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Десислава сутева 

	 До	края	на	месец	юни	
зоните	 за	 платено	 парки-
ране	ще	бъдат	 в	 гратисен	
период	и	санкции	няма	да	
бъдат	налагани.
	 Принудително	 задър-
жане	 на	 автомобили	 чрез	
техническо	 средство	 (ско-
ба)	няма	да	бъде	прилага-
но	също	до	края	на	месец	
юни.	
	 Репатриращият	автомо-
бил	 ще	 отстранява	 само	
автомобилите,	 паркирали	
в	 нарушение	 на	 закона,	
които	пречат	на	движение-
то	 или	 създават	 предпос-
тавки	за	пътни	инциденти.
	 Гратисният	 период	 е	
предвиден,	 за	 да	 разпо-
лагат	 габровци	 с	 доста-
тъчно	 технологично	 време	

за	 запознаване	 с	 прави-
лата	и	условията	в	зоните	
за	 платено	 паркиране,	 а	
също	 така	 за	 подготовка	
на	 документи	 и	 подаване	
на	заявления	за	различни-
те	 видове	 абонаменти	 за	
платено	паркиране.
	 Плащането	в	зоните	за	
платено	паркиране	по	вре-
ме	на	гратисния	период	не	
е	задължително.
	 Всички	 заинтересова-
ни	 граждани	 могат	 да	 се	
запознаят	 с	 правилата	 в	
зоните	 за	 платено	 парки-
ране	 в	 Габрово,	 с	 техния	
обхват	 и	 видовете	 абона-
менти,	 от	 които	 могат	 да	
се	 възползват,	 на	 сайта	
на	 Община	 Габрово	 -	 в	
секция	 Платено	 паркира-
не	-	https://gabrovo.bg/bg/
page/1397.

ЖеНиНа ДеНЧева

	 До	 27	 май	 в	 Община	
Габрово	 са	 постъпили	 37	
заявления	 за	 подпомага-
не,	съобщи	Климент	Кунев,	
който	 оглавява	 комисия,	
която	одобрява	или	отказ-
ва	 помощи	 на	 нуждаещи-
те	 се	 лица	 и	 семейства	
чрез	 създадения	 общин-
ски	фонд.	 „32	 от	 тях	 вече	
са	 окомплектовани	 и	 об-
съдени	 в	 три	 заседания	
на	комисията.	Решение	за	
одобряване	 на	 подкрепа	
е	 взето	 по	 отношение	 на	
19	 заявления	 на	 стойност	
2130	 лв.	 В	 подкрепените	
семейства	живеят	общо	62	
души,	от	които	35	деца.	На	
13	 заявления	 подкрепата	
е	 отказана.	 Причината	 е,	
че	 посочените	 от	 тях	 и	

проверени	 обстоятелства	
не	отговарят	на	утвърдени-
те	 критерии,	 като	 затруд-
нения	 заради	 пандемията.	
Най-често	 семействата	 не	
могат	 да	 докажат	 небла-
гоприятното	 въздействие	
на	 епидемията,	 довело	
до	 крайно	 ниски	 доходи.	
В	 други	 случаи	 доходите	
на	 семействата	 надхвър-
лят	определения	праг.	Пет	
заявления	 в	 момента	 се	
окомплектоват.	 Извършват	
се	нужните	справки	за	съ-
държанието	на	подадената	
информация“,	 коментира	
той.	В	началото	не	е	има-
ло	 много	 желаещи,	 само	
двама	 за	 една	 седмица.	
От	Общината	са	предприе-
ли	разяснителна	кампания	
и	заявленията	са	се	увели-
чили.	Работата	на	комиси-
ята	продължава.

Зонитå зà плàтåно пàркирàнå 
в Гàáрово ñà в ãрàтиñåн 
пåриоä äо крàя нà юни

	 За	 поредна	 година	
Технически	 университет	 –	
Габрово	отличи	най-значи-
мите	постижения	на	акаде-
мичната	 общност.	 По	 тра-
диция	за		24	май,	награди	
получават	студентите	с	ви-
соки	оценки	и	успешни	из-
яви.	Заради	епидемичните	
мерки	 се	 планира	 те	 да	
бъдат	връчени	на	тържест-
вен	академичен	съвет	за	1	
ноември.
	 Общо	 20	 са	 отлични-
ците,	 завършили	 първа-
та	 година	 от	 следването	
си	 в	 редовна	 форма	 на	
обучение	 за	 бакалавър	 и	
професионален	бакалавър,	
които	получават	грамота	и	
парична	премия	от	200	лв.
	 От	 факултет	 Електро-
техника	 и	 електроника:	
Розмари	 Динкова,	 Еми-

лия	 Недялкова	 и	 Силвана	
Ирманова	 –	 специалност	
Компютърни	 системи	 и	
технологии,	 Филка	 Ивано-
ва	 и	 Радостин	 Лефтеров	
–	специалност	Автоматика,	
информационна	и	управля-
ваща	 техника,	 и	 Светлин	
Райков	 –	 специалност	Ко-
муникационна	 техника	 и	
технологии.
	 От	 факултет	 Машино-
строене	 и	 уредостроене:	
Искра	 Иванова	 и	 Поля	
Браткова	 –	 специалност	
Компютърни	 технологии	 в	
машиностроенето,	 Ивай-
ло	 Стоянов	 и	 Александра	
Маринова	 –	 специалност	
Компютърен	 дизайн	 в	 ин-
дустрията,	и	Ипек	Юсеино-
ва	–	специалност	Мехатро-
ника.
	 От	 факултет	 Стопан-

ски:	Десислава	Петкова	и	
Цветелина	 Рачева	 –	 спе-
циалност	 Стопанско	 упра-
вление,	 Росица	 Бакоева	
и	 Симона	 Чернокожева	
–	 специалност	 Публична	
администрация,	и	Снежана	
Димитрова	 –	 специалност	
Икономика	на	търговията.
	 Наградени	 са	 и	 4	 от-
личници	от	Технически	ко-
леж	 –	 Ловеч:	 Тодор	 Ива-
нов	 и	 Мирослав	 Каменов	
–	специалност	Електротех-
ника,	Диана	Колева	–	спе-
циалност	Текстилна	 техни-
ка	и	технологии“,	и	Силвия	
Иванова	 –	 специалност	
Компютърни	 системи	 и	
технологии“.								стр. 2

Климåнт Кунåв: „Поäкрåпихмå 
19 ñåмåйñтвà äоñåãà от 
оáщинñкия фонä COVID-19"

30 ñтуäåнти от ТУ ñ нàãрàäи зà 
отличåн уñпåх и поñтижåния

иваН ГоспоДиНов

	 „В	дома	си	в	Ню	Йорк	
в	неделя	почина	световно-
известният	 творец	 Крис-
то.	 Роден	 е	 като	 Христо	
Владимиров	Явашев	на	13	
юни	 1935	 година	 в	 Габро-
во,	България“	-	така	започ-
ваха	 челните	 материали	
на	водещите	световни	ме-
дии	вчера.		В	официалното	
съобщение,	 публикувано	
на	страницата	на	художни-
ка	във	facebook,	се	казва:	
„Кристо	 изживя	 живота	
си	 пълноценно,	 не	 само	
мечтаейки	 за	 неща,	 които	
изглеждат	невъзможни,	но	
и	 реализирайки	 ги.	 Худо-
жествените	 произведения	
на	Кристо	и	Жан-Клод	съ-
бираха	 хората	 от	 целия	
свят	 в	 споделени	 прежи-
вявания,	 техните	 творби	
продължават	 да	 живеят	 в	
нашите	 сърца	 и	 спомени.	
Кристо	 и	 Жан-Клод	 ви-
наги	 ясно	 са	 показвали,	
че	 искат	 проектите	 им,	 в	
процес	на	развитие,	да	бъ-
дат	завършени	след	смър-
тта	 им.	 Според	 волята	 на	
Кристо	 проектът	 „Опако-
ваната	 Триумфална	 арка,	
Париж,	 Франция“	 е	 пла-
ниран	за	18	септември	–	3	
октомври	2021	г.“
	 „Много	ми	е	мъчно.	Не	
мога	 да	 спра	 да	 плача“	
–	 сподели	 Стефан,	 най-
малкият	 от	 тримата	 бра-
тя	 Явашеви.	 Най-голям	 е	
Анани.	Тъжната	новина	им	
съобщила	 сътрудничка	 на	
Христо,	 която	 се	 присъе-

динила	към	екипа	му	след	
„Плаващите	 кейове“	 през	
2016	 г.	 на	 Изео.	 „Починал	
е	в	съня	си	около	 4	 часа	
сутринта.“
	 Вчера	 нямаше	 офици-
ални	 съобщения	 за	 при-
чината	за	смъртта	на	тво-
реца.	Стефан	обаче	е	убе-
ден:	„Няма	начин	тези	бои	
и	лакове,	 с	 които	пръска-
ше	 нещата	 си,	 да	 не	 са	
му	 повлияли“.	 Семейство-
то	 не	 знаеше	 кога,	 къде	
и	 как	 ще	 бъде	 погребан	
Христо	Явашев.	До	него	в	
последния	 му	 път	 със	 си-

гурност	ще	е	племенникът	
му	 Владимир,	 който	 след	
смъртта	на	Жан-Клод	през	
ноември	 2009-та	 бе	 него-
вият	най-близък	сътрудник	
и	 куратор	 на	 всички	 про-
екти.	 „Владо	 още	 вчера	
отлетя	 за	 Ню	 Йорк	 –	 ин-
формира	Стефан.	 -	Той	от	
година	 живее	 във	 Фран-
ция,	 за	 да	 работи	 върху	
проекта	 за	 Триумфалната	
арка.	 Той	 нали	 се	 отло-
жи	 заради	 птиците,	 които	
гнездят	там,	за	септември,	
а	заради	пандемията	–	за	
догодина.	 Владо	 живееше	

в	 къщата	 на	 Финци,	 но	
заради	 коронавируса	 се	
прибра	 в	 България	 и	 със	
семейството	си	бе	в	Созо-
пол.	Веднага	замина.	Няма	
кой	 друг	 да	 отиде.	 Ние	 с	
Анани	едва	ходим.“
	 Вероятно	 паметта	 на	
Кристо	 ще	 бъде	 почете-
на	 след	 няколко	 месе-
ца	 с	 мемориум,	 подобен	
на	 този	 от	 април	 2010-та	
за	 Жан-Клод.	 Покана	 за	
него	 бе	 отправена	 тогава	
и	 до	 „Нашето	 ПО-ГОЛЯ-
МО	Габрово“.	Сдружението	
реши	 да	 я	 предостави	 на	

представител	 на	 Община-
та	 или	 държавата.	Така	 в	
Метрополитeн	музей	в	Ню	
Йорк	 на	 26	 април	 2010	
г.,	 заедно	 с	 3000	 души,	
официални	 представители	
на	всички	страни,	в	които	
Христо	 Явашев	 и	 негова-
та	 съпруга	 са	 работили,	
колекционери,	 творци	 от	
целия	 свят,	 най-близките	
му	 приятели,	 бе	 и	 Мари-
ян	 Костадинов,	 областен	
управител	 на	 Габрово	 по	
това	време.	
	 „Красотата,	 науката	 и	
изкуството	винаги	ще	три-

умфират“	-	пише	през	1958	
г.	Кристо	и	тази	му	мисъл	
е	 мото	 на	 целия	 му	 жи-
вот.	„Свободата“	е	другата	
дума,	с	която	би	могло	да	
се	отрази	светоусещането	
на	 израсналото	 на	 Качу-
рите	 край	 Габрово	 момче	
–	негова	рисунка	на	стара	
круша	 е	 сред	 шедьоври-
те	 на	 „Лувъра“	 в	 Париж.	
Заради	 свободата	 Кристо		
отхвърля	 всякакви	 пред-
ложения	 за	 спонсорство	
и	финансира	проектите	си	
само	 чрез	 продажби	 на	
свои	произведения.	Извес-
тен	 е	 случаят	 с	финансов	
магнат,	който	му	е	предло-
жил	50	милиона	долара	за	
7500	 врати	 и	 оранжевата	
материя	към	тях	„Портите“	
в	 Ню	 Йорк	 през	 2005-та.	
„Не	бих	ги	продал	и	за	100	
милиона“	 -	 бил	 отговорът	
на	Кристо.
	 Заради	 абстрактността	
на	 творбите	 му	 той	 оста-
на	 неразбран	 за	 част	 от	
хората,	 за	 други	 –	 създа-
де	свой	неповторим	дял	в	
изкуството.	 Повечето	 ос-
вен	с	изящество,	величие,	
красота,	 впечатляват	 и	 с	
инженерните	 си	 решения	
–	 последният	 -	 „Плаващи-
те	 кейове“,	 който	 позволи	
на	милиони	хора	да	ходят	
по	водите	на	италианското	
езеро	Изео.	
	 „Наивно	 и	 арогантно	
е	 да	 се	 смята,	 че	 тези	
неща	 могат	 да	 останат	
така	 завинаги“	 –	 отбеля-
за	Кристо	през	1995-та	по	
време	на	реализацията	на	

един	 от	 най-запомнящите	
се	 проекти	 -	 „Опаковани-
ят	Райхстаг“.	Нетрайността	
на	 проектите	 на	 Кристо	
е	 плод	 на	 неговата	 фи-
лософия:	 „Когато	 хората	
дойдат	 да	 видят	 нашите	
работи,	 стават	 свидетели	
на	нашето	отпътуване.	Ис-
тината	е,	че	нещата	ще	си	
отидат	утре	завинаги.	Как-
то	и	нашият	живот.	Всичко	
изчезва,	затова	да	уловим	
мига,	 да	 видим,	 да	 бъдем	
там,	 да	 запомним	 веднъж	
и	 завинаги	 и	 да	 помним,	
че	това	никога	няма	да	ни	
се	случи	отново”.	
	 Не	малко	българи	има-
ха	възможността	да	съпре-
живеят	 тази	 философия.	
Когато	 през	 юни	 2016-та	
с	 приятели	 пристъпва-
хме	 боси	 по	 поддаващата	
под	 краката	 ни	 материя	
на	 Изео,	 писах:	 „Бебета,	
деца,	 инвалиди	 в	 колич-
ки,	възрастни	хора,	старци	
с	 бастуни	 и	 патерици	 и	
много,	много,	много	млади	
хора	 бяха	 част	 от	 чудото,	
което	ни	караше	нас,	бъл-
гарите,	 да	 се	 чувстваме	
някак	по-особено.
	 Искаше	ни	се	да	спрем	
всеки	и	да	му	кажем:	„Хей,	
аз	 съм	 от	 Габрово	 –	 род-
ния	 град	 на	 Кристо“.	 Раз-
бира	 се,	 това	 нямаше	 да	
е	в	тон	с	разбиранията	на	
космополита	 Христо	 Ява-
шев,	за	който	най-важната	
ценност	е	свободата	–	във	
всичките	 й	 измерения,	 но	
на	нас	ни	се	искаше.“	
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	 ГАБРОВО.	 По	 случай	
Деня	 на	 Ботев	 и	 на	 за-
гиналите	 за	 свободата	 и	
независимостта	 на	 Бълга-
рия	на	2	юни	в	12	часа	на	
паметника	на	Никола	Вой-
новски	ще	бъдат	положени	
венци	 и	 цветя	 в	 знак	 на	
признателност	 пред	 под-
вига	на	героите.	В	знак	на	
почит	и	преклонение	пред-
ставители	 на	 габровския	

клон	на	НД	„Традиция“	ще	
организират	почетен	кара-
ул.
	 ДРЯНОВО.	 В	 11:45		
часа	 на	 паметника	 на	
Майка	 България	ще	 бъдат	
положени	 венци	 и	 цветя	
в	 знак	 на	 признателност	
пред	 подвига	 и	 великото	
дело	на	Христо	Ботев	и	на	
всички	знайни	и	незнайни	
борци.

Отáåлязвàмå Дåня нà Ботåв и 
нà зàãинàлитå зà ñвоáоäàтà и 
нåзàвиñимоñттà нà Бълãàрия

	 Това	 се	 отнася	 за	
гражданите,	 при	 които	
причината	 за	 поставяне	
под	 карантина	 не	 е	 осъ-
ществен	 контакт	 с	 лице,	
болно	 от	 COVID-19.	 Под	
карантина	остават	всички,	

които	от	20	май	до	31	май	
са	 влезли	 в	 България	 от	
Швеция,	 Великобритания	
и	Северна	Ирландия,	Бел-
гия,	Ирландия,	Португалия,	
Испания,	Малта	 и	Италия.	
Всички,	 които	 влизат	 в	

България	от	тези	държави,	
както	 и	 от	 всички	 трети	
страни,	 с	 изключение	 на	
Република	Сърбия	и	Репу-
блика	Северна	Македония,	
се	поставят	под	карантина	
за	срок	от	14	дни.

Отмåня ñå кàрàнтинàтà нà чàñт от лицàтà, които 
приñтиãàт от ЕС, Сърáия и Сåвåрнà Мàкåäония
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Възпоменание
на 2 юни 2020 г. се 

навършват 
10 години 

от кончината на

никола 
ВасилЕВ 
николоВ

дългогодишен 
пощенски служител

Вечна му памет!
От опечалените близки

ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 
разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 

цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 
уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

на 06.06.2020 г. от 09:00 до 15:00 ч. поради	
извършване	 на	 профилактика	 на	 съоръженията	 за	
доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	
електрозахранването	в	района	на	Габрово,	ТП	„Гама	
Проект“	–	фирми	„Импулс“	АД,	„Нумерик“	ЕООД,	„Па-
лисандър-Лес“	ЕООД,	 „Геомарин	49“	ЕООД,	ТМС	 -	Н	
ЕООД,	 Димитринка	 Тотева	 Христова,	 Денчо	 Петров	
Денчев.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център Габрово и Горна Оряховица се изви-
нява на своите клиенти за възникналото неудобство 
и се надява на разбиране. 

Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

О Б Щ И Н А   Г А Б Р О В О
Със заповеди  № 1078, 1079, 1080, 1081 и 1082 от 01.06.2020 г. на Кмета на община Габрово

са открити процедури за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на следните имоти:
 

№ имоТ Дата и час 
на търга

начална 
цена, лв. 
без ДДС

Дата и час за 
повторен търг

1
Магазин	на	ул.	„Софроний	Врачански”	№	1,	гр.	Габрово,	със	застроена	площ:	92.00	
кв.	м	(бивш	магазин	за	климатици)

23.06.2020	г.
13.30	ч.					 108	380

30.06.2020	г.
13.30	ч.						

2
Урегулиран	поземлен	имот	V-481,	отреден	за	обществено	обслужване	от	кв.	59	по	
действащия	регулационен	план	на	гр.	Габрово	–	Северна	зона	–	І	част,	находящ	се	
на	ул.	„Ген.	Николов“,	незастроен,	с	площ	492	кв.	м	

23.06.2020	г.
14.30	ч.

8	570 30.06.2020	г.
14.30	ч.

3
Урегулиран	поземлен	имот	IV-482,	отреден	за	обществено	обслужване	от	кв.	59	по	
действащия	регулационен	план	на	гр.	Габрово	–	Северна	зона	–	І	част,	находящ	се	
на	ул.	„Ген.	Николов“,	незастроен,	с	площ	322	кв.	м

23.06.2020	г.
15.00	ч. 5	610

30.06.2020	г.
15.00	ч.

4
Урегулиран	поземлен	имот	I	-	общ.	от	кв.	10	по	действащия	регулационен	план	на	
кв.	Кряковци,	гр.	Габрово,	площ	519	кв.	м,	незастроен

23.06.2020	г.
15.30	ч.

6	780 30.06.2020	г.
15.30	ч.

5
Урегулиран	поземлен	имот	 ІХ-190,	отреден	за	ниско	жилищно	строителство	от	кв.	
13	по	плана	на	гр.	Габрово,	кв.	Борово	–	Велчевци,	площ	996	кв.	м,	незастроен,	ул.	
„Никола	Войновски“

23.06.2020	г.
16.00	ч.

	14	490 30.06.2020	г.
16.00	ч.

	 Търговете	ще	се	проведат	в	Приемна	зала	на	първия	етаж	в	сградата	на	Община	Габрово	до	ЦИУГ.	
	 Тръжната	документация	ще	се	получава	в	Центъра	за	информация	и	обслужване	на	граждани	при	Община	Габрово	от	02.06.2020	г.	до	
22.06.2020	г.	срещу	представяне	на	квитанция	за	закупени	документи.
	 Датата	за	повторно	провеждане	на	търговете	е	при	неявяване	на	участници	на	първата	обявена	дата	или	при	явяване	само	на	един	
кандидат	за	имотите	в	първа	зона	на	гр.	Габрово.	Тръжни	документи	ще	се	продават	до	29.06.2020	г.	включително.	
	 Оглед	на	имотите	може	да	се	извършва	всеки	работен	ден	до	крайния	срок	за	закупуване	на	документи.	Право	на	оглед	имат	лицата,	
закупили	тръжни	документи	и	след	предварително	съгласуване	с	отдел	„Общинска	собственост”.
 Допълнителна информация: на телефон 066/818 452  и на интернет страницата на община Габрово.

Николàй Сирàков: "Коронàвируñът ñå появи, 
зà äà взриви конñумàторñкото оáщåñтво"

ЖеНиНа ДеНЧева

 - Казвате, че корона-
вирусът не се е появил 
случайно, нали?
	 -	Коронавирусът,	видим	
или	невидим,	дойде,	за	да	
взриви	 обществено-поли-
тическия	 и	 социален	 жи-
вот,	този	модел,	който	съ-
ществуваше	 преди	 панде-
мията.	Моделът	 бе	 твърде	
комерсиално	 ориентиран.	
Бяхме	изпаднали	в	 свръх-
консумация,	 тя	 изтощава-
ше	 не	 само	 ресурсите	 на	
земята,	а	и	обществото	от	
гледна	 точка	 на	 ценност-
на	система.	Ситуацията,	 в	
която	 се	 намираме	 сега,	
има	 за	 цел	 да	 промени	
този	модел.
	 Коронавирусът	 е	 инте-
ресен,	той	сам	по	себе	си	
не	причинява	смърт.	Много	
хора	 могат	 да	 го	 имат	 и	
да	 не	 се	 разболеят	 или	
да	имат	много	леки	симп-
томи.	 Но	 други	 могат	 да	
страдат	много.	Този	вирус	
намира	 слабото	 място	 на	
всеки	 човек	 и	 въздейства	
върху	 него.	 Лекарите	 се	
опитват	 да	 лекуват	 това,	

на	 което	 той	 е	 въздейст-
вал,	но	не	могат	да	унищо-
жат	самия	вирус.
 - Дали ще има втора, 
трета вълна на коронави-
руса?
	 -	Трябва	 да	 свикнем	 с	
този	вирус,	той	е	наш	съ-
квартирант,	ще	живее	още	
дълги	 години	 с	 нас.	Дото-
гава,	докато	ние	не	проме-
ним	 собствените	 възпри-
ятия,	 докато	 не	 изградим	
тези	 умения,	 нужни	 да	
се	 наложи	 новият	 модел.	
Какво	 представлява	 той?	
Хората	ще	работят	по-мал-
ко,	 ще	 получават	 повече,	
ще	 харчат	 по-малко,	 ще	
плащат	 много	 повече	 за	
това,	което	купуват.	Ще	се	
намали	 свръхконсумация-
та,	ще	ценим	повече	това,	
което	 имаме.	 Ще	 ценим	
повече	онова,	от	което	се	
нуждаем.
	 Защото	 бяхме	 изпад-
нали	 в	 ситуация,	 в	 която	
удовлетворявахме	 много	
повече	сетивата	си.	Забе-
лежете,	 най-пострадалият	
бизнес	 е	 онзи,	 който	 е	
свързан	 с	 удоволствие-
то	 	 на	 сетивата.	 Някои	

се	 притесняват	 туристи-
ческият	 бизнес	 да	 не	 за-
гине.	Всичко	онова,	което	
удовлетворява	 сетивата,	
ще	 си	 замине,	 трябва	 да	
свикнем	 с	 това.	 Защото	
нашата	 мисия	 на	 земята	
не	 е	 да	 удовлетворяваме	
сетивата	си.

		 Ние	 не	 сме	 дошли	 на	
земята,	 за	 да	 създаваме	
храна,	 тя	 да	 е	 някакво	
луксозно	 удоволствие,	 да	
измисляме	 все	 повече	 и	
повече	 все	 по-изтънчени	
храни,	 които	 въздействат	
на	 разглезения	 ни	 вкус,	
да	 плащаме	 все	 повече	

и	повече	пари	за	предла-
ганото	 в	 скъпи,	 тузарски	
ресторанти.	Ние	трябва	да	
ядем,	за	да	живеем	с	нуж-
ните	ни	протеини,	въглехи-
драти,	мазнини.
	 Човекът	 като	 най-ин-
телигентното	 същество	 е	
единственото,	което	рабо-
ти,	 за	 да	 яде.	 Живеем	 в	
дуална	реалност,	в	единия	
край	има	добро,	 в	 другия	
-	 зло.	И	всичко,	 което	 се	
случва,	 е	 баланс	 между	
доброто	 и	 злото.	 Винаги	
ще	 има	 зло	 и	 винаги	 ще	
има	 добро.	 И	 човек	 ще	
трябва	 да	 се	 научи	 да	
балансира	 между	 двете	 и	
когато	 намери	 точния	 ба-
ланс,	 той	 ще	 излезе	 от	
матрицата,	от	омагьосания	
кръг.
	 Един	 до	 друг	 ще	 се-
дим,	 един	 и	 същи	 вирус	
ще	има,	един	ще	се	разбо-
лява,	друг	-	не.	Няма	да	се	
разболява	 не	 защото	 има	
по-добра	 имунна	 система,	
а	защото	има	по-правилен	
начин	на	живот.	Не	защо-
то	 се	 храни	 с	 правилните	
храни,	а	защото	мисли	по	
правилния	начин.
 - В Габрово успяхме 
още в началото да овла-
деем ситуацията, само 
трима габровци бяха в 
болница, Рзи си върши 
добре работата с каранти-
нирането. Вашето мнение 
такова ли е?

	 -	 Габровската	 болни-
ца	 още	 от	 началото	 на	
епидемията	създаде	много	
добра	 организация,	 така	
че	да	не	се	застъпват	по-
тоците	на	здрави	и	болни	
хора,	 реорганизира	 дей-
ността	 си.	 Габрово	 така	
си	 свърши	 работата,	 как-
то	държавата	я	свърши,	в	
сравнение	с	другите	стра-
ни.
 - В момента хората са 
разделени на привърже-
ници на мангъров и фе-
нове на мутафчийски. Ще 
излязат ли верни прог-
нозите на мангъров, че 
няма да са много заболе-
лите, няма да умрат мно-
го? 
	 -	 Да,	 така	 става,	 но	
само	защото	сме	изпълни-
ли	преди	това	рестриктив-
ните	 мерки,	 препоръките	
на	 Мутафчийски	 и	 бри-
лянтната	 работа	 на	 щаба.	
С	 всичките	 им	 грешки,	 те	
си	ги	отчитат.	Мнозина	не	
знаят	 какъв	 човек	 е	 Му-
тафчийски.	 Освен	 впечат-
ляващата	му	биография	на	
военен	 хирург,	 той	 е	 със-
тудент	 на	 хора,	 които	 в	
света	определят	какво	се	
случва	с	този	вирус,	чуват	
се	 всеки	 ден,	 пращат	 му	
най-новите	 изследвания.	
Той	говори	няколко	езика,	
може	 да	 работи	 успешно	
в	 чужбина,	 но	 е	 предпо-
чел	да	остане	тук.

			Едно	от	хубавите	неща	
в	 тази	ситуация	е,	че	ос-
ъзнахме	 какви	 лекари	 и	
каква	 здравна	 система	
имаме,	с	всичките	й	кусу-
ри.	Имам	много	познати	в	
чужбина,	 на	 немалко	 га-
бровци	децата	са	там	и	те	
разказват	 за	 истината	 в	
Англия,	 Испания,	 Италия.	
В	 Англия	 никой	 не	 брои	
болните,	 не	 ги	 приемат	 и	
в	 болница	 с	 коронавирус	
и	 толкова	много	хора	за-
гиват.	Всички	искат	да	се	
върнат	 в	 България,	 за	 да	
се	лекуват	тук.
	 В	България	имаме	си-
гурност	 с	 това	 здравео-
пазване,	 което	 никак	 не	
изглежда	 добре.	 Най-ва-
жното	 е,	 че	 имаме	 уни-
кални	 лекари,	 първо	 като	
специалисти,	 второ	 като	
морал.	Сякаш	не	си	дава-
ме	 сметка	 за	 това.	 Един	
болен	човек	да	има,	14	чо-
века	се	 грижат	за	него	и	
после	остават	 под	 каран-
тина.	Когато	са	на	работа,	
не	си	свалят	предпазните	
екипи,	 маските,	 по	 цели	
денонощия.	Радвам	се,	че	
все	повече	хора	започват	
да	оценяват	това.	
	 И	 с	 образованието	 е	
същото.	 Мнозина	 не	 вяр-
ваха,	 че	 може	 да	 се	 учи	
дистанционно.	 Оказа	 се,	
че	 може,	 оказа	 се,	 че	
обществото	 е	 готово	 за	
това.	

 Едно по-различно мнение за пандемията, за същ-
ността на коронавируса, за нуждата от промяна 
на хората има народният представител от ГЕРБ 
Николай Сираков. Той смята, че вирусът се е появил, 
за да промени консуматорското ни общество, ко-
мерсиалния модел, по който живяхме преди панде-
мията.

 ЖеНиНа ДеНЧева

	 Вяра	 Пенчева	 от	 СУ	
„Райчо	 Каролев”	 спече-
ли	 най-високото	 отличие	
„Certificate	 of	 Honor”	 от	
Международния	 конкурс	
за	детска	рисунка	на	тема	
„Борба	 с	 коронавируса”,	
организиран	от	Picasso	Art	
Contest.
	 От	 22	 март	 до	 25	 ап-
рил	 2020	 г.	 се	 проведе	
Международният	 онлайн	
конкурс	 за	 детска	 ри-
сунка	 на	 тема	 „Борба	 с	
коронавирус	 2020”	 („Fight	
Against	 Coronavirus	 2020”),	
организиран	от	Picasso	Art	
Contest	(Индия).
	 В	 конкурса	 участваха	
1700	 деца	 (на	 възраст	 от	
6	до	19	години)	от	40	стра-
ни	по	света,	разпределени	
в	 три	 възрастови	 групи.	
Децата	 трябваше	 да	 по-
кажат	 в	 своите	 картини	

как	си	представят	борбата	
с	 COVID-19.	 Рисунките	 на	
малките	 художници	 бяха	
оценени	 от	 компетентно	
жури,	което	определи	най-
добрите	 от	 тях	 във	 всяка	
възрастова	 група.	 Карти-
ните	бяха	оценени	въз	ос-
нова	 на	 подхода	 ICE-PAPA	
-	 иновации,	 творчество,	
ангажираност,	 съвършен-
ство,	епоха	на	художника,	
представяне	 и	 артистични	
способности.
	 Пъстрата	 рисунка	 на	
Вяра	 бе	 сред	 избраните	
творби,	 които	 спечелиха	
най-високото	 отличие	 в	
конкурса	 -	 „Certificate	 of	
Honor”.	
	 Избраните	 детски	
творби	 ще	 бъдат	 отпеча-
тани	 в	 брошури	 и	 преда-
дени	 на	СЗО,	ЮНЕСКО	 и	
други	 световни	 организа-
ции	за	мащабни	кампании,	
свързани	с	борбата	срещу	
COVID-19.

Вярà риñувà коронàвируñà, 
ñпåчåли нàй-виñокото отличиå 
Certificate of Honor

савиНа ЦоНева

	 Актрисата	 с	 габровски	
корени	 Йоана	 Буковска	 -	
Давидова	 направи	 ценно	
дарение	 на	 РБ	 „Априлов	
–	Палаузов”.	
	 Тя	 подари	 на	 библио-
теката	уникални	документи	
-	албуми	и	снимки	на	ней-
ната	баба,	дългогодишната	
учителка	 Русанка	 Милче-
ва,	 ръкописи,	 сценарии	 и	
публикации	 на	 майка	 й	 –	
Велина	 Милчева	 –	 Буков-
ска	 (1953-2010),	 журналист	
и	 кинопедагог,	 и	 свои	 ин-
тервюта,	снимки,	сценарии	
и	публикации	във	вестници	
и	списания.
	 Дарението	 ще	 обогати	
фонда	на	отдел	 „Краезна-
ние”	 на	 габровската	 биб-
лиотека.
	 Екипът	 на	 библиотека-
та	 сърдечно	 благодари	 за	
дарението!

Актриñàтà Йоàнà 
Буковñкà нàпрàви 
цåнно äàрåниå

продължава от стр. 1
С	 грамота	 за	 успешно	
представяне	 са	 поощрени	
10	студенти,	взели	участие	
в	 олимпиади,	 състезания,	
хакатони	 и	 други	 научни	
събития.
	 За	 завоюван	 златен	
медал	 от	 междууниверси-
тетско	 състезание	 по	 ма-
тематика	през	 2019	 г.	 гра-
мота	получава	инж.	Миро-
слав	Начев	–	специалност	
„Компютърни	 системи	 и	
технологии“,	както	и	Радо-
стин	Лефтеров	 –	 специал-
ност	 „Автоматика,	 инфор-
мационна	 и	 управляваща	
техника“,	който	е	спечелил	
бронзов	медал.

	 За	 доброто	 си	 пред-
ставяне	 в	 Академия	 за	
иновации	 през	 2019	 г.	 са	
отличени	 Сонер	 Мехмед	
и	 инж.	 Йордан	 Пенев	 –	
специалност	 „Компютърни	
системи	 и	 технологии“,	 и	
Александра	 Маринова	 –	
специалност	 „Компютърен	
дизайн	 в	 индустрията“.	
Йордан	 Пенев	 и	Алексан-
дра	 Маринова	 са	 награ-
дени	 и	 като	 финалисти	 в	
„Как	 да	 хакнем	 кризата	 в	
България	2020“.
	 Грамота	 получават	 и	
участниците	 в	 „Gabrovo	
Game	 Jam	 2020“	 Златомир	
Христов,	 Цветислава	 Лав-
чиева,	Радостин	Лефтеров.

30 ñтуäåнти от ТУ ñ нàãрàäи зà 
отличåн уñпåх и поñтижåния



32 юни 2020 г.

   Катя ГеЧева – 
ГлавеН уреДНиК,
риМ - Габрово

На	 19	 май	 1882	 г.	 в	
семейството	 на	 Радка	 и	
Никола	 Попминкови	 се	
ражда	 първото	 им	 дете	
–	Лазар	Николов	Попмин-
ков.	Записан	под	№	402	в	
метричната	 книга	 за	 раж-
данията	за	същата	година,	
съхранявана	 в	 църквата	
„Успение	на	Света	Богоро-
дица“	–	Габрово.	Завършва	
четвърти	 клас	 на	 Априло-
вската	гимназия	през	1898	
година	 и	 започва	 работа.	
През	1900	 година	е	писар	
в	 Севлиевското	 окръжно	
управление,	 1902	 година	
постъпва	 в	 Търновското	
околийско	 управление.	
През	 1911	 година	 започва	
самостоятелна	 търговска	
дейност	 и	 на	 21	 януари	
1912	 г.	 регистрира	 собст-
вена	фирма	„Търговско	по-
средническо	бюро	–	Лазар	
Попминков“.	 Много	 наход-
чив	 и	 амбициозен,	 той	 се	
самообразова	непрекъсна-
то	–	сам	изучава	френски,	
немски	и	английски	език.

Усъвършенства	 непре-
къснато	владението	им,	те	
му	отварят	вратите	за	кон-

такти	с	редица	чужди	фир-
ми.	Лазар	Попминков	ста-
ва	 един	 от	 най-търсените	
посредници	между	 габров-
ските	 текстилни	 предприя-
тия	 и	 чуждите	 доставчици	
на	 материали	 за	 произ-
водството	 им.	Търговската	
му	дейност	е	нарушена	от	
започналите	 войни.	 Още	
неприключила	Балканската	
война,	той	става	акционер	
във	 фабриката	 за	 ютени	
изделия	 „Кирил“	 –	 Варна,	
от	 август	 1916	 година	 е	
назначен	 за	 директор	 на	
милитаризираното	 пред-
приятие.	 От	 този	 момент	
до	 1947	 година	 животът	
на	 габровеца	 е	 раздвоен	
между	Българския	Манчес-
тър	 –	 Габрово,	 и	 Черно-
морската	перла	–	Варна.	В	
периода	1925	–	1933	година	
Попминков	 е	 акционер	 и	
член	 на	 Управителния	 съ-
вет	на	Българското	търгов-
ско	параходно	дружество.	

През	 април	 1933	 годи-
на	 Управителният	 съвет	
на	 БТПД	 решава	 да	 се	
създаде	 комисия	 за	 про-
учване	 възможността	 за	
закупуване	 на	 два	 модер-
ни	 търговски	 парахода	 и	
снабдяването	им	с	хладил-
ници.	В	нея	е	включен	Ла-
зар	Попминков,	като	член	
на	 Управителния	 съвет	 и	
доказал	 се	 търговец,	 пер-
фектно	 владеещ	 западни	
езици.	Той	е	натоварен	да	

води	 преговорите	 и	 пери-
одично	 да	 уведомява	 УС	
във	Варна	за	работата	на	
комисията.	 Не	 без	 значе-
ние	е	и	фактът,	че	на	2	ап-
рил	1933	г.	за	председател	
на	 УС	 на	 БТПД	 е	 избран	
габровският	 индустриалец	
Пенчо	 Семов	 –	 приятел	
на	Попминков,	 с	 който	 го	
свързват	 и	 бизнес	 инте-
реси.

Към	 4-членната	 коми-
сия,	 в	 която	 има	 и	 пред-
ставител	на	държавата,	са	
поставени	 строго	 опреде-
лени	 изисквания	 за	 пара-
ходите,	които	трябва	да	се	
купят	–	да	са	произведени	
и	 пуснати	 в	 експлоатация	
до	10	години,	да	са	с	две	
палуби,	 с	 тонаж,	 не	 по-
малко	 от	 четири	 хиляди	
тона.

Комисията	отпътува	от	
София	на	14	август	1933	г.	
за	Италия.	Първата	спирка	
е	 пристанището	 в	 Триест,	
където	са	огледани	два	па-
рахода.	Те	са	в	движение,	
но	 цената	 им	 е	 висока.	
Италианските	 посредници,	
след	 като	 разбират	 какъв	
кораб	се	търси	от	българ-
ска	 страна,	 препоръчват	
да	 се	 влезе	 в	 споразу-
мение	 за	 нов	 параход,	 с	

най-нова	 техника,	и	да	се	
изплати	разсрочено	за	10-
15	години.	Следва	оглед	в	
пристанище	Генуа,	а	на	21	
август	 комисията	 присти-
га	в	Марсилия.	Разглежда	
парахода	 „Феликс	Фреси-

не“,	частна	собственост	на	
Марсилската	 национална	
параходна	кампания	„Фре-
сине“.	 Харесан	 е	 от	 бъл-
гарите,	 но	 не	отговоря	 на	
изискваната	 възраст,	 тъй	
като	 е	 на	 13	 години.	 Ко-
мисията	 предлага	 на	 УС	
във	 Варна	 да	 помисли	 за	
промяна	 на	 изискванията	
в	това	отношение.	Мнение-
то	на	Лазар	Попминков	е:	
„парахода	„Феликс	Фреси-
не”	не	е	за	изпущане!”.	

На	комисията	е	препо-
ръчано,	но	Лазар	Попмин-
ков	предлага:	Да	се	купят	
два	 парахода	 на	 старо	 и	
по-евтино,	 а	 със	 спесте-
ните	 пари	 да	 се	 поръча	
нов	с	хладилник	на	изпла-
щане.

След	 едноседмично	
„пазарене”,	 на	 9	 септем-
ври	 1933	 г.	 е	 подписан	
договорът	за	покупката	на	
парахода	 „Феликс	Фреси-
не”.	 Един	 от	 мотивите	 за	
това,	който	„натежава”	при	
сделката,	е	типичното	бал-
канско	 мислене:	 „Кораба	
е	 строен	 в	 собствена	 ко-
рабостроителница	 и	 носи	
името	 на	 управителя	 на	
компанията,	 предполага	
се,	 че	 му	 се	 е	 обръщало	
внимание“.

След	 подписването	 на	
договора	 комисията	 отпъ-
тува	за	Париж	и	провежда	
разговори	 за	 осигурява-
не	на	паричните	средства,	
следва	 пътуване	 до	 прис-
танищата	 Руан	 и	 Хамбург.	

След	няколкодневен	оглед	
в	двете	пристанища	Лазар	
Попминков	 им	 дава	 под-
робна	 характеристика,	 из-
пратен	е	във	Варна	и	офи-
циален	 протокол.	 Изводът	
от	 проведеното	 търсене	 в	
Руан	и	Хамбург	е	песимис-
тичен:	 „параходи	 много,	
обречени	на	смърт	и	раз-
вала,	 което	 ни	 трябва,	 не	
го	 продават	 хората,	 или	
искат	 пари	 като	 за	 нов.	
Подходящи	обекти	няма“.

През	 септември	 1933	
година	 се	 оказва,	 че	 има	
възможността	 да	 се	 купи	
втори	 параход	 от	 компа-
нията	 „Фресине”	 –	 „Луи	
Фресине”.	 Окончателно	 е	
взето	 решение	 да	 не	 се	
пътува	 в	 Англия	 и	 Холан-
дия	 за	 огледи.	 Комисията	
е	получила	видоизменения	
протокол	 от	 УС	 на	 БТПД	
за	 годините	 на	 кораба,	
който	може	да	се	закупи	–	
до	15	години.

От	Варна	настояват	да	
се	побърза	с	покупката	на	
друг	параход.	„Но	това	не	
е	стока,	която	стои	в	мага-
зин,	как	да	се	бърза?	Още	
повече,	 че	 няма	 подходя-
щи	обекти”	-	възмущава	се	
Попминков.	 Той	 започва	
преговори	 за	 нова	 сдел-

ка	 с	 компанията	 „Фреси-
не”,	 като	 блъфира,	 че	 не	
са	 доволни	 от	 покупката	
на	 „Феликс”.	 Попминков	
предлага	лично	да	го	купи,	
но	 при	 едно	 условие	 –	 в	
български	 лева,	 които	 в	

едногодишен	 срок	
ще	обменя	във	
франкове.	

Р е -
монтът	
н а	
„Фе-

ликс “	
започва	
на	 17	 ок-
томври	 1933	
г.,	 част	 от	 бъл-
гарския	 екипаж	 присти-
га	и	е	настанен	на	кораба.	
По	ремонта	работят	около	
130	души,	поправките	вър-
вят	 бързо.	 „Екипажът	 е	
във	възторг	от	кораба.”	

Получено	 е	 разреше-
ние,	съгласувано	с	дворе-
ца,	 параходът	 да	 пътува	
под	български	флаг	с	име-
то	„Княгиня	Мария	Луиза”.

На	21	ноември	е	полу-
чена	 писмена	 оферта	 от	
компанията	 „Фресине”	 за	
продажбата	 на	 парахода	
„Луи	Фресине”.	Попминков	
е	категоричен:	„Ако	го	ку-
пувам	лично	за	себе	си,	с	
чиста	съвет	 го	вземам	на	
тая	цена”.

Отношенията	 в	 коми-
сията	са	изострени.	Лазар	
Попминков	 пише	 до	 своя	
близък	приятел	Пенчо	Се-
мов	 на	 24	 ноември	 1933	
г.,	като	не	скрива	обидата	
си:	 „Никога	 за	 нищо	 на	
света	 не	 бих	 се	 съгласил	
да	отивам	на	тази	покупка	
при	състава	и	положение-
то	като	нашите.	Ако	знаех	
само	 стотна	 част	 от	 това	
що	 предстоеше,	 да	ми	 бе	
проклето	майчиното	мляко	
ако	тръгна...”.	

Попминков	 образно	
описва	 преговорите	 за	
двата	парахода	с	г-н	Фре-
сине	 така:	 „За	желязо	 да	
го	 беше	 продал	 щеше	 да	
вземе	 повече	 пари…	 На-
прави	ни	подарък,	с	„Луи“	
не	 иска	 да	 се	 ядосва.	
Фресине	 никога	 няма	 да	
узнае	 защо	 стана	 така.	
Запитайте	г-н	Недев	и	Ма-
джаров...	 Ний	 намерихме	
при	покупката	на	„Феликс“	

под	 вола	 бивол,	 а	
сега	 при	 по-
к у п к а т а	
на	 „Луи“	
т ъ р -
с и м	

ста-
до,	 е,	

хората	
не	са	глу-

пци,	 ако	 се	
опариха,	това	бе	

веднъж...”.	
А	дали	ще	узнаем	как-

ва	 сделка	 е	 сключена	 с	
английския	експерт,	за	да	
направи	 от	 13-годишния	
параход	 „Княгиня	 Мария	
Луиза”	нов?	

Дали	 заслугата	 се	
дължи	 на	 дългогодишния	
търговски	опит,	на	личния	
чар,	 пресметливостта	 на	
габровеца	 или	 на	 сделка,	
която	 не	 се	 документи-
ра?!?	

Прословутата	 габров-
ска	 пестеливост	 личи	 и	
от	 указанията,	 които	 По-
пминков	 дава	 на	 УС	 на	
БТПД:	 „Не	 адресирайте	
писмата	и	телеграмите	до	
консулството,	а	до	хотела	
-	давам	пари	за	път,	ще	се	
спести	 и	 от	 адреса,	 ико-
номисват	се	по	пет	думи“!	

	 На	 8	 декември	 1933	
г.	 на	 парахода	 „Княгиня	
Мария	 Луиза”	 се	 развя-
ва	 българският	 флаг.	 На	
следващия	 ден	 в	 16	 часа	
„Княгинята”	 благополучно	
отпътува	 от	 пристанище	
„Марсилия”.	
	 На	 21	 декември,	
след	 дългите	 преговори,	
е	 купен	 параходът	 „Луи	
Фресине”.	 Той	 плава	 под	
български	 флаг	 с	 името	
„Балкан”	и	е	първият	бъл-
гарски	 търговски	 кораб,	
който	 използва	 течно	 го-
риво	 (мазут)	 за	 котлите.	
Комисията	 отпътува	 към	
родината	същия	ден,	прис-
тига	в	София	на	23	декем-
ври	 и	 се	 разформирова.	
Лазар	 Попминков	 прави	

кратък	 паричен	 отчет	 на	
неизползваните	 чекове	
и	 ги	 предава	 на	 Никола	
Нитов.	 С	 това	 приключва	
задачата	на	габровеца	Ла-
зар	 Попминков	 като	 член	
на	 комисията	 за	 покупка	
на	параходи	през	1933	го-
дина.
	 Акциите	 на	 Попомин-
ков	в	БТПД	–	Варна	са	на-
ционализирани	 през	 1947	
година.	
	 Предприемчивият	 габ-
ровец	 записва	 името	 си	
в	 историята	 на	 Параход-
ното	 дружество	 като	 до-
бър	 търговец,	 доставил	
качествени	 и	 съвременни	
за	 времето	 си	 параходи.	
Не	 могат	 да	 се	 отрекат	
заслугите	му	при	воденето	
на	 преговорите	 за	 заку-
пуването	 на	 „Княгиня	 Ма-
рия	Луиза”	и	„Балкан”,	два	
от	 деветте	 български	 до-
воени	 товарни	 параходи,	
собственост	 на	 Българско	
търговско	 параходно	 дру-
жество.	 Роден	 в	 Балкана,	
Лазар	 Попминков	 оставя	
своя	принос	в	икономиче-
ския	живот	на	Варна	през	
миналия	век.
	 Трагична	 е	 съдба-
та	 на	 двата	 парахода:	
„Княгиня	 Мария	 Луиза”	 и	
„Балкан”	 успешно	 рабо-
тят	 за	 Българско	 търгов-
ско	 параходно	 дружество	
–	 Варна,	 ръководството	 е	
удовлетворено	 от	 напра-
вената	 покупка,	 години	
те	 се	 използват	 за	 това-
ро-пътнически	 транспорт	
и	 поставят	 началото	 на	

Континенталната	 линия	 на	
БТПД	 Варна	 –	 Ротердам.	
По	време	на	Втората	све-
товна	 война	 УС	 на	 БТПД	
е	 подложен	 на	 натиск	 и	
принуден	да	ги	отдаде	под	
наем	на	 Главното	 команд-
ване	 на	 германския	 флот.	
На	31	май	1941	г.	в	Пирея	
на	„Княгиня	Мария	Луиза”,	
натоварен	 с	 варели	 бен-
зин	 и	 масла,	 избухва	 по-
жар.	Параходът	е	отведен	
извън	пристанището,	къде-
то	 избухва	 и	 потъва.	 За-
гиват	 капитанът	 и	 петима	
моряци.	 На	 23	 декември	
1943	 г.	 британска	 подвод-
ница	 торпилира	 плаващия	
за	 Солун	 с	 германски	 то-
вар	„Балкан”,	който	потъва	
в	 близост	 до	остров	Лем-
нос.
 * * *
 Снимките на деветте 
български довоенни товар-
ни парахода, собственост на 
Българско търговско параход-
но дружество, са публикувани 
в рядкото и изключително 
ценно издание „Истината“ 
от 1939 г. 

"Гàáровñкитå пàзàрлъци" в Европà прåз 1933 ãоäинà зà оáновявàнå флотà нà 
Бълãàрñкото търãовñко пàрàхоäно äружåñтво ñà възложåни нà Лàзàр Попминков

 Параходът "Мария Луиза" на Бургаското пристанище се товари с храна за Анверс. Поддържа рейс по континенталната, 
по Атлантика, Средиземно и Английско море линии. Един от солидните кораби на българския морски търговски флот, с това-
роспособност 5 075 тона; пътува от 10 до 11 мили в час. Солиден корпус и здрава машина. Притежава пасажерски кабини за 
около 70 пътници от различни класи и върху първата палуба има голям луксозен салон. Машинарията му е с мощност 400 к. 
сили, а днешната му стойност е 9 500 000 лева.

 Параход "Балкан", който по конструкция и разпределение се приближава към парахода "Мария Луиза". Товароспособност 
5030 тона,  а Бр. Р. Т. от 3898. Поддържа рейс заедно заедно с последния и с параход "Родина" по континенталната океанска 
линия, свързвайки българските пристанища Варна и Бургас с Лондон, Анверс, Хамбург, Ливърпул и портовете на Скандинавия. 
Корпусът му е един от солидните такива, а запазената му машинария е от 2400 конски сили, с ход от 10 до 11 мили в час, 
при днешна стойност от 9 000 000 лева. Класификация първокласна при бюро "Веритас".
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аВТоМобили продаВа
рЕно ЕспЕйс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 7]
Форд Фокус - зимни и 
летни гуми, всичко плате-
но, се продава - справки 
на тел. 0896/15-49-90. [4, 
4]
МЕрцЕдЕс а160 - бен-
зин, в движение, всичко 
платено, 1998 г., за 800 

лв. се продава на тел. 
0899/075-544. [4, 1]

Микробуси, каМиони
караВана „Монца“, 
дължина 5 м, се продава 
на тел. 0898/611-099. [7, 
1]

джипоВЕ
джип „сузуки Гранд 
Витара“, 4х4, се продава 
на тел. 0898/611-099. [7, 
1]

аВТочасТи/Магазини
нисан Микра 1 и 
Опел Корса 1,2 на час-
ти се продават на тел. 
0988/812-361. [5, 5]

под наЕМ
„VAIKAR RENTACAR“ Ав-
томобили под наем, ул. 
„Емануил Манолов“ 28 - 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМобили
ФирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба МПС. 
Вземане от място - 
0999/009-008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 11]

пъТна поМощ
пъТна поМощ (лицензи-
рана) - 0999/009-008.

лЕкари
психиаТър и нЕВролог. д-р ТриФоноВ, Габро-
во, ул. „Емануил Манолов“ № 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.
д-р Марина санкЕВа, спЕциалисТ кожни и ВЕ-
нЕричЕски болЕсТи, ЕсТЕТична дЕрМаТология, 
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 17.00 часа. Записване на тел. 
066/800-140.

оТ 1 юни В Мц „униМЕд“ - гр. сЕВлиЕВо 
сТарТира клинично проучВанЕ за ЕФи-
касносТТа на ноВ МЕдикаМЕнТ - руксо-
лиТиниб крЕМ при лЕчЕниЕ на ВиТилиго 
(бЕли пЕТна по кожаТа). Продължителността 
на проучването е 52 седмици и включва 13 ви-
зити за проследяване на ефекта от терапията. 
В проучването може да се включат пациенти на 
възраст ≥ 12 години, които имат витилиго с ≥ 
0,5% телесна повърхност по лицето (площта на 
целия палец е 0,1%) и ≥ 3% по извънлицевите 
зони (площта на дланта и пръстите е 1%). Об-
щата телесна повърхност, засегната от витилиго 
(лицеви и извънлицеви поражения), не трябва 
да надвишава 10%. Медикаментът се отпуска 
безплатно, пътните разходи на пациентите се 
заплащат. Желаещите да се включат в проуч-
ването могат да се обърнат към д-р Марина 
Санкева – спец. кожни и венерически болести 
в гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 11. Телефон за 
записване: 0889 43-66-13. Консултациите са 
безплатни.  [4, 3]

оТ 1 юни В Мц „униМЕд“ - гр. сЕВлиЕВо 
щЕ започнЕ клинично проучВанЕ на ноВ 
МЕдикаМЕнТ за лЕчЕниЕ на псориазис - 
RoflumIlAsT, койТо прЕдсТаВляВа инхиби-
Тор на ЕнзиМа ФосФодиЕсТЕраза 4 (PDE-4) и 
иМа проТиВоВъзпалиТЕлЕн ЕФЕкТ. Лекарство-
то е под форма на пяна за локално приложение 
по тялото и скалпа. В проучването могат да бъдат 
включени пациенти с обриви в окосмената част на 
главата и тялото. Продължителността на лечение 
е 2 месеца, а броят на визитите в медицинския 
център в Севлиево е 6. Медикаментът се дава на 
пациентите безплатно, пътните разходи се поемат 
от медицинския център. За повече информация 
може да се обадите на главния изследовател в про-
учването – д-р Марина Санкева, специалист кожни 
и венерически болести – справки на тел. 0889 43 
66 13. [4, 3]

събрания

„узана Тур“ ад съобщаВа на сВоиТЕ члЕно-
ВЕ, чЕ на 5 юли 2020 г. щЕ сЕ проВЕдЕ общо 
събраниЕ В зала „орлоВЕц“ оТ 17.00 часа. 
Тел. 0886/128-465. [2, 1]

счЕТоВодсТВо

счЕТоВодна къща: 
счетоводно обслужва-
не, годишни данъчни 
декларации, годишно 
приключване, регис-
трация на фирми - 
0898/480-821

Росица Кънева - председател на 
Дружество на писателите - Габрово

Стихове от габровски автори

ХРИСТО БАНКОВСКИ

НЕЩО ДРУГО ЗА БОТЕВ

Ти, големият чиновник, коленичиш пред Ботев, 
но ако той беше жив - щеше да го уволниш от работа, 
защото често би ти „развалял живота” 
и твоята началническа дума би се чувала слабо.
Ти, прекрасната дама, която артистично кокетираш 
с Ботевата поезия и неговия живот, 
жена да му беше - щеше във всичко да го възпираш 
и накрая - би му поискала развод.
Ти, набожната майка, която и днес пред бога 
молитвено вдигаш очи и палиш свещ, 
щеше да го осъдиш - трогателно и строго, 
и като нехранимайко - от него да се отречеш.
А геният е разпънат между неподозирана любов 
и нечовешка обида… 
Вие оставате същите. Вековете вървят. 
Той твори така, че даже боговете могат да му завидят 
и като нов Прометей на скалата да го приковат.
Но щастлив е бил Ботев, че е имал най-святата майка, 
най-българската майка, истински вярваща, 
Алтън Калофер - икона златна и малка 
и над нея от Врачанските чуки 
молитвено долитат гарвани.
Щастлив е бил Ботев, че е имал Венета, 
защото горе над Враца тънки самодиви не тичат. 
Ах, тая грешница - от бога проклетата, 
необвързаната с венчило 
българска Беатриче…
А Ботев живя светкавично и епохално, 
защото, макар и гладен, 
не прие робските окови на хляба, 
защото имаше само трима велики началници: 
една България, 
една поезия, 
една сабя!

ЮНИ
Втори юни наричат ден на Ботев. 
Един ден е малко - Ботев е вечност. 
Идва и си отива живота, 
а златният Калофер остава далече, далече.

Ботевата смърт е красивата сянка на една мечта, 
на една осъществена молитва. 
Тъмна като петвековно робство е пръстта, 
черна е нейната прабългарска палитра.
Пада Ботев - 28-годишно момче, 
което може да заповядва на облаците и небето, 
което може могъщи метафори да изрече 
и после да тръгне спокойно към небитието.
През юни умира още един поет, 
умира с двадесет и четири усмивки, умира просто. 
Неговият последен тъжен и весел куплет 
дописва Жълтата гостенка.
И пак Христо, отново Христо. Български Христовци, 
български мъченици, прокълнати поети! 
Вашите имена са толкова чисти, 
че даже калта върху тях свети!
През юни разстреляха 18 парашутисти, 
начело с Цвятко Радойнов - и в смъртта начело. 
Защо слязохте от небето - спокойно и чисто? 
Нима слязохте, за да ви разстрелят?
Защо не останахте там горе - при слънцето, 
при белия въздух, където даже ветровете мълчат?… 
Но земята притегля към себе си зрънцето - 
топлото човешко зрънце: плът от нейната плът.

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ

БАЛАДА ЗА ХАЙДУШКОТО КЛАДЕНЧЕ

Снощи съм, мале, нощувал,
горе в гората смълчана,
татък хайдушкото кладенче.
Дълго бях, майко, пътувал,
в тъмното качвах Балкана:
падна си хубаво падане.

Хубаво стана, че стигнах
жив до хайдушкото място.
Благо си пийнах – олекна ми.
Знаеш ли горе как мигат,
мале, звездиците ясни?!
Гледах и болката се секна ми...

Беше си месецът легнал.
Само звездите трептяха.
Вятърко даже не шушнеше.
Взе, че ме дрямка налегна.
Тихо девойки запяха.
Ето ги – носят ми пушката.

Гледам, че тръгна гората.
Дъбове, буки с калпаци
бавно пристъпят из тъмното.
Кървава сипва зората.
Виждат се – слизат юнаци.
Мойта дружина – низ стръмното.

Спираха всички пред мене.
Дълго в очите ги гледах,
дълго те с мене говореха.
Бяха те първом засмени,
сбогом щом взехме последно,
тръгнаха с рани отворени...

Днеска, кога се събудих,
горе бе хала извила, 
кървави листи се рееха.
бистрият извор за чудо,
алена станал могила:
Мъртви, водите не пееха.

ЕМИЛ РОЗИН

РЕКВИЕМ ЗА ЗАГИНАЛИТЕ 
БЪЛГАРСКИ ВОЙНИ
В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА
...Аз знам, че вие няма да се върнете –
погребани отблизо и далеч –
небето от шрапнели е продънено
и още помни Харкани и Печ.

Далече от България загледани
към недолюбената си земя -
навярно виждате как, в скръб приведена,
очаква ви с чембер една жена...

Тя тихичко стои... И тръпне, милата,
с две сухи, вече грохнали ръце –
и няма стрък да сложи пред могилата,
в която бие вашето сърце.

Завинаги в Унгария оставате,
посели живот и красота
в пръстта далечна... Помни всичко Драва.
А майката - най-много на света!

От облаците чучулига весело
залива с трелите си този свят –
а вие се превръщате на песен,
в която полковете ви вървят.

ПРЕД САМОЖЕРТВАТА НА БОТЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ – ПОКЛОН! 

РАН БОСИЛЕК
РОДНА СТРЯХА 
Бяла спретната къщурка. 
Две липи отпред. 
Тука майчина милувка 
сетих най-напред. 
 
Тука, под липите стари 
неведнъж играх; 
тука с весели другари 
скачах и се смях. 

Къщичке на дните злати! 
Кът свиден и мил! 
И за царските палати 
не бих те сменил!   
 
 
БИВА ЛИ ТАКА
Я кажи ми, птичко,
ти ли казваш всичко
що тряба и не тряба
на мама и на баба?

Ти ли ме издаваш
татко да се мръщи? 
Ти ли ми създаваш
ядовете вкъщи?

Ах, така ли бива?
Птичко, помисли си!
Ти по-малко ли си
от мен пакостлива?

И в праха се ровиш,
и малини зобиш, 
скачаш по тревата,
мокриш си краката.

И аз виждам всичко, 
но мълча и трая,
че зная, сестричко, 
какъв му е края!

ПЕТЪР СЪБЧЕВ

БЕЗ ПРИЯТЕЛ
Няма си приятел 
лютото чушленце,
вирнало нагоре
алено носленце.

Много му е мъчно,

много му е криво,
че се е родило
дребно и парливо.

Търси си приятел –
Как да го намери -
който го целуне,
после се чумери...

ФИЛИП ФИЛИПОВ

ОХЛЮВ
Охльо-бохльо, где така
бързаш, бързаш след дъжда?

Къде ще се подслониш? 
А пък нямаш си крака,
не разбирам как вървиш?

Бързам, миличко детенце,
дорде росна е тревата,
слънцето като огрее
да се скрия в храсталака.
Има там коприва вкусна,
ще си хапна на закуска.

Аз си имам и крака,
но държа ги вечно скрити
да не могат за петата
да ме захапят змиите.

Дружеството на писателите – Габрово поздравява 
своите най-малки читатели с 1 юни - 

Международния ден на детето.  ЗА ВАС, МИЛИ ДЕЦА!

карЕла сЕйлинг. курсоВЕТЕ за праВоспо-
собносТ „Водач на кораб до 40 бТ по МорЕ“ 
(капиТански курсоВЕ) под ръкоВодсТВоТо 
на родЕния В габроВо капиТан илия дян-
коВ. Индивидуален график за всеки курсист. Моя-
жете да съчетаете учебната програма с годишната 
си отпуска. За допълнителна информация и запис-
ване - тел. 0898/535-793.
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стефКа бурМова
 
	 Министерството	 на	
културата	 е	 одобрило	 за	
финансиране	 два	 проек-
та	 в	 Габровска	 област,	
свързани	 с	 „Движимото	
културно	наследство	и	ви-
зуалните	 изкуства“.	 Това	
са	проектите	„Албум	и	ка-

талог	на	накити	и	шевици	
от	Дряновско“,	разработен	
от	 Историческия	 музей	 в	
Дряново,	 и	 „Консервация	
и	 реставрация	 на	 6	 ико-
ни	 и	 включването	 им	 в	
мобилна	 изложба	 „В	 ате-
лието	на	тревненските	зог-
рафи“,	 за	 която	 вестникът	
вече	писа.	В	това	направ-

ление	 поради	 изчерпва-
не	 на	 финансовия	 ресурс	
финансиране	 не	 получава	
Музей	 „Дом	 на	 хумора	 и	
сатирата“	за	„Зала	с	огле-
дални	 инсталации	 и	 опти-
чески	илюзии“.
	 В	 това	 направление	
одобрените	 за	 финанси-
ране	 проекти	 от	 цялата	

страна	са	32,	отхвърлените	
са	21,	а	недопуснатите	до	
конкурсната	процедура	са	
6.	Четири	от	отхвърлените	
проекти	 са	 на	 ГХГ	 „Асен	
и	Илия	Пейкови“	в	Севли-
ево,	всеки	от	които	с	мо-
тива,	че	„Реализацията	на	
проекта	е	извън	указаните	
срокове	–	не	е	съобразен	

с	 условията,	 публикувани	
в	обявата.	Не	са	попълне-
ни	коректно	всички	графи“.	
Отхвърлените	 севлиевски	
проекти	 са:	 „Отпечатва-
не	 на	 каталог	 и	 книга	 за	
историята	 на	 учебно-про-
светното	 дело	 в	 Севли-
ево	и	Севлиевска	община“,	
„Историята	 и	 легендите	 в	

графиките	 на	 Пенчо	 Ку-
леков	 –	 изложба	 с	 дви-
жими	 културни	 ценности“,	
„Система	 за	 окачване	 на	
експонати“	 и	 „Национална	
изложба-конкурс	 „Света	
Петка	Закрилница“.
	 В	 направлението	 „Му-
зеят	 като	 образователна	
среда“	 от	 страната	 полу-

чават	 финансиране	 10	 от	
музеите.	 Шест	 проекта,	
между	които	и	този	на	ГХГ	
„Асен	 и	 Илия	 Пейкови“	 –	
„Един	 ден	 от	 месеца,	 а	
през	 ваканцията	 два	 дни	
седмично“,	 „Отпечатва-
не	на	помагала	 за	детска	
публика“	–	не	са	допуснати	
до	конкурсната	процедура.		

тихоМир Църов

	 От	 1	 юни	 Музейният	
детски	 център	 в	 РЕМО	
„Етър“	 отново	 е	 отворен	
за	посещение.	Спазват	се	
мерките	 за	 безопасност,	
като	 в	 закритата	 част	 се	
допуска	 по	 едно	 семей-
ство.	 Работното	 време	 е	
от	09:30	до	18:00	часа.	За-
ниманията	 в	 Музеен	 дет-
ски	център	дават	 възмож-
ност	на	подрастващите	да	
се	 запознаят	 по	 достъпен	
начин	 с	 игри,	 занаяти	 и	
занятия	от	миналото.	Пър-
вото	семейство,	 което	по-
сети	Музейния	детски	цен-
тър,	 получава	 безплатна	
семейна	 годишна	 карта,	
която	 му	 дава	 право	 на	
достъп	до	всички	обекти	и	
събития	в	„Етър“.

КаКво ви очаКва в 
Музейния детсКи 

център?
 Грънчарска работил-
ница
	 Тук	 децата	 могат	 да	
поизцапат	ръцете	си	и	да	
усетят	 как	 парчето	 глина	
се	 претворява	 в	 чиния,	
ваза	 или	 стомна.	 За	 по-
малките	се	предлага	изра-
ботване	на	глинени	фигур-
ки	„на	калъп“,	които	могат	
да	бъдат	оцветени.	За	по-
сръчните	-	изработване	на	
глинен	съд	чрез	техниката	
„фуршове“,	 при	 която	 се	
използват	 предварително	
подготвени	 глинени	 лен-
тички.
 магията на тъканите
	 Този	 модул	 от	 програ-
мата	 дава	 възможност	 на	
децата	 да	 се	 запознаят	 с	
богатството	 и	 красотата	
на	 традиционните	 българ-
ски	 шарки.	 Да	 се	 опитат	
да	 тъкат	 на	 хоризонтален	

или	вертикален	малък	стан	
и	 така	 да	 разберат	 лес-
но	 ли	 е	 било	 на	 техни-
те	 прабаби	 да	 направят	
сами	 всичко,	 необходимо	

за	 дома	 -	 черги,	 килими,	
възглавници.
 Който разбира, тук се 
спира
	 На	 създадения	 импро-

визиран	 пазар	 децата	 се	
забавляват,	 докато	 пре-
смятат	 и	 се	 пазарят	 за	
стоката	 си.	Те	 лесно	 вли-
зат	 в	 ролите	 на	 купувачи	

или	продавачи,	а	музейни-
ят	аниматор	им	помага	да	
научат	любопитни	неща	за	
старите	мерки	и	 теглилки,	
да	 разберат	 какво	 е	 „ра-
бош“,	 или	 как	 се	 заменя	
„пълно	за	празно“.
 имало едно време
	 Модулът	 дава	 възмож-
ност	 на	 децата	 да	 пред-
ставят	любимите	си	народ-
ни	приказки	с	помощта	на	
кукли	 и	 декори	 на	 детски	
театър.
 открий-узнай
	 Играта	 дава	 възмож-
ност	 родители	 и	 деца	 да	
се	 забавляват	 заедно.	
Чрез	 карти	 памет,	 пред-
ставящи	 различни	 стари	
български	 занаяти	 и	 ин-
струменти,	 те	 могат	 да	
проверят	 и	 обогатят	 зна-
нията	си.
 игрите на баба и дядо 
- стари и забравени игри 
и играчки

	 „Ринги	 ринги	 рае,	 наш	
петел	играе,	чужд	петел	го	
гони	 за	 кило	 бонбони…“,	
„Отваряй,	 кралю,	 порти“,	
„Царю,	 честит	 имен	 ден“,	
„Тиквички“,	„Кобра“,	„Сляпа	
баба“,	 „Мечка“,	 „Челик“—
любознателните	 посетите-
ли	 могат	 да	 разучат	 тези	
игри	на	поляната	пред	Му-
зейния	детски	център.
 Що е то?
	 Модул	със	забавни	на-
родни	 гатанки	за	малки	и	
големи.
	 Участието	в	работилни-
ците	е	2	лв.,	с	изключение	
на	Грънчарската,	в	която	е	
4	лв.	Комбинираният	билет	
на	 стойност	 5	 лв.	 включ-
ва	 участие	 в	 грънчарска	
работилница	 и	 ползване	
на	 останалите	 модули. 
	 За	 допълнителна	 ин-
формация	и	заявки	търсе-
те	Любомира	Иванова,	му-
зеен	педагог,	на	l.ivanova@
etar.bg	и	088	477-24-15.

Първото ñåмåйñтво, коåто поñåти Музåйния äåтñки цåнтър 
в „Етър”-à, получàвà áåзплàтнà ñåмåйнà ãоäишнà кàртà

стефКа бурМова

	 Народният	 представи-
тел	 Кристина	 Сидорова	
подари	 вчера	 на	 всички	
детски	 градини	 и	 ясли	 в	
област	 Габрово	 книжки	
с	 вълшебни	 приказки	 по	
случай	 Международния	
ден	 на	 детето	 –	 1	 юни. 
	 Автор	на	книгата	„Чер-
вените	мишки“,	съдържаща	
приказки	 за	 справедли-
востта,	 честността,	 прия-
телството,	гордостта	и	дру-
ги	 нравствени	 ценности,	
е	 габровската	 писателка	
и	 доктор	 по	 философия	
Мирела	 Костадинова. 
	 Освен	 приятното	 чети-
во,	 предназначено	 за	 не	
толкова	големи	и	не	толко-

ва	 малки	 деца,	 народният	
представител	Кристина	Си-
дорова	изпрати	по	пощата	
и	поздравителен	адрес	до	
директорите	 на	 детските	
градини	и	ясли	в	областта,	
в	който	поднася	приказни-
те	 си	 поздрави	 за	 1	юни. 
	 „Пожелавам	 детството	
ви	 да	 бъде	 изпълнено	 с	
много	 щастливи	 моменти	
и	 безгрижни	 игри.	 Бъдете	
здрави	 и	 нека	 усмивките	
винаги	да	греят	на	лицата	
ви!	 Вярвайте	 в	 чудеса	 и	
знайте,	че	те	са	навсякъде	
около	нас.	
	 А	 най-много	 чудеса	 и	
вълшебства	има	в	приказ-
ките,	 там	 добрият	 принц	
винаги	 побеждава,	 малки-
те	джуджета	спасяват	кра-

сивите	 принцеси	 от	 лоши	
великани,	 животните	 ви-
наги	 говорят	 на	 езика	 на	
хората,	 а	 накрая	 доброто	
винаги	 възтържествува. 
	 Вярвайте	 в	 приказки	
и	 знайте,	 че	 всички	 най-
красиви	 тайни	 на	 живо-
та	 са	 скрити	 в	 редовете	
им.	 Затова	 днес	 ви	 пода-
рявам	 книжка	 с	 приказ-
ки.	 Интересни,	 поучител-
ни	 и	 много	 увлекателни. 
Утре	 чудните	 „Червени	
мишки“	 ще	 бъдат	 във	 ва-
шата	 ясла	 и	 градина,	 а	
добрите	 учителки	 ще	 ви	
помогнат	да	откриете	този	
вълшебен	 свят.	 Честит	
празник	и	приятно	четене“,	
пише	 в	 поздравителния	
адрес	Кристина	Сидорова.

Криñтинà Сиäоровà поäàри нà äåтñкитå 
ãрàäини и яñли в оáлàñттà книãàтà нà 
Мирåлà Коñтàäиновà “Чåрвåнитå мишки”

Миниñтåрñтвото нà културàтà финàнñирà проåкти нà музåитå в Дряново и Трявнà

	 По	повод	Международ-
ния	ден	на	детето	Община	
Севлиево	 обявява	 фото-
конкурс	 „Мама,	 татко	 и	
аз“	 и	 конкурс	 за	 рисунка	
„Слънчево	детство“.	
	 Ако	 имате	 любима	
снимка	със	своите	родите-
ли	 или	 предстои	 да	 запе-
чатате	незабравим	семеен	
спомен,	 не	 се	 колебайте	
да	 се	 включите	 във	фото-
конкурса	 „Мама,	 татко	 и	
аз“.	А	онези,	чиято	сила	е	
изобразителното	изкуство,	
предизвикваме	да	се	раз-
вихрят	върху	белия	лист	и	
да	 покажат	 своето	 „Слън-
чево	детство“.	В	конкурси-
те	участие	могат	да	вземат	
деца	 и	 младежи	 до	 16-го-
дишна	 възраст.	 Участни-

ците	 трябва	 да	 изпратят	
творбите	си	в	Jpeg	формат	
на	 e-mail:	 pr@sevlievo.bg.	
Краен	срок	-	15	юни,	вклю-
чително,	 като	 задължител-
но	 оставят	 своите	 имена,	
възраст,	 имейл	 и	 телефон	
за	връзка.	
	 Всички	 фотографии	 и	
рисунки	 ще	 бъдат	 качени	
на	 страницата	 на	Община	
Севлиево	 във	 Фейсбук,	 а	
най-добрите,	 разпределе-
ни	 по	 възрастови	 катего-
рии,	ще	получат	парични	и	
предметни	 награди,	 осигу-
рени	от	Община	Севлиево	
и	от	спонсори	на	събитие-
то.	Победителите	ще	бъдат	
избрани	 чрез	 гласуване	
във	Фейсбук	на	базата	на	
най-много	харесвания.

В Мåжäунàроäния äåн нà äåтåто 
Оáщинà Сåвлиåво оáявявà 
конкурñи зà ñнимкà и риñункà

светозар Гатев

	 Женският	отбор	на	ХК	
„Бъки“	е	шампион	на	Бъл-
гария	по	хандбал	за	трета	
поредна	 година.	 Новината	
стана	 факт	 след	 проведе-
ното	 в	 събота	 заседание	
на	 УС	 на	 БФХ,	 на	 което	
беше	 взето	 решение	 за	
прекратяване	 на	 първен-
ствата	в	„А“	и	„Б“	РХГ	при	
мъжете	и	жените.	За	край-
но	се	приема	класирането	
в	момента	на	прекъсване-
то	 на	 първенствата	 зара-
ди	 обявеното	 извънредно	
положение.	
	 Така	отборът	на	„Бъки“,	
който	 си	 беше	 осигурил	
първото	 място	 в	 класира-
нето	след	редовния	сезон,	
става	шампион	за	2020-та.	
Момичетата	 на	 треньор-
ката	 Веселина	 Златева	
за	 втора	 поредна	 година	

направиха	 златен	 дубъл,	
след	 като	 в	 началото	 на	
март	 спечелиха	 и	 купата	
на	страната.	
	 Това	 е	 пета	 титла	 при	
жените	в	21-годишната	ис-
тория	 на	 клуба.	 6	 пъти	
габровският	тим	е	завърш-
вал	на	 второ	място	и	 пет	
пъти	на	трето.
	 Вицешампион	 за	 2020-
та	става	отборът	на	„Етър	
64“	 (Велико	 Търново),	 а	
бронза,	за	пръв	път	в	ис-
торията	 на	 клуба,	 печели	
ОФК	„Поморие“.
	 При	 мъжете	 отборът	
на	 „Чардафон“	 завършва	
на	 4-то	 място	 в	 класира-
нето.	 Съставът	 на	 Христо	
Йорданов	 е	 един	 от	 по-
търпевшите	 от	 неприятно	
развилата	 се	 ситуация	 и	
прекратяването	на	първен-
ството.	 Габровският	 тим	
приключва	 с	 актив	 от	 21	

точки,	 с	 колкото	 е	 и	 тре-
тият	 -	 „Осъм“	 (Ловеч),	 но	

е	 с	мач	 по-малко	 и	 в	 по-
следния	 кръг	 от	 редовния	

сезон	трябваше	да	приеме	
точно	 отбора	 от	 града	 на	

люляците.		За	четвърти	по-
реден	път	и	общо	за	12-ти	
в	 клубната	 история	 шам-
пионската	 титла	 печели	
варненският	 „Локомотив“.	
Среброто	е	за	състава	на		
„Пирин	64“	(Гоце	Делчев).	
	 Носител	 на	 Купата	 на	
България	при	мъжете	през	
този	 сезон	 няма	 да	 бъде	
определен,	 тъй	 като	 Фи-
налната	 четворка	 на	 над-
преварата	се	отменя.	
	 При	 подрастващите,	 с	
оглед	 на	 динамично	 про-
менящата	 се	 ситуация	 с	
Ковид-19,	се	отлага	взема-
нето	на	окончателно	реше-
ние	 относно	 прекратява-
нето	 или	 доиграването	 на	
финалите	на	първенствата.	
Очакват	 се	 допълнител-
ни	 разпоредби	 от	 страна	
на	 ММС.	 На	 този	 етап	
организирани	 състезания	
под	 егидата	 на	 БФХ	 не	

се	предвиждат	до	края	на	
месец	август	или	началото	
на	септември,	за	когато	се	
планира	да	се	проведе	ДП	
по	плажен	хандбал.
	 В	 международен	 план	
към	 този	 момент	 УС	 на	
БФХ	реши	да	подаде	заяв-
ка	за	участие	в	квалифика-
ция	за	ЕП	за	мъже.	Мъж-
кият	национален	отбор	ще	
участва	 и	 в	 4-то	 издание	
на	 турнира	 IHF	 Emerging	
nations	 championship.	 Ще	
бъде	потвърдено	и	участи-
ето	на	националния	отбор	
за	юноши	до	18	г.	на	Евро-
пейското	 първенство	 през	
2021	г.	Очаква	се	страната	
ни	отново	да	бъде	опреде-
лена	 за	 домакин	 на	 пър-
венството,	 което	 е	 насро-
чено	за	януари.	Подадени	
са	 заявки	 за	 участие	 и	 в	
европейските	 шампионати	
за	 девойки	 до	 17	 и	 19	 г.	
през	2021	година.

ÕК „Бъки” å шàмпион нà Бълãàрия зà трåтà порåäнà 
ãоäинà, „Чàрäàфон” зàвършвà нà чåтвърто мяñто

спорт
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ËÅÊÒÎÐ,
Ó×ÈÒÅË

ÐÓÑÊÈ ÂÎÅ-
ÍÅÍ È ÄÚÐ-
ÆÀÂÅÍ ÄÅÅÖ
/1880-1969/

ÄÓÕÎÂÈ ÌÓ-
ÇÈÊÀËÍÈ ÈÍ-
ÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

ËÅÊÀÐÑÒÂÅ-
ÍÈ ÑÒÈÌÓËÀ-
ÒÎÐÈ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ËÅÊÎÀÒËÅÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÇÅÌÅÄÅËÑÊÈ
ÐÀÁÎÒÍÈÖÈ

ÑÅËÎ Â
ÏËÎÂÄÈÂÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-
ÍÀ ÊÀÌÅÐÀ

ÈÇ×ÅÇÍÀË
ÂÈÄ ÄÈÂ ÁÈÊ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÊÐÀÑÈÌÈÐ
ÊÞÐÊ×ÈÉÑÊÈ

ÆÈÂÎÒÍÎ ÎÒ
ÐÎÄÀ ÍÀ
ÆÈÐÀÔÀ

ÄÐÅÂÍÀ ÊÐÅ-
ÏÎÑÒ ÊÐÀÉ
ÍÎÑ ÅÌÈÍÅ

ÄÐÅÂÍÎÃÐÚÖ-
ÊÈ ÏÎÅÒ -
„ÈËÈÀÄÀ”

ÊÅÐÅÌÈÄÀ
ÏÎ ÐÚÁÀ ÍÀ
ÏÎÊÐÈÂ

ÇÅÌÍÎÂÎÄ-
ÍÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ

ÑÅËÎ Â ÑÒÀ-
ÐÎÇÀÃÎÐÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÃÐÀÄ Â
ÍÈÃÅÐÈß

¹2267

ÌÀÉÊÀÒÀ ÍÀ
ÑÈÇÈÔ

/ÃÐ. ÌÈÒ./

ÑÁÎÐ ÎÒ
ÀÏÀÐÀÒÈ

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂ-
ÍÎ ÐÀÑÒÅÍÈÅ
ÎÒ ÑÅÌÅÉÑÒ-
ÂÎ ÊÎÊÈ×ÅÂÈ

ÃÐÀÄ Â
ÉÅÌÅÍ

ÌÓÇÈÊÀËÍÎ
ÑÖÅÍÈ×ÍÎ
ÏÐÎÈÇÂÅÄÅ-
ÍÈÅ

ÐÅÊÀ Â
ÑËÎÂÀÊÈß

ÒÅÐÈÒÎÐÈÀË-
ÍÀ ÅÄÈÍÈÖÀ
Â ÃÚÐÖÈß

ÄÐÓÃÎÒÎ ÈÌÅ
ÍÀ ÃÐÓÕÀÐ×Å-
ÒÎ

ÇÚÐÍÅÑÒ
ÌÈÍÅÐÀË Ñ
ÐÎÇÎÂ ÖÂßÒ

ÌÅÄÍÀ
×ÈÍÈß /ÎÑÒ./

ÔÐÅÍÑÊÀ
ÑÊÈÎÐÊÀ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÕÎÄ Â
ØÀÕÌÀÒÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÔÈËÌ, ÐÅÆ.
ËÞÄÌÈË
ÑÒÀÉÊÎÂ

ÃÐÚÖÊÈ ÁÎÃ
ÍÀ ÂÈÍÎÒÎ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÀÍÀ ÊÀÐÈÌÀ

ØÈß

ÌÅÑÒÍÎÑÒ
ÌÅÆÄÓ
ÃÀÁÐÎÂÎ
È ÑÅÂËÈÅÂÎ

ÕÐÎÌÀÒÅÍ
ÌÈÍÅÐÀË

ÏËÅÒÅÍÀ
ÂÈÑßÙÀ
ËÞËÊÀ

ÖÈÐÊÎÂÀ
ÏËÎÙÀÄÊÀ

ÑÓÏÅÐÊÎÌ-
ÏÞÒÚÐÚÒ ÎÒ
„ÑÅÄÌÎÐÊÀ-
ÒÀ ÍÀ ÁËÅÉÊ”

ÐÀÇÊÀÇ ÎÒ
ÀË. ÊÓÏÐÈÍ

ÐÎÄÎÍÀ×ÀË-
ÍÈÊÚÒ ÍÀ
ÕÀÍÑÊÈß
ÐÎÄ ÄÓËÎ

ÄÚËÁÎÊÎ
ÌßÑÒÎ Â
ÐÅÊÀ

ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ
Â ÑÅÂÅÐÍÎÒÎ
ÏÎËÓÊÚËÁÎ

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
ÍÀÖÈÎÍÀË
/1953-2014/

ÌÎÐÑÊÀ
ÂÈÄÐÀ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÊÀÒÀÐ

ÃÐÀÄ Â
ÊÎÒ Ä ÈÂÎÀÐ`

ÃÐÀÄ Â
ÐÓÑÈß, ÊÐÀÑ-
ÍÎßÐÑÊÈ
ÊÐÀÉ

ÊÀÇÀØÊÈ
ÏÐÅÄÂÎÄÈ-
ÒÅËÙÀÒ Â ÑÀÙ

ÄÚÐÆÀÂÀ
Â ÀÇÈß

ÃÐÀÄ Â
ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÂÅÍÅÖÓÅËÀ

ÇÀËÈÂ Â
×ÅÐÂÅÍÎ
ÌÎÐÅ

ÏÓÑÒÈÍß Â
ÞÆÍÀ
ÀÌÅÐÈÊÀ

ÑÎË ÍÀ ÈÒÀ-
ÊÎÍÎÂÀÒÀ
ÊÈÑÅËÈÍÀ

ÑÈÃÍÀË ÇÀ
ÒÐÅÂÎÃÀ Ñ
ÊÀÌÁÀÍÀ

ÁÈÂØ ßÏÎÍÑ-
ÊÈ ÏÈËÎÒ ÎÒ
„ÔÎÐÌÓËÀ 1”

ØÂÅÄÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÌÅÒÀËÍÀ
ËÅßÐÑÊÀ
ÔÎÐÌÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÃÐÀÍÈ×ÅÍ
ÊÏÏ

ÈÇÊÓÑÒÂÅÍ
ÂÎÄÅÍ ÏÚÒ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË -
„ÇÎÍÀ”

ÆÏ ÏÐÅÂÎÇ-
ÍÎ ÑÐÅÄÑÒÂÎ

ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÎ
ÏÈÃÌÅÑÊÎ
ÏËÅÌÅ

ÁÈÂØ ÃÅÍ.
ÑÅÊÐÅÒÀÐ
ÍÀ ÎÎÍ

ÃÐÀÄ Â
ÊÓÁÀ

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÀËÅÓÒÑÊÈÒÅ
ÎÑÒÐÎÂÈ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Ì. ÏÀÍÜÎË
ÎÒ „ÌÀÐÈÓÑ”

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Ã.
ÊÀÐÀÑËÀÂÎÂ
ÎÒ „ÑÍÀÕÀ”

ÑÎÁÑÒÂÅÍÈÊ
ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈ-
ßÒÈÅ

ÑÒÀÐÎÒÎ
ÈÌÅ ÍÀ
ÁÎÒÅÂÃÐÀÄ-
ÑÊÈ ÏÐÎÕÎÄ

ÌÅÑÒÍÎÑÒ
ÊÐÀÉ
ÕÀÑÊÎÂÎ

ÕÈÄÐÎËÎÊÀ-
ÒÎÐ

ÃËÞÊÎÇÈÄ Â
ÌÀÃÄÀÍÎÇÀ

ÂÐÚÕ Â
ÐÎÄÎÏÈÒÅ -
1241 Ì

ÑÈÒÅÍ
ÄÚÆÄÅÖ

ÄßË ÎÒ
ÌÅÕÀÍÈÊÀÒÀ

ÍÀÑÈÒÅÍ
ÂÚÃËÅÂÎÄÎ-
ÐÎÄ

ÃÅÐÎÈÍß
ÎÒ ÐÓÑÊÈÒÅ
ÏÐÈÊÀÇÊÈ

ÀÌÈÍÎÊÈÑÅ-
ËÈÍÀ

ÃÐÓÁÀ
ÑÅËÑÊÀ
ÄÐÅÕÀ

ËÈ×ÅÍ ÈÌÎÒ
ÍÀ ÂÀÑÀË

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÂÀÇÎÂ ÎÒ
„ÁÎÐÈÑËÀÂ”

ÅËÈÏÑÎÂÈÄ-
ÍÎ Î×ÅÐÒÀ-
ÍÈÅ

ÒÚÊÀ×ÍÀ
ÌÀØÈÍÀ

ÄÅÇÈÍÔÅÊ-
ÖÈÎÍÍÀ
ÒÅ×ÍÎÑÒ

ÃÐÀÄ Â
ØÂÅÖÈß

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ËÞÁÅÍ
ÑÒÀÍÅÂ

ÏÐÎÂÈÍÖÈß
Â ÑÅÂÅÐÍÀ
ÈÑÏÀÍÈß

ÁÈÂØ
ÁÐÀÇÈËÑÊÈ
ÏÈËÎÒ ÎÒ
„ÔÎÐÌÓËÀ 1”

ÏÐÀÂÀ
ËÎÏÀÒÀ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ
ÂÅÍÅÖÓÅËÀ

ÂÈÄ ÒÐÅÂÀ
ÎÒ ÑÅÌÅÉÑÒ-
ÂÎ ÆÈÒÍÈ,
ÌÅÒËÈ×ÈÍÀ

ÏÀßÊÎÎÁ-
ÐÀÇÍÈ
ÂÐÅÄÈÒÅËÈ

ÐÅÊÀ Â ÐÓ-
ÑÈß, ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ ÎÊÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÐÅÆÈÑÜÎÐ -
„ÊÎÌÁÈÍÀ”
/1927-2010/

ÃÐÀÄ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÂÅÑÒÍÈÊ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÅÌÈË ÇÎËÀ

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈ
ÊÐÀÅÂÅÄ È
ÑÏÎÐÒÅÍ
ÆÓÐÍÀËÈÑÒ
/1919-2016/

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1877-1917/

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈ
ÏËÎÄ

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÐÅÆÈÑÜÎÐ -
„ÀËÀÌ ÀÐÀ”
/1886-1969/

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÒÐÈÌÀÒÀ
ÌÓÑÊÅÒÀÐÈ

ÍÀÇÂÀÍÈÅ
ÍÀ ÑÐÅÄÅÍ
ÂÈÅÒÍÀÌ

ÏÓÑÒÈÍÍÀ
ÄÎËÈÍÀ Â
ÈÇÐÀÅË

ÏËÀÒÎ ÊÐÀÉ
ØÓÌÅÍ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ËÅÕÀÐ ÎÒ
„ÖÈÃÀÍÑÊÀ
ËÞÁÎÂ”

ÒÅËÅÔÎÍÍÎ
ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÎÏÅÐÅÍ ÏÅ-
ÂÅÖ, ÒÅÍÎÐ
/1859-1963/

×ËÅÍ ÍÀ
ÌÀÑÎÍÑÊÀ
ËÎÆÀ

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÀ ÎÁËÀÑÒ
Â ÈÐÀÊ

ÁÀÑÊÀ ÎÐÃÀ-
ÍÈÇÀÖÈß Â
ÈÑÏÀÍÈß

ÒÎÏÎÃÐÀÔ-
ÑÊÈ ÈÍÑÒÐÓ-
ÌÅÍÒÈ

ÊÎÍÒÐÎËÅÍ
ÄÎÊÓÌÅÍÒ
ÍÀ ØÎÔÜÎÐ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÀ
ÑËÓÆÁÀ ÇÀ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀ
ÀÂÈÀÖÈß

ÊËÈÌÀÊÒÅ-
ÐÈÉ

/ÌÅÄ./

ÏÚÐÂÀÒÀ
ÆÅÍÀ, ÏÈËÎÒ
Â ÃÐÀÆÄÀÍÑ-
ÊÀÒÀ ÍÈ
ÀÂÈÀÖÈß
/1926-2000/

ÀÂÀÒÀÍÀÊ, ÀÄÈ, ÀÐÀËÎÂ, ÀÐÎÂ, ÀÑÀÌÀÊÀ, ÂÀÐÀ, ÄÀÍÎÍÅ, ÅÍÀÐÅÒÀ, ÅÍÀÊ, ÈÐÀÍÈ, ÊËÈÌÀÊÑ, ÍÈÊÅÐÎ, ÎÂÅÒ, ÑÅÐÀ, ÓÏÀ.

,
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
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.
ФирМа събаря, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - справки на 
тел. 0878/943-895
събаря сТари къщи и по-
стройки - тел. 0889/991-
977.
рабоТа с малък багер и 
самосвал. Тел. 0899/140-
258.

услуги с мини багер - 75 
см ширина - 0897/42-93-
74.
рЕМонТ и направа на 
покриви, подпорни стени, 
дренажи, хидроизолация - 
0888/02-01-87. [22, 21]
покриВни рЕМонТи, 
хидро- и топлоизолация, 
дренаж, комини, капаци 
- тел. 0897/390-194. [22, 
22]
рЕМонТ на циглени по-
криви, хидро- и топло-
изолации, улуци и др. - 
0882/279-749. [22, 22]
рЕМонТ на стари по-
криви и подмяна на улу-
ци. Варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [24, 11]
бригада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- 
и топлоизолации, дренаж, 
бояджийски и тенекеджий-
ски услуги - 0899/638-
875. [20, 6]
рЕМонТ на стари покри-
ви, улуци, дренаж - тел. 
0888/863-001. [27, 22]
каМЕнни облицоВки, 
цокли, барбекюта, плоч-
ници - тел. 0885/015-666. 
[12, 3]

изВършВа рЕМонТ на 
покриви и нови, хидрои-
золация, саниране, улуци 
и др. - тел. 0895/810-504. 
[26, 8]
услуги с багер - 3.5 
тона, и бобкат - 3 тона - 
тел. 0898/421-281. [26, 7]
шпаклоВки, гипсокар-
Тон, обръщане на про-
зорци, мазилки, замазки 
и др. - тел. 0898/672-883. 
[5, 2]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви, вътрешни 
ремонти - тел. 0897/390-
194. [24, 1]
рЕМонТ и направа на 
покриви, външна изола-
ция, хидроизолация и др. - 
справки на тел. 0888/020-
187. [24, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
справки на тел. 0887/040-
471.

паркЕТ, дюшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - справки на тел. 
0886/249-906.
шпаклоВка и боядис-
ване - справки на тел. 
0878/580-333.
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
20]
Вик, Фаянс и теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 17]
ВъТрЕшно боядисВа-
нЕ - латекс и блажно, 
ремонт на покриви - тел. 
0897/788-487. [20, 17]
шпаклоВка, боядисВа-
нЕ, редене на ламинат и 
др. - тел. 0879/645-054. 
[7, 7]
Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, тера-
кота, монтаж ламинат - 
0885/015-666. [12, 3]

хидроизолации
хидроизолации на 
покриви и гаражи - тел. 
0889/65-82-08. [12, 5]
хидроизолация на 
покриви, измазване на 
комини, ламарини - тел. 
0876/54-95-12. [24, 1]

изолации
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895

Ел. рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802.
ЕлЕкТроТЕхник - тел. 
0879/377-566. [6, 1]

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

Вик
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВанЕ на канали - 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи - тел. 
0894/22-05-09. [25, 16]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [24, 23]
Ел. урЕди се поправят на 
тел. 0894/22-05-09. [25, 
21]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
справки на тел. 0897/425-
313. [25, 8]

косЕнЕ
проФЕсионално косЕ-
нЕ и поддръжка на дворо-
ве - тел. 0899/140-254.
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - справки на тел. 
0894/602-701. 
грижа за Вашия двор - 
косене на трева, поддръж-
ка на зелени площи, по-
чистване на дворове - тел. 
0877/919-006. [12, 12]
косЕнЕ и почистване на 
места - 0899/155-386. 
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0878/881-
501. [12, 2]
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти, къпини - 
справки на тел. 0886/308-
017. [24, 1]

ФирМа „ТЕспоМ“ ад 
- гр. габроВо прЕд-
лага прЕцизно ла-
зЕрно рязанЕ на 
лисТоВ МаТЕриал с 
дЕбЕлина до 14 ММ. 
Заповядайте при нас! 
За повече информация: 
тел. 0888/513-088 или 
на имейл: tespom1@
mail.bg. [12, 9]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
рязанЕ на опасни дърве-
та - 0894/602-701. [20, 17]
рЕМонТ на стругове и 
фрези извършва тел. 
0898/359-222. [22, 2]

прЕВози
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - справки на тел. 
0893/511-154.
ТранспорТ със самос-
вал до 3.5 тона и ра-
ботници - 0894/602-701. 
[20, 14]

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., мет-
рови - 75 лв., чувал дър-
ва - 5 лв., разпалки - 5 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154.
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
нарязани и нацепе-
ни дърва - бърза дос-
тавка. Справки на тел. 
0877/108-825.
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.
дърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
дъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
дърВа за огрев - мет-
рови, за печка и камина, 
гарантирано качество и 
количество, се продават 
на тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
МЕТроВи и нацепе-
ни дърва за огрев (бук) 
се продават на тел. 
0879/808-888.

дърВа за огрев - наце-
пени и метрови. Реална 
кубатура. Тел. 0883/553-
304.
МЕТроВи дърВа продава 
тел. 0876/162-172.
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[12, 10]
дърВа за огрев - дъб 
и бук - сухи, нарязани, 
нацепени, и МЕТРОВИ, се 
продават на тел. 0896/80-
76-88. [12, 8]
дърВа за огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [24, 8]
сухи дърВа за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 8]
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени - 80 лв., се 
продават на тел. 0878/47-
22-37. [31, 5]
дърВа за огрев на метър 
и нарязани на склад - тел. 
0897/87-98-07. [24, 1]
дърВа за огрев - мет-
рови и нарязани - тел. 
0896/555-999. [24, 1]

иМоТи продаВа
чЕТирисТаЕн апарТа-
МЕнТ, 94 кв. м, срещу 
Консултативна поликлини-
ка, четвърти етаж, тухла, 
ТЕЦ, алуминиева дограма, 
паркет, 2 тераси, една ос-
тъклена, маза, асансьор, 
продава за 69 000 лева 
тел. 0889/227-805. [20, 
13]
къща на 2 км от Габро-
во се продава на тел. 
0897/56-90-27. [11, 6]
парцЕл - 2 дка, в ре-
гулация, в село Арме-
ните се продава на тел. 
0888/515-797. [6, 2]
апарТаМЕнТ В центъ-
ра се продава на тел. 
0878/589-021. [1, 1]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
състоящ се от кухня, хол, 
спалня, балкон, дрешник, 
централно парно, добро 
състояние, се продава на 

тел. 0988/853-923. [4, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуВа сТари къщи 
и постройки по села-
та на ниски цени - тел. 
0889/991-977.
ТЕнЕкиЕн гараж - 5 
м, търси да закупи тел. 
0887/39-59-89. [12, 4]

иМоТи даВа под наЕМ
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Сирмани, основен 
ремонт, 260 лв. наем, се 
дава под наем на тел. 
0898/939-303. [10, 10]
заВЕдЕниЕ на „Ап-
рилов“ 20 се дава под 
наем. За справка: тел. 
0897/614-366. [10, 10]
Магазин - 20 кв. м, 
близо до Автогарата, се 
дава под наем на тел. 
0878/135-657. [8, 5]
апарТаМЕнТ В кв. Лъката 
се дава под наем на тел. 
0898/38-89-94. [12, 5]
обзаВЕдЕна гарсони-
Ера се дава под наем на 
тел. 0878/880-965. [5, 4]

кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 1]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0895/363-
806. [4, 1]

Търси под наЕМ
Търся оФис около 50 
кв. м в централна градска 
част. Партерен или първи 
етаж. Може и апартамент. 
Лесно паркиране. Цена до 
250 лв. без ДДС. Тел. 
0894/643-533 [7, 3]

нощуВки
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
тел. 0889/931-264. [22, 
18]
нощуВки В идеален цен-
тър - 0876/731-419. [22, 10]

почиВки, кВарТири
бунгала В Китен - 
собствен санитарен въ-
зел, TV, хладилник - тел. 
0888/813-925. [12, 1]
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паркЕТ продаВа

лаМиниран паркЕТ 
„алЕкс и ко“ оод, 
www.alexfloor.com.

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.

огнЕупорни Тухли, циг-
ли, турски керемиди втора 
ръка се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 8]
сТари цигли - двуканал-
ни, 0.20 лв., се продават 
на тел. 0877/29-84-89. 
[24, 4]
сухи чаМоВи греди и 
букови талпи се прода-
ват на тел. 0898/359-222. 
[22, 2]

продаВа обзаВЕжданЕ
пЕралня „саМсунг“, 
хладилник с фризер „За-
нуси“, бойлер „Елдом“ - 
80 л, се продават на тел. 
0897/56-90-27. [11, 5]

продаВа клиМаТици
хипЕринВЕрТорЕн кли-
МаТик „Фуджицу Нок-

рия-18“ се продава на 
тел. 0879/000-654. [12, 
10]

продаВа разни
плъТна МЕТална врата 
- 2.60/2.40, се продава на 
тел. 0888/854-160. [4, 1]

продаВа Машини
пЕлЕТЕн коТЕл GF SBN, 
35 киловата, на 1 годи-
на, гаранционен, цена по 
договаряне, по спешност 
продава 0896/044-120 
[33, 25]

Мляко, сирЕнЕ
прясно и кисело овче 
мляко, прясно сирене без 
сол - с доставка, се про-
дават на тел. 0896/544-
474. [26, 14]

жиВоТни продаВа
Малки паТЕТа, гъски и 
други се продават на тел. 
0884/006-098. [7, 1]

продаВа Тор
биоТор оТ калифорний-
ски червей за градини и 
овощни насаждения се 
продава на тел. 0898/630-
249. [24, 13]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
изкупуВа буркани сре-
щу „Капитан Дядо Нико-
ла“ - тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497.

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

рабоТа прЕдлага
салон за красота търси 
маникюристка. Справки на 
тел. 0899/987-535. [24, 
15]
басЕйн ТрЕндаФи-
ла търси пицар и бар-
ман. Телефон за връзка: 
0883/27-77-70. [12, 8]
ТранспорТна ФирМа 
търси шофьор с катего-
рия „С+Е“ за работа с 
гондола. Справки на тел. 
0889/501-631. [12, 8]
МайсТор коФраж и ар-
матура търси да назначи 
тел. 0898/421-281. [26, 7]

пицария „Мания“ тър-
си сервитьори, пицари. 
Справки на тел. 0878/44-
55-19. [12, 5]
продаВачка за храни-
телен магазин, закуски, 
кафе се търси на тел. 
0897/889-009. [11, 1]
агроапТЕка Търси слу-
жител с необходимата 
квалификация. Справки на 
тел. 0877/60-14-33. [22, 
2]

агЕнция за охра-
на „супЕр-гард“ 
набира охраниТЕ-
ли. Справки на тел. 
0888/60-42-51. [5, 1]

Малка краВЕФЕрМа 
търси работник. Справки 
на тел. 0876/41-54-80. [5, 1]

касиЕр за склад за от-
падъци с работно време 
08.00 - 17.00 часа се тър-
си на тел. 0885/815-556. 
[12, 1]

дърВодЕлска ФирМа 
търси мебелист с опит. 
Работа само с масив - 
тел. 0899/155-378. [5, 1]
чоВЕк за гледане на 
болна се търси на тел. 
0897/660-978. [4, 1]
сЕрВиТьорка с опит 
търси тел. 0899/651-549, 
0895/672-652. [12, 1]

рабоТа Търси
Търся рабоТа като ох-
ранител - тел. 0897/555-
244. [5, 1]
глЕдаМ дЕца - тел. 
0896/12-70-10. [6, 1]

грижа за дЕца, 
болни и ВъзрасТни
глЕдаМ болни, възраст-
ни хора почасово - тел. 
0877/302-561. [20, 14]
прЕдлага поМощ при 
отглеждане на дете - тел. 
0899/495-330. [5, 1]

градини, басЕйни

ландшаФТЕн дизайн, 
оформление и изпъл-
нение на дворни места, 
озеленяване, водопадни 
и езерни форми, скални 
кътове, барбекюта. Тел.  
0888/942-335.

„сТоМано и МЕТалообрабоТВанЕ габроВо“ 
оод - габроВо, ул. „индусТриална“ 36, Тър-
си заВарчици на МЕТални издЕлия, коиТо 
рабоТяТ с со, МожЕщи да разчиТаТ ТЕх-
ничЕски чЕрТЕжи. Фирмата предлага отлично 
заплащане, осигуряване на 100 процента, съвре-
менни условия на труд, възможност за постоянна 
работа и професионално развитие. За контакт: 
smg.berova@yahoo.com, тел. 0892/470-928 - Пепа 
Берова. [24, 4]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 2]
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Отиäå ñи Криñто... от Гàáрово
Продължава от стр. 1

 Също	 тогава	 известната	 тв	 во-
деща	 Евгения	 Атанасова,	 напус-
нала	 временно	 телевизията,	 за	
да	 стане	 част	 от	 доброволческия	
екип	 на	 Кристо,	 възкликна:	 „Защо	
обичат	 Кристо?	 Сега,	 вече	 като	
един	 от	 стотиците	 работници	 на	
новия	 му	 проект	 „Плаващите	 ке-
йове”,	 разбрах	 защо	 най-извест-
ният	световен	артист	от	български	
произход	 е	 толкова	 магнетичен.	
Той	дава	шанс	на	хората	да	прежи-

веят	 събитие,	 което	 им	 е	 напълно	
непознато,	 да	 участват	 в	 нещо	
красиво	 заради	 самата	 красота.	
Нещо	 повече	 -	 да	 знаят,	 че	 това	
се	 случва	 само	 веднъж	 в	 живота. 
	 Кристо	като	вълшебник	мотиви-
ра	хората	доброволно	да	обединят	
невероятно	 количество	 енергия	 в	
съвсем	ирационална	цел.	Удивител-
но	е	 колко	радост	 доставя	работа	
като	тази“.
	 „Знам,	 че	 тези	 проекти	 са	 аб-
солютно	 ирационални,	 абсолютно	

безполезни	 –	 често	 казваше	в	 ин-
тервюта	Кристо.	-	Светът	спокойно	
може	да	мине	без	тях.	Никой	няма	
нужда	 от	 тях	 –	 само	 аз	 и	 Жан-	
Клод.	 Тя	 винаги	 подчертаваше,	 че	
те	 съществуват,	 защото	 ние	 ги	 ха-
ресваме,	а	ако	ги	харесат	и	други,	
това	вече	е	бонус.“
	 Но	всички,	които	са	се	докосна-
ли	 до	 проектите	 на	 Кристо,	 знаят,	
че	 те	 не	 са	 безполезни,	 те	 са	 ни	
нужни.	 Те	 ни	 карат	 да	 погледнем	
под	 друг	 ъгъл	 на	 познати,	 а	 поня-
кога	да	видим	неща,	които	са	били	
под	 носа	 ни,	 но	 така	 и	 не	 сме	 ги	
забелязвали.	 Нужни	 са	 ни	 и	 като	
една	вечна	провокация	към	самите	
нас	 -	 че	 няма	 предел	 на	 мечтите,	
че	 няма	 невъзможни	мечти	 и	 най-
важното	–	няма	цена	на	свободата.	
	 За	Габрово	нещата	далеч	не	са	
ирационални.	„Проблемът	вече	не	е	
кой	кого	харесва,	кой	кого	не	при-
ема	–	сподели	през	2017	г.	Светлин	
Русев,	състудент	на	Христо	Явашев,	
по	 повод	 идеята	 за	 изграждане	
в	 града	 на	 Център	 на	 модерното	
изкуство	 на	 името	 на	 Кристо	 и	
Жан-Клод.	 -	 Ясно	 е,	 че	 за	 Габро-
во	 това	 е	 не	 просто	 необходимо,	
това	 е	 име,	 което	 ще	 носи	 много	
–	във	всяко	едно	отношение.	Това	е	
един	духовен	и	всякакъв	кредит	за	
Габрово.“
	 „И	 той	 като	 Светлин	 (Русев	 –	
бел.	на	авт.)	-	не	му	достигнаха	две	
седмици.	Бог	 да	 го	прости!“	 -	 въз-
дъхна	 вчера	 безутешният	 Стефан.	
На	 13	 юни	 неговият	 брат	 Христо	
Явашев,	роден	в	Габрово,	щеше	да	
навърши	85...

Кристо и Анани с баща им Владимир

 "Отиде си един изключително талантлив българин. Бог да прости Христо 
Явашев - Кристо. Неговите интересни и смели произведения и проекти зав-
ладяха цял свят. Изказвам своите най-искрени съболезнования на близките и 
семейството му."

Стефан, Христо и  Анани Явашеви

 Напусна ни Кристо Явашев. Той успяваше да 
разруши в най-добрия смисъл на думата всички 
ограничения, които човешкото съзнание и стра-
хове изграждат.
 Създаденото от таланта му трябваше да се 
съпреживее, за да бъде усетена с всички сетива 
неповторимата емоция, която творбите му по-
раждат.
 Той не се побираше в рамка, притежаваше уме-
нието да съчетава въображението с действител-
ността и да подарява на хората реално преживя-
ване в мащаби, отвъд границите на очакваното.
 Всяко изкуство, което те докосва, изпълнява 
своята задача. Кристо успя! Успя да докосне мили-
они.
 Благодарна съм, че имах шанса да се докосна до 
неговото наистина велико изкуство.
 Благодарна съм, че човек като него беше сред 
нас и остави вдъхновяваща ярка следа в светов-
ното изкуство с дързостта на истински габро-
вец! Неговият талант бе и вярвам, че тепърва ще 
бъде част от Габрово!
 Дълбок поклон, Кристо!

Таня Христова - кмет на Габрово:

 Защото Кристо винаги е мечтата по нещо голямо, смелост да оставиш 
всичко зад гърба си и да започнеш наново, да бъдеш свободен, да поставиш 
любовта към изкуството над всичко рационално, дребно и човешко!
 Роден в Габрово, България, през 1935 г., като Христо Владимиров Явашев, 
той предпочете неизвестността пред ограниченията на тоталитарния 
режим и на 22-годишна възраст замина с еднопосочен билет за Европа. Ар-
тистичният му талант го утвърди като световен артист в Париж в края на 
50-те и началото на 60-те години. Там срещна и партньорката си Жан-Клод, 
с която заживява в САЩ от 1964 г. Двамата създават мащабни временни 
произведения на открито и стават емблема на споделено творчество и на 
собствен, уникален модел на независимост от правилата на арт средите. 
Вярват, че единствената цел на техните произведения е да носят „радост и 
красота” .
 Кристо има дързостта не само да измисли и нарисува, но наистина фи-
зически да опакова брегове и прибои, да обгради острови, или да покрие със 
сребриста тъкан сграда като Райхстага, да спусне завеса между два хълма в 
планините, да направи така, че хората да ходят по вода върху водите на дъл-
боко езеро.
 Когато работи над проектите си, Кристо диша дълбоко, наслаждава се 
на вятъра, на слънцето, крачи бързо, усмихва се, косата му се развява от вя-
търа. С всеки жест и дума ни подканя да участваме, да усещаме, да отворим 
сетивата си, да бъдем живи.  
 Кристо си отиде в съня си. Същата вечер рисувал до късно – следващият 
проект - „Опакованата триумфална арка” в Париж, започната през 60-те 
години, която трябваше да се реализира идващата година. Вярвам, че него-
вите сътрудници ще довършат започнатото!
 На днешния ден артистичният свят се разделя с един от последните 
големи артисти на едно златно поколение, човек, изпреварващ времето с 
идеите си. Разделяме се с Кристо, новатора, пренесъл уникалния си почерк 
от ХХ в ХХI век. 
 Неговите произведения отнемаха години, понякога десетилетия, за да 

бъдат реализирани. След това оставаха само броени 
дни. Защото Кристо вярваше, че „притежанието и 
установеното са врагове на свободата, а техните 
проекти с Жан-Клод са нетрайни като нашия живот, 
който си отива… и остава само… някъде там”.
 Макар емблематичното му изкуство да е опреде-
ляно като временно, всичко, направено от него, ще 
бъде в сърцата на милиони, които преживяха проек-
тите му! Защото в тях се съдържат простите и ве-
чните неща – свобода, любов, нежност, уязвимост, 
които не са подвластни на времето… 

Евгения Атанасова

На Изео през 2016 година

Анани, Стефан и Христо, Габрово, 1942 г.

Крушата, която Кристо рисува. Картината се намира в Лувъра 

Жан-Клод официално става съавтор 
на инсталациите на Кристо през 1994 година.  
Двамата се запознават през октомври 1957 г. 
и са неразделни до смъртта й на 18 ноември 2009 г.

Снимката е от официалния сайт на Кристо,
https://christojeanneclaude.net/life-and-work

Зà Криñто нå можå äà ñå ãовори в минàло врåмå


