРелкИ от GOLDEN 
FIRE 450 V/A. За	всички	клиенти,	закупили	наш	продукт,	промоцио-
нална	цена	от	375	лева. с две години пълна гаранция!

Оòопление на пелеòи ñ цена и качеñòво áез алòернаòива
Представител на
GOLDEN FIRE
инж. ИВАн госПодИноВ

Ик колонел оод
консултИРА, достАВя, МонтИРА, 
ПускА, ПоддъРжА. 
справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
офис габрово
ул. „отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

ВсИЧкИ ПРодуктИ се предлагат и на ИзПлАЩАне
с оскъпяване 1% на месец за срок от 12 до 48 месеца. .Продуктите на GOLDEN FIRE се 

поръчват за изпълнение след попъл-
ване на заявка, която се изпълнява 
за срок от две седмици. В цената на 
базисните модели не влиза транс-
портът - цените са посочени по-долу. 
Пелетните камини са без помпа и 
разширителен съд. Монтажът може 
да се извърши от собственика при 
спазване изискванията на „голдън 
файър“. .Предлагаме проектиране и 
изграждане на цялостна система 
за отопление на пелети. .транспорт - 60-80 лв. 
          Монтаж - 180 лв.

Само клиенòиòе, закупили продукò 
на “Голдън файър” оò ИК „Колонел”,  
получаваò ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñòаналиòе при нужда оò 
ãаранционен ñервиз òряáва да направяò 
заявка на òелефониòе на доñòавчика. БезПлАтен Пуск

строителство, ремонти, изолации, услуги, косене; отопление; лекари

лЕкари
Д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твърди 
контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 

- след уговорка на тел. 
066/80-32-37
психиаТър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
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 ч. Записване на 
тел. 066/800-140.

запознансТВа
пЕнсионЕр Миньор тър-
си жена до 65 години за 
съвместно съжителство, 
без ангажименти - тел. 
0882/362-548. [11, 2]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 10]
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Продължава от брой 224
И	обрича	себе	си	жертва	за	отечест-
вото!

Мурад	провожда	пратеници	в	Никопол	
да	му	доведат	невястата.	
	 Марината	 участ,	 нейната	 само-
жертва,	 вестта	 за	 потурчването	 й	 се	
разнася	из	цялото	царство.	Започват	
да	 прииждат	 изпращачи	 от	 цялата	
страна.	Мара	става	символ	на	Бълга-
рия.	За	кратко	време	се	събират	маса	
изпращачи.	 Пратениците	 на	 Мурад	
превеждат	Мара	на	юг	през	Балкана,	
през	 Русалийския	 проход,	 към	фили-
бето,	а	след	тях	тръгват	хората.	Мина-
ват	през	най-високия	хребет	на	Стара	
планина	и	спират	на	поляната,	където	
е	изворът	на	Тъженската	река.	Тук,	на	
зеления	 тревист	 килим,	 изчакват	 да	
пристигнат	и	изпращачите	от	нижещия	
се	зад	тях	керван.	Поляната	почерня-
ла	от	народ.	Всички	имали	чувството,	
че	изпращат	не	Мара	-	царската	сес-
тра,	а	самата	България.	Че	се	потур-
чва	не	Мара,	а	България.	Тъгата	била	
непоносима!	 Сълзите	 –	 неудържими!	
От	 бликналите	 сълзи	 тръгнали	 буйни	
поточета,	 които	 се	 сливат	 в	 река	 от	
бистри	сълзи,	носещи	на	юг	мъката	на	
цяла	България.	И	до	ден	днешен	тази	

река	 от	 сълзи	 се	 нарича	 река	Тъжа.	
Проходът,	откъдето	е	минала	Мара,	се	
нарича	Марагидик	или	Марин	проход.	
След	раздялата	с	изпращачите	север-
няци	 пратениците	 на	 Мурад	 повели	
Мара	 на	 юг,	 по	 стръмните	 склонове	
на	 Балкана,	 минали	 край	 днешния	
Калофер	и	се	установили	в	източните	
покрайнини	на	Стремската	долина.	Тук	
ги	посрещнал	самият	Мурад.	Опънали	
палатки,	 построили	 шатри,	 лумнали	
огньове.	 Османлиите	 ликували.	 Три	
дни	и	три	нощи	яли,	пили	и	се	весели-
ли.	Проплакали	българите	от	околните	
села.	 Крадешком	 надничали	 отдалеч	
да	видят	Мара	и	да	се	срещнат	с	нея.	

При	една	трудна	за	тях	и	за	нея	сре-
ща	я	попитали:	„Ще	я	има	ли	България	
или	 не?”.	 Тя	 вместо	 отговор	 замъл-
чала,	 позамислила	 се,	 а	 от	 очите	 й	
бликнали	порой	сълзи.	Взела	от	огъня	
една	 пламтяща	 главня	 от	 суров	 дъб,	
забучила	я	в	земята	и	казала:	
	 „Ако	от	тази	главня	израсте	дъб	и	
България	ще	я	има”.	
	 Отново	бликват	сълзи,	нейни	и	на	
селяните.	И	станало	чудо.	От	забуче-
ната	в	земята	дъбова	главня	израснал	
вековен	дъб.	Цели	пет	века	този	дъб	
хранел	 надеждата	 у	 българите	 за	
свобода.	 И	 тя	 дошла	 –	 от	 север,	 от	
Дядо	 Иван,	 като	 дар.	 Но	 за	 жалост	
вековния	 дъб,	 израсъл	 на	 това	 поле,	
което	народът	до	ден	днешен	нарича	
Марино	поле,	вече	го	няма.	Повалила	
го	буря,	по-страшна	от	вековното	роб-
ство!
	 Пътят	 за	 този	 легендарен	 проход	
в	 планинската	 област	 условно	 води	
началото	 си	 от	 долината	 на	 река	
Росица	 при	 днешния	 град	 Севлиево.	
На	юг	той	пресича	река	Видима	и	се	
насочва	 към	 подножието	 на	 тракий-

ската	крепост	при	връх	Голям	Острец	
край	 град	 Априлци.	 Този	 участък	 е	
охраняван	 от	 укрепленията	 при	 село	
Градница	и	масива	Черни	връх	(1199	м	
н.	в.).	Пътят	пресича	Русалийския	про-
ход	 и	 в	 две	основни	разклонения	 се	
насочва	към	землището	на	село	Тъжа,	
където	е	локализирана	гъста	мрежа	от	
укрепления,	селища,	могилни	некропо-
ли	и	скалната	крепост-светилище	„Па-
унов	камък”,	която	отстои	на	5	км	се-
верозападно	от	село	Тъжа.	Построено	
е	 върху	 огромни	 отвесни	 скали	 като	
е	 избрано	 отлично	 защитено	 място.	
Неразделна	 част	 от	 крепостта	 пред-
ставляват	 стръмните	 и	 високи	 скали,	
вдадени	 на	 запад	 към	 река	 Тъжа,	
свързани	 с	 крепостния	 двор	 чрез	
пътека,	изрязана	в	скалите	като	улей.	
Двете	скални	площадки,	всяка	с	20	м	
в	 диаметър,	 са	 укрепени	 със	 зъбери	
от	дялани	камъни	и	са	превърнати	в	
мощни	кули.	Изкачването	до	зъберите	
на	кулите	е	ставало	по	изрязаните	в	
скалите	стъпала,	които	личат	и	сега.	
Между	 тези	 две	 скали	 се	 намират	
основите	на	голям	воден	резервоар.
	 Най-рано	 пътят	 е	 споменат	 от	 Х.	
Барт	през	1864	година,	който	го	спо-
менава	 като	 „високопланинска	 пъте-
ка,	започваща	от	Голямо	село	(Тъжа)	
по	 която	 се	 достига	 гр.	Ловеч	 за	 10	
часа”.
	 Пътят,	минаващ	през	Русалийския	
проход,	е	имал	две	разклонения:
 – кРъВенИШкА ПътекА 
	 Пътеката,	която	в	билната	част	на	
планината	достига	широчина	един	ме-
тър,	е	наречена	„Кръвенишка”.	Следи	
от	 по-широка	 пътна	 настилка	 са	 ре-
гистрирани	 в	 близост	 до	 местността	
Смесите	 и	 северните	 склонове	 на	
планината.	Пътят,	както	и	останалите	
пътни	артерии	е	бил	маркиран	с	ка-
менни	пирамиди	-	традиция,	докумен-
тирана	и	до	днес	в	планината.	
	 През	 1998	 година	 в	 местността	
Смесите	е	картирано	трасето	на	ста-
ропланинска	 пътека,	 пресичаща	 би-
лото	на	планината	и	спускаща	се	на	
север	 към	 местността	 Лъгът,	 Севли-
евско.	 Приблизителното	 й	 трасе	 е	
минавало	 през	 Кръвенишкото	 дере	
–	 местност	 Мандрата	 –	 местност	 Ру-
дарника	–	местност	Грохода	(Прохода)	
–	местност	Куклите	–	местност	Мусин	
ял	–	местност	Гарванов	чукар	и	мест-
ност	Лъгът.
 – сеВлИеВскИ Път
	 Този	 път	 е	 известен	 с	 няколко	
наименования:	 Гьоруколу	 (обгледен,	
камен	 път),	 Севлиджеди	 (Севлиевски	
път)	и	Шарапйолу	(Винарски	път).
	 Той	 пресича	 изключително	 бързо	
планината	 в	района	на	 връх	Триглав,	
връх	Росоватец	и	Нетец.
	 В	 близост	 до	 този	 път	 е	 открита	
златна	 тракийска	 торква	 (затворен	
метален	 пръстен	 за	 шия),	 която	 се	
съхранява	 в	 Историческия	 музей	 в	
Габрово.	

	 От	 север	 пътят	 се	 е	 охранявал	
от	 малкото	 укрепление	 в	 местността	
Градът,	 северно	 от	 връх	 Росоватец,	
тракийското	укрепление	в	местността	
Венеца	и	крепостите	в	околностите	на	
с.	Батошево,	с.	Шумата.
	 За	 така	 наречения	 „Севлиевски	
път”	 споменава	 Г.	 Начов	 през	 20-те	
години	 на	 XX	 век.	 Според	 него	 от	
местността	 Горните	 ливади	 той	 се	
отбива	 от	 общия	 път,	 минава	 през	
Радивчов	 мост,	 минава	 и	 към	 Студе-
ния	кладенец.	Той	е	коларски,	удобен	
и	 съединява	 долините	 на	 р.	 Тунджа	
и	 р.	 Стряма	 със	 Севлиево.	 Единият	
му	 клон	 се	 изкачва	 по	 оголения	 рид	
Заногата	и	Пирови	ливади	и	стига	до	
пътя,	 който	 направо	 отива	 до	 Ново	
село	 (гр.	 Априлци).	 Вторият	 му	 клон	
върви	 през	 върховете	 Червенковец,	
Дълбоката	река,	Козята	стена	и	Кара	
Гергювица	 и	 стига	 до	 долината	 на	 р.	
Тъжа	при	Стария	говедарник.

Глава XVII 
Пъòища през Гаáровñкия áалкан  
	 Следващите	 проходи,	 на	 изток	 от	
Централна	Стара	планина	се	намират	
в	 Габровския	 и	 Тревненския	 балкан.	
Тези	 две	 планини	 са	 разположени	
върху	билните	части	и	северните	ска-
тове	на	Централна	Стара	планина	над	
градовете	 Габрово	 и	 Трявна.	 Терито-
рията	на	този	район	се	характеризира	
с	 разнообразен	 релеф	 и	 земни	 фор-
ми:	 планини;	 речни	 долини;	 хълмове;	
котловини	 и	 др.	 Централната	 му	 по-
зиция	 в	 България,	 както	 и	 специфи-
ката	 на	 релефа	 и	 климата	 привличат	
вниманието	на	хората	още	от	дълбока	
древност	 и	 до	 днес.	 Историческите	
данни	 доказват,	 че	 по	 тези	места	 са	
минавали	 важни	 стратегически	 пътни	
артерии	 за	 свързване	 на	 севера	 с	
юга,	 като	 билото	 на	 Стара	 планина	
се	 е	 смятало	 за	 естествена	 граница.	
Това	определя	и	богатото	историческо	
наследство	в	този	район.	
	 Спецификата	на	планината,	прехо-
дът	от	високия	Централен	Балкан	към	
по-меките	 заоблености	 на	 Източна	
Стара	планина	обхваща	територия	на	
изворите	и	водосбора	на	река	Янтра	
и	 основните	 притоци	 в	 горната	 им	
част,	 включваща	землищата	на	 девет	
населени	 места	 на	 двете	 общини	 -	
Габрово	и	Трявна.	
	 В	морфологията	на	терена	условно	
се	различават	пет	части:	Шипченско-
Бузлуджанска	част	–	 това	е	частта	с	
най-висока	 средна	 надморска	 висо-
чина	(връх	Караджова	кула	–	1511	м),	
билната	част	на	Тревненска	планина	с	
местността	Извора	(с	най-висока	част	
връх	 Бедек	 –	 1488	 м),	 Студен	 кладе-
нец	–	Конарското,	северната	част	на	
Шипченската	 планина	 и	 част	 от	 Га-
бровския	предбалкан	и	северния	скат	

на	Тревненска	 планина,	 както	 и	 част	
от	Тревненския	предбалкан.	Средната	
надморска	височина	е	940	м,	а	дени-
велацията	достига	1120	м.
	 Шипченска	 планина	 е	 най-късият	
и	най-тесният,	сравнително	нисък	дял	
на	Средна	Стара	планина.	Западната	
граница	 е	 очертана	 по	 долината	 на	
река	 Лешница,	 превала	 на	 Ясенския	
(Химитлийски	)	проход,	(м.	Новия	Кра-
чан).	Източната	граница	е	по	долината	
на	Енинска	река,	притока	и	река	Ка-
мещица	 и	 безименната	 седловина	 на	
билото	западно	от	връх	Атово	падало.
	 Траките	 прокарали	 тук	 първите	
пътища	 през	 планината,	 подобрени	
по-късно	от	римляните.	През	Втората	
българска	държава	тези	пътища	игра-
ели	първостепенна	роля.	Те	свързвали	
крепостите	по	билото	и	по	подножие-
то	на	Балкана.	По	планинските	ридове	
и	до	днес	са	запазени	руините	на	кре-
постите	Маркови	Прегради,	Калаянка,	
Царска	Могила,	Преградата.
	 Два	са	важните	проходи	през	Га-
бровския	 балкан.	 Най-западният	 про-
ход	на	Габровския	балкан	е	Химитлий-
ският	или	още	Ясенски	проход.	Ако	на	
юг	проходът	започва	от	село	Ясеново,	
Казанлъшко,	 то	 на	 север	 той	 излиза	
в	 местността	 Узана.	 Така	 се	 нарича	
най-голямата	 билна	 поляна	 на	 Стара	
планина.	Простира	се	на	височина	от	
около	1230	до	около	1350	метра	н.	в.	
Най-високата	 и	 точка	 е	 връх	Марков	
стол,	 който	 се	 намира	 в	 източната	
част	 –	 1352	 метра	 н.	 в.	 От	 всички	
страни	поляната	е	обградена	с	гори	–	
предимно	широколистни.	На	юг	от	нея	
започва	 рекичката	 Узун	 дере,	 която	
се	 влива	 в	 река	 Лешница	 и	 оттам	 в	
Тунджа.	Името	на	местността	идва	от	
турската	 дума	 „узун”,	 която	 означава	
„дълъг”.	Първоначално	поляната	е	на-
ричана	 Узун	 –	 поляна,	 тоест	 Дългата	
поляна,	 което	 постепенно	 се	 е	 тран-
сформирало	 в	 Узана.	 А	 българското	
име	на	местността,	което	не	е	толкова	
известно,	е	Вътро	поле	или	Вътропол-
ска	 поляна.	Местността	 Узана	 се	 на-
мира	в	подножието	на	връх	Исполин,	
известен	като	Куруджа.
	 Със	своите	1524	метра	той	е	пър-
венецът	на	Шипченска	Стара	планина	
и	 най-високият	 връх	 от	 Узана	 на	 из-
ток.	Не	се	намира	на	самото	било,	а	
малко	на	юг.	Зад	него	са	още	няколко	
малки	 връхчета	 –	 Бакаджика,	 Тузла-
та	 (1420	 м)	 и	 Чифут	 (1442	 м).	 От	 тях	
склоновете	 шеметно	 се	 спускат	 към	
Казанлъшкото	 поле	 и	 оформят	 тесни	
клисури,	обрасли	с	гори.
	 Западно	 от	 поляната	 се	 намират	
два	други	заоблени	и	обрасли	с	гори	
върха	–	Черната	могила	и	Черни	връх.	
Те	са	високи	между	1350	и	1400	метра.	
	 От	 село	 Химитли	 (сега	 Ясеново)	
охранявано	 от	 две	 укрепления,	 път-
ниците	се	насочвали	към	връх	Черни	
връх	към	билото	на	Стара	планина.

Продължава в четвъртък

Проход през Балкана. Гравюра от T. Jeavons, 1840 г.
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Прието от Св. Синод в за-

седанието на 13.11.2019 г., 
прот. № 11, пълен състав.

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: 
новоприетия Закон за соци-
алните услуги и промени в 
други нормативни актове, 
променящи реда за осъщест-
вяване на социалното подпо-
магане в Република България.

Светият	 Синод	 на	 БПЦ-БП,	
загрижен	 за	 съхранение	 на	
семейството	 и	 за	 възпитание-
то	 на	 децата	 в	 християнските	
ценности,	 изрази	 становища	
във	 връзка	 с	 приемането	 на	
Семейния	 кодекс,	 влязъл	 в	
сила	 от	 2009	 г.,	 на	 Закона	 за	
закрила	 на	 детето,	 Закона	 за	
предучилищното	 и	 училищното	
образование	и	др.	Светият	Си-
нод	изрази	и	категоричната	си	
позиция	по	станалата	известна	
Истанбулска	 конвенция,	 как-
то	 и	 по	 отношение	 на	 Нацио-
налната	 стратегията	 за	 детето	
2019-2030	г.
Неотменно	 във	 всички	 тези	

свои	становища	Светият	Синод	
призовава	 управляващите	 да	
се	 създаде	 такава	 законода-

телна	 уредба,	 която	 да	 защи-
тава	 и	 укрепва	 традиционното	
семейство,	 да	 съдейства	 за	
преодоляване	на	демографския	
срив,	ефективно	да	пази	деца-
та	 и	 жените	 от	 опасностите,	
на	 които	 могат	 да	 бъдат	 под-
ложени.
В	продължение	на	години	се	

осъществява	подмяна	на	хрис-
тиянските	 ценности	 чрез	 въп-
лъщаване	в	законодателството	
на	 идеи,	 които	 не	 са	 част	 от	
душевността	 на	 българина,	 от	
българската	 народопсихология	
и	традиции,	и	са	в	конфликт	с	
устоите	 на	 православната	 ни	
вяра.
Повод	за	тревога	е	нова	за-

конодателна	 уредба,	 която	 се	
отнася	до	обществени	отноше-
ния,	засягащи	всички	граждани	
на	Република	България.
В	 част	 от	 разпоредбите	 на	

тази	 законодателна	 уредба	 са	
въплътени	 идеите	 на	 обсъж-
даната	 и	 неприетата,	 поради	
широкото	обществено	недовол-
ство,	Национална	стратегия	за	
детето	2019-2030	г.

I.	ОБЩИ	ПОЛОЖЕНИЯ
На	 22	 март	 2019	 г.	 е	 приет	

Закон	 за	 социалните	 услуги	
(ЗСУ)	 и	 чрез	 позната	 законо-
дателна	техника	са	променени	
много	 други	 нормативни	 ак-

тове,	 включително	 Семейния		
кодекс,	 Закона	 за	 закрила	 на	
детето	 (ЗЗДет.),	 Закона	 за	 со-
циално	подпомагане	(ЗСП).
ЗСУ	 и	 промените	 в	 съпът-

стващите	закони	влизат	в	сила	
от	1	януари	2020	г.
Този	 закон	 се	 явява	 про-

дължение	 на	 вече	 нормативно	
регулирана	 материя	 с	 много	
нововъведения,	които	същност-
но	променят	механизма	на	фи-
нансиране	на	социалното	под-
помагане	 и	 правните	 субекти,	
на	 които	 държавата	 възлага	
извършването	на	социални	ус-
луги.
За	 прилагането	 на	 този	 за-

кон	 се	 предвижда	 приемането	
на	 подзаконови	 нормативни	
актове	 в	 тримесечен	 срок	 от	
влизането	 му	 в	 сила,	 поради	
което	и	към	настоящия	момент	
законът	не	дава	ясна	предста-
ва	 за	 конкретното	 въздейст-
вие,	 което	 ще	 окаже	 върху	
обществените	 отношения.	Тази	
неизвестност	 крие	 още	 по-го-
ляма	 опасност	 за	 въздейст-
вието,	 което	 законът	 може	 да	
окаже	върху	обществото.
Нормативната	 уредба	на	из-

ключително	 важни	 правила	 за	
поведение	 следва	 да	 бъде	 в	
закон,	а	не	в	подзаконови	нор-
мативни	 актове	 съгласно	 ос-
новни	 принципи	 на	 правовата	

държава	 и	 Закона	 за	 норма-
тивните	актове	(ЗНА).
Така	 например	 в	 чл.	 18,	 ал.	

1	от	ЗСУ	е	посочено,	че:	 „Ор-
ганизацията	на	предоставянето	
на	социалните	услуги	се	опре-
деля	от	доставчика	на	услугата	
в	съответствие	със	стандартите	
за	качество,	определени	в	На-
редбата	за	качеството	на	соци-
алните	услуги“.
В	нормата	на	чл.	109	от	ЗСУ	

е	посочено,	че	социалните	ус-
луги	се	предоставят	в	съответ-
ствие	с	Наредба	за	качеството	
на	социалните	услуги,	която	се	
приема	от	Министерския	съвет	
по	предложение	на	министъра	
на	труда	и	социалната	полити-
ка	и	с	нея	ще	се	определят:	1.	
стандартите	за	качество	на	со-
циалните	услуги;	2.	критериите	
за	 изпълнение	 на	 стандартите	
за	качество	на	социалните	ус-
луги;	3.	основните	принципи	за	
разработване	 от	 доставчиците	
на	социални	услуги	на	програ-
ми	 за	 развитие	 на	 качеството	
на	 социалните	 услуги,	 които	
предоставят;	4.	методите	за	из-
вършване	на	мониторинг	на	ка-
чеството	на	социалните	услуги.
Така	посоченото	като	съдър-

жание	 на	 цитираната	 наредба	
следва	да	намери	място	в	ЗСУ,	
тъй	 като	 става	 въпрос	 за	 съ-
щностни,	първични	обществени	

отношения,	 които	 се	 уреждат	
със	закон	в	съответствие	с	чл.	
3,	ал.	1	от	ЗНА	-	т.	е.	възниква	
съмнение,	че	неопределеността	
на	закона	в	някои	от	разпоред-
бите	 му	 крие	 всъщност	 други	
цели,	а	не	оповестените.
ЗСУ	е	много	обстоятелствен,	

с	 използвани	 чуждици	 в	 него,	
с	 много	 общи	 дефиниции,	 по-
ради	което,	така	приет,	той	не	
отговоря	 на	 изискванията	 на	
чл.	 9,	 ал.	 1	 и	 2	 от	 Закона	 за	
нормативните	 актове	 –	 да	 е	
написан	на	общоупотребявания	
български	 език,	 кратко,	 точно	
и	ясно.
Разпоредбите	в	него	оставят	

впечатление,	че	не	са	резултат	
от	 обещаното	 ни	 осъществя-
ване	 на	 социална	 политика,	
насочена	към	преодоляване	на	
демографската	 криза,	 а	 функ-
ция	 на	 вече	 утвърдени	 схеми	
за	 социални	 услуги	 от	 чужди	
законодателства,	 прилагани	 от	
много	 неправителствени	 орга-
низации	 (НПО)	 и	 сега	 в	 раз-
лични	 социални	 сфери	 и	 фор-
ми	на	общуване.
При	 условие,	 че	 ЗСУ	 регла-

ментира	 частни	 доставчици	
на	 социални	 услуги	 да	 бъдат	
български	 физически	 и	 юри-
дически	 лица,	 регистрирани	
по	 Търговския	 закон,	 както	 и	
юридически	 лица,	 регистрира-

ни	 по	 законодателството	 на	
друга	 държава	 –	 членка	 на	
Европейския	съюз,	или	на	дру-
га	 държава	 –	 страна	 по	 Спо-
разумението	 за	 Европейското	
икономическо	 пространство,	
то	 законодателят	 е	 длъжен	 да	
регламентира	 предоставянето	
на	социални	услуги	от	толкова	
много	 правни	 субекти	 с	 ясни,	
обосновани	 правила,	 с	 едноз-
начна	 терминология,	 за	 да	 се	
осигури	 точното	 им	 приложе-
ние	от	съдебната	власт	и	да	се	
гарантира	общото	благо,	както	
и	 възможността	 за	 ефективен	
контрол	 върху	 изпълнителя	 на	
съответната	услуга.
Само	 с	 такава	 регламента-

ция	 може	 да	 се	 изключи	 или	
максимално	 да	 се	 ограничи	
възможността	 за	 проява	 на	
субективност	при	прилагане	на	
тази	 законодателна	 уредба	 от	
органите	 на	 държавна	 власт,	
съдебните	 органи,	 недържавни	
организации	 и	 отделни	 лич-
ности.
Новата	 нормативна	 уредба	

е	ясен	сигнал	за	това,	че	чрез	
нея	 не	 се	 цели	 преодоляване	
на	 демографската	 криза	 чрез	
подпомагане	 на	 родителите	 в	
семейството	за	отглеждането	и	
възпитанието	на	детето!

Продължава в утрешния 
брой на стр. "Християни"

Сòановище на Св. Синод оòноñно новоприеòия Закон за ñоциалниòе уñлуãи
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вела лазарова

 - г-н терзийски, буден чо-
век ли е писателят?
	 -	Доколкото	познавам	бъл-
гарски	писатели,	това	са	едни	
от	най-будните	хора.	Благода-
рение	на	демокрацията,	която	
носи	 в	 себе	 си	 едно	 основ-
но	 отношение	 към	 свободата,	
което	 се	 нарича	 плурализъм	
на	мненията,	на	изказванията,	
и	писателите	са	всеки	сам	по	
себе	 си.	 Най-вероятно	 има	
и	 съвсем	 не	 будни	 писатели.	
Плурализмът,	слава	Богу,	дава	
тази	възможност	да	има	край-
но	 консервативни,	 радикални,	
западно	 и	 източно	 настрое-
ни,	 ентусиазирани,	 черногле-
ди.	 Това	 многообразие,	 този	
плурализъм	 е	 нещо,	 което	 аз	
много	харесвам	и	аплодирам.	
	 Всъщност	въобще	не	може	
да	 се	 каже,	 че	 българският	
писател	 има	 някакъв	 много	
неуловим	 образ.	 Може	 да	 се	
каже,	 че	 сега	 писателят	 има	
единен	 облик	 и	 това	 е	много	
хубаво.	 И	 то	 е	 благодарение	
на	 тази	 демокрация,	 в	 която	
ние	живеем.	Понеже	към	вся-
ко	 хубаво	 нещо	 много	 бързо	
се	свиква,	ние	не	го	отчитаме.	
Както	 човек	 не	 отчита,	 че	
диша	въздух,	а	само	когато	не	
му	стига.	С	времето	започвам	
да	 го	 оценявам	 като	 Мартин	
Ралчевски.	 Нещата	 му,	 гледа-
ни	 от	 модерното,	 авангардно	
писане,	 някой	 би	 могъл	 да	
каже,	 елементарно.	 Само	 че	
дълбочината	му	е	съвсем	дру-
га	и	съвсем	различна.	Съвсем	
утвърден	 и	 истински	 реалист	
в	 реалистичната	 традиция	
на	 българската	 литература	 е	
Деян	Енев,	чудесен	мой	прия-
тел.	
	 В	 същото	 време	 преди	
бяха	 авангардни	 писатели	
като	Радослав	Парушев,	който	
успя	по	един	фин	и	забележи-
телен	начин	да	съчетае		чуде-
сен,	 язвителен,	 много	 остър	
хумор	 с	 едно	 много	 силно	
развито	 чувство	 за	 абсурд.	
Той	 също	 е	 един	 сърдечен	
християнин.	
	 Георги	Господинов	и	Милен	
Русков	 няма	 да	 ги	 спомена,	
защото	те	отдавна	са	станали	
достояние	 на	 четящите,	 но	 и	
на	 една	 такава	 конюнктура,	
която	 за	 съжаление,	 изяжда	
от	цялостния	им	образ.	Когато	
си	много	приет,	някак	си	ста-
ваш	леко	съмнителен.	
	 Говоря	за	много	 качестве-
ни	и	силни	писатели,	при	кои-
то	 няма	 дори	 и	 тази	 капчица	
съмнение,	което	се	явява	при	
много	приетия.	Когато	те	при-
емат	 много	 лесно	 и	 винаги,	
хората	почват	да	се	съмняват	
защо	е	така.
 - казвали ли сте им това?
	 -	 Веднъж	 казах	 на	 Геор-
ги	 Господинов:	 „Внимавай	 с	
властта”.	И	взе,	че	ми	се	оби-
ди.	Не	точно,	а	му	стана	мъч-
но…	Станеш	ли	прекалено	лю-
бимец,	работата	вече	прилича	
на	 1968	 година…	 априлските	
поколения…
 - кога у Вас се обади пи-
сателят?
	 -	Още	в	гимназията.	Завър-
шил	съм	Националната	приро-
доматематическа	 гимназия	 с	
профил	 биотехнология.	 Много	
модерна	за	времето	си	специ-
алност.	Големият	хит	по	време	
на	Тодор	Живков	 -	 компютри	
и	 биотехнологиите.	 Учените	 и	
децата	 бяха	 на	 космическо	
ниво.	Това	 беше	много	 ценно	
за	 мен,	 а	 и	 отваряше	 врати-
чка	 на	 литературата,	 защото	
винаги	 контрастното	 минава.	
Когато	 учиш	 толкова	 много	
математика	и	природни	науки,	
на	тебе	литературата	ти	става	
любимо	занимание.	
	 Тогава	 ние	 се	 подиграва-
хме	с	всичко…	нали	бяхме	от	
най-елитното	 училище.	 Като	
че	ли	литературата	беше	най-
удобна,	 дори	 най-безопасна	

да	се	подиграваме	с	нея.	Пи-
шехме	в	страховити	рими,	за-
щото	бяхме	нали	хлапета	уче-
ни.	 Преподаваха	 ни	 доценти	
и	 професори	 от	 университета	
по	точните	науки.	Решихме,	че	
пишем	 нещо,	 което	 се	 нари-
ча	 психосемантична	 поезия…,	
напипвахме	 само	 звученето,	
а	 не	 традиционната	 семанти-
ка.	 	Пишехме	неща,	стихчета,	
които	приличаха	дори	на	Луис	
Карол	 (британски	 писател,	
преподавател	по	математика	в	
Оксфорд,	 автор	 на	 прочутата	
детска	 книга	 „Алиса	 в	 стра-
ната	на	чудесата”).	След	това	
открихме	 Даниил	 Хармс	 (Да-
ниил	 Ювачев,	 съветски	 писа-
тел	от	20-те	години	на	XX	век),	
който	 се	 явява	 на	 помпозния	
агит	проп…
	 Моето	писане	е	започнало	
на	 стъпки.	 Започнах	 да	 пиша	
на	 принципа	 „неволята	 учи“	

На	 25	 години	 бях	 опитал	 да	
работя	 всякакви	 работи	 за	
някой	 лев.	 Бил	 съм	 и	 меди-
цинска	сестра	като	студент.	В	
шести	курс	Мартин	Карбовски	
ми	предложи	да	стана	сцена-
рист	на	тв	предаване.	И	така	
започнах	да	пиша.	Правих	ед-
на-две	 години	 хумористично	
предаване	в	един,	друг,	 трети	
вестник.	 И	 за	 четири	 години	
се	утвърдих	като	един	от	мла-
дите	 хумористи.	 Едва	 в	 края	
на	 четвъртата	 година	 получих	
и	 едно	много	 сериозно	 пред-
ложение	 от	 Слави	 Трифонов,	
когато	правеше	„Хъшове”,	кое-
то	 имаше	 проблеми	 с	 излъч-
ването.	После	бях		радиосце-
нарист	 на	 забавно,	 комично	
радиопредаване	 (участваха	
Любо	 Нейков,	 Евтим	 Мило-
шев).	

	 В	 2000	 година	 напуснах	
работа	 като	 лекар.	 Казах	 си:	
„Ще	 напиша	 остро	 сатири-
чен	философски	хумористичен	
разказ“.	 Хванах	 се	 и	 написах	
„Има	 ли	 кой	 да	 ви	 обича”.	
Беше	юни	2000	г.	Бях	се	хвър-
лил	в	писането	със	сигурност.	
Пред	мен	се	бе	отворило	едно	
съмнително	 бъдеще…Така	
може	 би	 започна	 истинското	
ми	 писане.	 Преди	 това	 бях	
написал	 грамади	 от	 етюди,	
малки	 разказчета	 и	 всичко	
това	в	един	абсурдистки,	да	го	
наречем	 	 английски,	 мрачен	
или	 малко	 по-странен	 хумор.	
Това	ми	даде	доста	добра	ос-
нова.	„Да	пишеш	хумор	-	как-
то	казва	Йордан	Радичков	-	е	
доста	сериозна	работа.”	
	 В	 болницата,	 тогава	 спе-
циализирах,	 пишех	 стотици	
изследвания	на	болните.	фак-
тически	 те	 са	 едно	 записано	
наблюдение	 на	 болния	 човек.	
А	това	е	не	по-малка	школа	от	
всякаква	друга	школа	за	писа-

не.	Ще	се	явявам	на	изпит	по	
специалност	 и	 ми	 казват:	 „А,	
вие	 сте	 учили	 по	 някаква	ру-
ска	школа”.	Бях	взел	12	колок-
виума…:	 „Сега	 изискванията	
са	други.	Не	е	валидно	това”.	
	 Просто	напуснах	и	тръгнах	
по	пътя	на	литературата.	Годи-
ни	наред	беше	много	 тежко…	
Започнах	 да	 живея	 в	 среда,	
различна	от	тази,	в	която	съм	
израсъл…	Дойде	пиенето…
 - Преживяното като па-
мет?
	 -	 Хора	 на	 моята	 възраст	
не	 са	 преживели	 кой	 знае	
какви	страшни	времена,	които	
помнят.	 Много	 се	 дразня	 от	
слабата	памет	на	повечето	си	
съвременници	 и	 освен	 че	 е	
много	слаба,	като	капацитет	е	
и	 изключително	 склонна	 към	
изкривявания.	 Просто	 хората	
не	помнят	лошите	неща.	През	
90-те	години	на	всеки	ъгъл	се	
взривяваха	коли…
	 В	сравнение	с	1995	година,	
ако		сега	не	живеем	в	рай,	то	
сме	 в	 преддверието	 на	 рая.	
Писатели	 от	 други	 времена	
са	преживели	много	по-тежки	
неща.	По-кротко.	Да	не	бъдем	
такива	 глупаци	 и	 да	 говорим,	
че	ни	е	много	тежко	и	страш-
но	времето.
 - Време ли е за поезия?
	 -	 Винаги	 е	 време	 за	 пое-
зия	 и	 задължително	 е	 време	
за	 поезия.	 Брехт	 добре	 е	 ка-
зал,	 че	 „няма	 да	 питат	 какви	
са	 били	 времената,	 а	 защо	
са	 мълчали	 поетите”.	 Социа-
лизмът	печелеше	и	с	това,	че	
когато	 ти	 забраняват	 да	 се	
оплакваш,	 ти	 не	 можеш	 да	
отчетеш,	че	ти	е	зле.
 - как се съвместяват у 
Вас писателят и художникът?
	 -	 Ммм…	 не	 се	 разбират	
много.	 Художникът	 определе-
но	 си	 иска	 местото,	 а	 писа-
телят	 общо	 взето	 му	 казва:	

„Аз	 съм	 глава	 на	 семейство-
то,	който	се	казва	Терзийски”,	
едно	 семейство	 от	 различни	
хора.	 Все	 пак	 изпитвам	 рес-
пект	 към	 майсторството,	 към	
образованието	 и	 към	 малко	
такива	 неглижирани	 неща.	 И	
знам,	 че	 си	 художник,	 когато	
много	си	учил	и	имаш	талант,	
но	си	го	развивал	систематич-
но.	 Просто	 изпитвам	 респект	
към	това.	Да	кажа	сега,	че	и	
аз	 съм	 художник,	 защото	 ри-
сувам	от	дете,	наистина	много	
упорито	рисувам.	Уча	се	мно-
го	сам.	Само	че	не	е	същото	
в	 продължение	 на	 15	 годи-
ни,	както	повечето	художници	
са	 се	 учили.	 А	 и	 колко	 след	
това…	 Рисувам	 по-активно	 от	
няколко	години.
	 Наистина	 във	 вестник	 „Га-
лерия”	 илюстрирам	 моите	 ко-
ментари.	 Това	 са	 моите	 въл-
нения.	Книгата,	която	предста-
вям	тази	вечер,	е	„Вълнения”.
	 Опитите	 на	 Монтен	 вече	
са	 написани.	 Оригиналното	
име	 на	 опити	 е	 есета.	 Чудех	
се	какво	друго	подходящо	за-
главие	 може	 да	 се	 сложи	 на	
последната	 ми	 книга.	 „Въл-
нения”	 не	 са	 точно	 разкази,	
защото	 има	 някаква	 случка,	
която	 тръгва.	 Примерно	 има	
едно	 вълнение,	 което	 разказ-
ва	за	Деня	на	победата.
 - коя победа? 
	 -	 Живея	 в	 квартал,	 бивш	
военен,	 доста	 неугледен	 все	
още.	От	военни	блокове	какво	
може	да	очаква	човек.	И	там	
бившите	 военни	са	 си	напра-
вили	една	каква	да	е	барачка.	
Когато	пиех	и	аз	клечах	доста	
често	 при	 тях	 -	 някои	 доста	
интелигентни	 	 офицери,	 во-
енни	 лекари	 и	 други.	 Просто	
не	 искат	 да	 си	 стоят	 вкъщи	
пред	 телевизора,	 а	 там	 се	
събират,	пийват	си,	приказват	
си.	 На	 този	 Ден	 на	 победа-
та	 всъщност	 те	 празнуваха	
носталгичен	 9	 май…	Това	 ми-
нава	 през	 разсъждения	 „За	
каква	 победа	 става	 въпрос?”.	
По-скоро	 разказът	 е	 емоцио-
нален,	 отколкото	 философско	
разсъждение.	Като	кротък	чо-
век	 се	 опитвам	 нещата	 ми	
да	 завършват	 човеколюбиво.	
Човекът	е	губещ,	но	той	е	по-
бедител	 по	 друг	 начин.	 Стига	
да	може	да	го	осъзнае…
 - творецът днес има ли 
музи?
	 -	 Жена	 определено	 може	
да	 е	 муза.	 Особено	 на	 такъв	

тип	 творци,	 които	 са	 силно	
лирично	 настроени.	Обаче	 аз	
съм	доста	по-епично	устроен.
	 Искам	 да	 пиша	 историята	
на	 времето	 си,	 да	 продължа-
вам	 историята	 на	 човешко-
то	 съзнание	 в	 нашето	 време.	
Писателите	 непрекъснато	 пи-
шем	 историята	 на	 човешкото	
съзнание.	 Как	 то	 се	 развива	
точно	в	това	време.
	 За	 мен	 обикновено	 не	
жена	се	оказва	муза.	Музата	
не	 може	 просто	 да	 стои,	 тя	
трябва	и	да	чете,	и	да	се	въз-
хищава.	А	и	не	знам	дали	вече	
моите	 писания	 могат	 да	 пре-
дизвикат	 възхищение	 у	 жена,	
ставаща	за	муза.	
	 При	 мен	 вдъхновението	
идва	от	 „бученето	на	подзем-
ната	 река”,	 т.	 е.	 когато	 сам	
усетиш,	 че	 си	 напипал	 това,	
което	звучи	по	един	невероя-
тен	начин.	И	то	езиково	дори	
като	звучене	„хванал	си	жила-
та”.	Чул	си	подземната	река	и	
вече	пишеш	като	фадрома.	Не	
можеш	 да	 се	 спреш,	 защото	
сам	 усещаш	 колко	 е	 вярно	
това,	 което	 пишеш.	 Просто	
си	 усетил	 неща,	 които	 звучат	
като	 една	 симфонична	 сюи-
та.	 Нещо	 като	 „полифонична	
хармония”.	И	нещата	се	изли-
ват…	Става	чудесно!	По	такъв	
начин,	 когато	 това	 зазвучи,	
което	пишеш	и	самото	то	пак	
те	вдъхновява.	Но	преди	това	
трябва	да	попишеш	доста.	
 - като художник, напра-
вил наскоро изложба, каква 
е Вашата „гръмотевична ти-
шина”?
	 -	Обикновено	действам	ин-
туитивно	 като	 поставям	 за-
главие.	 Това	 са	 малки	 неща	
обикновено	с	някакво	символ-
но	 значение.	 Най-последната	
изложба,	 която	 е	 почит	 към	
големите,	е	исторически	много	
по-обвързана.	Така	бих	влязъл	
в	руслото	на	художниците.	
 Донякъде	 от	 неудобство	
не	 искам	 да	 съм	 в	 техния	
поток.	 Не	 съм	 художник	 от	
гилдията.	 Не	 съм	 завършил	
художествена	 академия.	 Ня-
кой	 може	 да	 помисли,	 че	 с	
почитта	 към	 големите	 правя	
реплики	и	препратки	към	сти-
лове,	а	то	са		далечни	намеци	
за	 големите	 майстори,	 които	
винаги	са	ме	вдъхновявали.	Те	
са	 по	 едни	малко	 по-далечни	
асоциации.	 Например	 почит	
към	 Гирландеро	 от	 XV	 век,	
който	 в	 композицията	 може	
би	 надминава	 Леонардо	 да	
Винчи.	 От	 10-годишен	 гледам	
неговите	 репродукции.	 Дядо	
ми	беше	купил	едно	албумче	с	
репродукции	на	известни	ита-
лиански	 художници.	 Оттогава	
останах	очарован	от	големите	
майстори.	 И	 нарисувах	 „Дядо	
и	 внуче”,	 както	 се	 казваше	
една	от	картините	на	художни-
ка,	само	че	моят	дядо	и	аз…	
	 Напоследък	 най-често	 ри-
сувам	 	 някаква	 смесена	 тех-
ника,	 нещо	 като	 оцветена	
графика	 с	 туш	 и	 перо	 върху	
хартия	и	отгоре	слагам	малко	
цвят.	
 - като че досега не можа-
ха да Ви изкушат в политика-
та?
	 -	 Изкушаван	 съм,	 но	 не	
съм	 изкушен.	 Имам	 голям	
опит	в	набутване	в	неприятни	
ситуации.	 Да	 се	 насадиш	 на	
пачи	яйца…
	 Творчеството	 е	 най-висша	
форма	на	свобода.
 - на попрището жизнено 
в средата какво откривате?
	 -	 Моят	 голям	 старт	 бе	 на	
39	години,	когато	реших	да	си	
издавам	книгите.	Един	от	най-
важните	ми	моменти.	Намирах	
за	неприемлив	самиздата.
 - къде е творецът в днеш-
ния пренаселен свят и време 
на хиперкомуникации?
	 -	 Като	 завършил	 Матема-
тическа	гимназия	в	зората	на	
навлизане	на	компютрите,	съм	
подкован	 да	 мисля	 точно	 в	

тази	посока.	Възпитан	съм		в	
един	героичен	хиперкомуника-
тивен	 модернизъм.	 Мишините	
ще	 заменят	 хората…	 Скоро	
гледах	 един	филм	 за	 качване	
на	съзнанието,	просто	казано,	
на	 електронен	 носител.	 Вече	
се	работи	по	това	и	не	е	тол-
кова	невъзможно…
 - какво харесва днес чи-
тателят?
	 -	 Винаги	 се	 е	 харесвала	
по-леката,	 т.	 нар.	 булевардна	
литература.	 Това	 не	 би	 ме	
дразнело,	ако	не	се	смесваше	
със	 сериозната	 литература.	
Не	 е	 все	 едно	 да	 предла-
гаш	 шкембе	 чорба	 в	 изиска-
ни	 заведения.	 Или	 както	 съм	
казвал,	 тъй	 като	 много	 се	
купуват	 магнитчета,	 в	 Лувъра	
да	спрат	да	показват	картини,	
а	да	продават	страшно	много	
магнитчета.	Така	че	не	трябва	
да	се	смесват	нещата.	Иначе	
комерсиалното	 си	 е	 чудесно,	
добре	 дошло	 за	 естетическа	
ценностна	система.	Красивото	
и	 доброто	 са	 все	пак	 едно	и	
също.
 - как да се научим да се 
уважават ценностите?
	 -	Достатъчно	упорити	и	се-
риозно	 мислещи,	 защото	 ре-
гидно	(сковано)	прилагане	към	
всичко	 не	 става.	 Да	 надгра-
дим	като	сериозно	се	държим		
за	християнските	ценности.
 - към поета - кой е беден 
и кой е богат?
	 -	 Богат	 е	 човек,	 който	 се	
е	научил	да	цени	 това,	 което	
има	и	го	приема	за	богатство.	
Беден	е	човек,	който	не	се	е	
научил	на	 това.	Човек	се	 учи	
на	 това,	 той	не	се	ражда	 та-
къв.
	 Ето	 примери	 -	 за	 моли-
ва	 от	 едно	 произведение	 на	
Константин	 Паустовски.	 По-
даряват	 на	 човека	 молив	 за	
рождения	 ден.	 „Но	 как	 може	
на	рождения	ден	да	ми	пода-
рите	един	молив?”	Ако	можеш	
да	 цениш	 този	 молив,	 с	 него	
може	 да	 нарисуваш	 чудеса.	
Или	за	чука	на	физика	Максу-
ел.	Викат	учения	в	една	лабо-
ратория,	където	някакъв	много	
важен	апарат	не	ще	да	тръгне.	
Той	 взима	 един	 чук	 и	 казва:	
„Ето	 така”.	 Чуква	 апарата	 и	
той	 тръгва.	 И	 казва:	 „Това	 е	
за	5000	долара“.	„Ама	как?”,	а		
той	отговаря:	„Знаете	ли	този	
чук	какво	представлява?	Това	
е	моят	чук.	Чукът	на	Максуел.	
Учил	 съм	 да	 мога	 да	 чукна	
от	 50	 години.	 Това	 е!	 Максу-
ел	 „silver	 hammer”	 (сребърен	
чук)…“
 - Посоката на представя-
не на книгата Ви тази вечер?
	 -	 Винаги	 гледам	 хората.	
Силно	зависим	съм	от	тях.	От	
настроението	 им.	 Както	 ми	
изглеждат,	 както	 ги	 чувствам,	
така	 и	 говоря.	 Много	 неща	
ми	 хрумват	 да	 им	 кажа,	 но	
едно	от	постоянните,	а	и	така	
започна	 разговорът	 ни,	 е,	 че	
всяко	 оплакване	 е	 слабо	 по-
знаване	 на	 света,	 миналото,	
малодушие	 и	 глупост.	 Много	
жалка	работа	е	някой	да	сед-
не	да	се	оплаква.	
	 Опитвам	се	при	всяко	пуб-
лично	 представяне	 да	 говоря	
за	това.	Ние	сме	най-бедни	от	
най-богатите	в	света	(Люксем-
бург,	 Дания,	 Катар),	 но	 сме	
много	интересен	народ.	
	 Когато	 казали	 на	 Чърчил:	
„Трябва	 да	 отрежем	 от	 бю-
джета	 за	 култура,	 за	 да	 се	
прехвърли	 към	 въоръжаване-
то“,	той	казал:	„Ако	вземем	от	
културата	и	го	дадем	на	въоръ-
жаването	за	отбрана,	няма	да	
има	какво	да	се	отбранява”.
	 Ценността	 не	 е	 в	 парите	
или	 имотите,	 а	 в	 идеите	 и	
ценностите	 на	 хората.	 В	 спо-
собността	 им	 да	 оценяват	 и	
нагласите	им	към	света.	
	 При	 дълбока,	 мъдра	 и	
смислена	 нагласа	 към	 света	
ти	 си	 един	 добър,	 смислен	 и	
богат	човек.

„Творчеñòвоòо е най-виñш акò на ñвоáода”

КАлИН ТеРзИЙСКИ 
е писател, журналист, сцена-
рист, художник, роден в София 
(1970). завършил е НПМГ и ме-
дицина в Медицинска академия 
- София. Работи като лекар в 
психиатрична болница „Св. Иван 
Рилски”, кв. Курило, Нови Искър 
(1996-2000). Специализира психи-
атрия. Сътрудничи на вестници 
и списания. Напуска лекарската 
професия и се отдава изцяло на 
писането - поезия, проза, пуб-
лицистика. Издава първата си 
книга - „Сол”  (2007), сборник с 
разкази „Сурови мисли със странен сос”, „Има ли кой да ви обича”, 
„любовта на 35-годишната жена”, „Разкажи ми“, „любовта на 
45-годишния мъж“, „Владетелите“, „Монго и други работи“, „Вой-
ник: Или упование за обезсърчените“, „лудост“, „Аскетът в мола: и 
други разкази“, „Срещи с известните“, „Имен ден за добрия човек“, 
„за ползата от позите“, „13 парчета от счупеното време“ и др. 
Романът „Алкохол” печели „Цветето на Хеликон” - за най-продава-
на книга (2010). лауреат е на европейската награда за литература 
(2011) и др. 
 На литературната среща на 19 ноември той представи в 
Габрово най-новата си книга - „Вълнения”. една от темите, които 
го интересуват, е будителството - хората да бъдат стреснати. 
затова той ходи и говори пред и сред тях. Част от тези му вълне-
ния са намерили място в книгата.

Калин Терзийñки, койòо предñòави в Гаáрово най-новаòа ñи книãа - “Вълнения”: 


