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В броя от понеделник Таня 
Христова говори за запомнящите 
се събития в Габрово през 2022 
година; за някои от най-важните 
инфраструктурни проекти, които 
стартираха и са завършени през 
годината; за подготовката на 
проекти за привличане на външен 
финансов ресурс по програми на 
Европейския съюз. Днес кметът на 
Габрово продължава с последната 
тема и отговаря на още въпроси 
на Женина Денчева.

– Добрата новина е, че в 
края на септември 2022 г. Ми-
нистерски съвет прие Методи-
ката за изменение на цената 
на договор за обществена по-
ръчка при инфлация, с което 
се пристъпи към анализ на 
всеки един договор за СМР и 
пристъпване към анексиране в 
рамките на максимум 15%, при 
доказване на целесъобразност 
и обосновка на актуализирани 
цени. Това ще позволи всички 
предвидени дейности в горе ци-
тираните проекти да приключат 
в рамките на 2023 година. 

Сходна се оказа ситуаци-
ята с 

проектите за 
реконструкция на Дома 
на културата и съзДаване 
на млаДежки център

в сградите на бившия летен те-

атър, включително изграждане 
и на нов корпус за настаня-
ване. И двата обекта са част 
от проекти с външно финан-
сиране. Предвид динамиката 
на цените на строително-ре-
монтните работи се оказа, че 
планираният финансов ресурс 
по проектите е недостатъчен и 
това наложи повторно провеж-
дане на обществени поръчки 
и увеличаване на финансовите 
параметри. Тъй като общест-
вените поръчки за обектите 
бяха проведени през 2022 г., 
към настоящия момент за тях 
не предвиждаме индексация. 
Предвид естеството и обема на 
обекта на Дома на културата, 
по време на строителството се 
оказа, че липсват определе-
ни видове строителни работи, 
както и липсващи количества в 
голям мащаб на част от вклю-
чените работи и това наложи 
да предложим на Общински 
съвет да ни даде разреше-
ние за сключване на допълни-
телно споразумение към СМР 
договора на стойност малко 
над 1 500 000 лв. Използвам 
възможността да благодаря на 
Общински съвет - Габрово за 
подкрепата за това трудно ре-
шение. Изпълнението на този 
обект върви в график и голяма 
част от предвидените работи 
са в напреднал етап на изпъл-
нение. Това дава увереност, че 

обектът ще бъде успешно при-
ключен в рамките на 2023 г. 

Сходна е съдбата и на 
обекта за създаване на мла-
дежки център в бившия ле-
тен театър. Проект, който е 
бюджетиран по цени 2019 г., 
се оказа невъзможно да бъде 
реализиран с параметрите на 
2022 г. В момента общините - 
бенефициенти на проекти за 
създаване на младежки центро-
ве по Норвежката програма, 
сме в процедура за искане 
на допълнителни финансови 
средства от Министерство на 
образованието за дофинанси-
ране на сключените договори 
за СМР. За съжаление, и в този 
обект се регистрират проблеми 
с количества на видове работи 
и необходимост от нови, което 
налага да се стартира процеду-
ра за допълнително възлагане 
и осигуряване на допълнителен 
ресурс от собствените сред-
ства. 

Въпреки сериозните пре-
дизвикателства, вярвам, че уси-
лията ни за намиране на труд-
ни, но конструктивни решения 
ще бъдат подкрепени и Габро-
во ще се радва на обновени 
пространства с потенциал за 
качествен културен, събитиен и 
социален живот.  

Що се отнася до инфра-
структурни обекти, които реа-
лизираме основно чрез капи-

талова програма и собствен 
ресурс, бих искала да започна 
с това, че през 2022 г. 

завършихме цялостната 
реконструкция на 
кв. тренДафил 2 и 
межДублоковите 
пространства на                      
ул. "свищовска" 59 – 67.
Инвестицията, която вло-

жихме 2022 година, надхвърля 
1 100 000 лв. През годината 
завършиха два от планираните 
три етапа на обекта „Благоус-
трояване на публична инфра-
структура в централна градска 
част“, а именно с инвестиция от 
близо 600 000 лв. реализирах-
ме подобекти – междублокови 
пространства – улици „Лазар 
Донков”, „Кирил и Методий” и 
„Райчо Каролев” и паркинг на 
ул. „Чардафон”. През измина-
лата година започна и рекон-
струкцията на пространството 
до детска ясла „Първи юни” и 
ул. „Никола Балканеца”, като 
ремонтните работи предвиж-
дат цялостно благоустрояване 
на зоната, включително кът за 
отдих и игра, и подземна кон-
тейнерна площадка. 

продължава на стр. 3

Кмåтът Таня Õриñтова за 2022 ã. и приоритåтитå в новата
Продължение на интервюто с кмета на Община Габрово Таня Христова от миналия брой 

 Художествена галерия 
„Христо Цокев” започна 
годината с гостуващата 
изложба на студенти от 
Националната художестве-
на академия, която беше 
открита на 6 януари.
 В изложбата са пред-
ставени работи на дип-
ломанти в степените „ба-
калавър” и „магистър” от 
специалностите „Резба”, 
„Керамика”, „Метал”, „Тек-
стил - изкуство и дизайн”, 
„Дизайн на порцелан и 
стъкло” от Факултета по 
приложни изкуства в На-
ционалната художествена 
академия. 
 Събитието откри доц. 
Роберт Цанев – замест-
ник-ректор на НХА и кура-
тор на експозицията. По 
думите му, представените 

специалности са едни от 
основополагащите от съз-
даването на Академията. 
За тяхното популяризира-
не в учебното заведение е 
създаден „Център за опаз-
ване и развитие на тра-
диционните за България 
приложни изкуства”. 
 В подготвянето на из-
ложбата в габровската 
галерия заедно с доц. Ро-
берт Цанев работиха пре-
подавателите Красен Тро-
ански, Росен Тошев, Адела 
Горанова, Светли Евгени-
ев, Емил Бачийски и сту-
денти от НХА. 
 Използвани са различ-
ни техники, смели коло-
ритни решения, а наред с 
тях младите автори показ-
ват новаторски търсения в 
областта на съвременното 

изкуство.
 На събитието присъст-
ваха ученици и учители от 
Националната гимназия за 
приложни изкуства „Тре-
вненска школа” и Нацио-
налното училище за при-
ложни изкуства „Профе-
сор Венко Колев” - Троян. 
Те разговаряха и обмениха 
идеи с преподавателите и 
студентите от НХА. 
 Сред гостите бяха об-
ластният управител на 
Габрово Кристина Сидоро-
ва, проф. д-р Светла Дими-
трова - директор на РЕМО 
„Етър”, Алфидин Ахмедов 
- директор на Държавния 
куклен театър в Габрово, 
представители на местни-
те културни институти и 
габровски художници.
 Изложбата може да 

бъде видяна до 3 февруа-
ри в ХГ „Христо Цокев” в 
Габрово.
 Доц. Роберт Цанев: 
„Идеята е да разпростра-
ним, развием и популяри-
зираме приложното изку-
ство чрез изяви, изложби 
на пет специалности от 
Приложния отдел на НХА, 
едни от основните от ос-
новаването му. 
 Тази изложба беше 
представена в Цариброд, 
Сърбия. Второто място, къ-
дето я показваме, е тук, в 
Габрово. След това тя ще 
гостува в Бургас. С намере-
ние да бъдат  представени 
и видени от повече хора 
петте не толкова популярни 
специалности. Благодарим 
на Евгени Недев, директор 
на ХГ                 стр. 2

Партньорñтво мåжäу НÕА и ãалåрия "Õриñто Öокåв" 
започна ñъñ ñъврåмåнна изложáа на ñтуäåнти  
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Рåãионалåн иñторичåñки музåй 
– Гаáрово оáявява ñъáиратåлñка 
кампания, поñвåтåна на Пåнчо Сåмов2

Специализираният музей в Трявна е в Десятката 
на най-посещаваните туристически обекти за 2022 г.
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продължава от стр. 1
„Христо Цокев“, за въз-
можността изложбата да 
се реализира тази годи-
на.
 Участниците студенти 
са над 30 души от пе-
тте специалности, които 
се представиха най-до-
бре. Това са визуални 
изкуства в областта на 
пластиката и релефа, съ-
временна интерпретация 
на тези така наречени 
основополагащи специал-
ности на Приложния фа-
култет и чисто приложни 
дисциплини в областта на 
съвременното изкуство. 
 Показани са диплом-
ни работи, изработени за 
един семестър. В излож-
бата присъстват и някои 
от магистрите с работи от 
бакалавърската им сте-
пен. Всеки дипломант сам 
си избира темата, съгла-
сувана с преподавателя. 
Това, което ги различава 
помежду им, са матери-
алите, с които работят. 
Разбира се, и стила, ком-
бинацията от материали, 
третирани по съвременен 
начин. Използването на 
нови технологии позволя-
ва да се случват по-раз-
лични неща. Работите са 
изключително съвремен-
ни, интересни. Те трябва 
да се видят и заради тези 
съвременни тенденции. 
 Нашата Художествена 
академия е със 125-го-
дишна история. На 14 
октомври 1886 г. отваря 
врати Държавното рису-
вално училище. Днес НХА 
има 18 специалности и 19 
катедри. 
 Идеята на ръковод-
ството на академията е 
да засили партньорството 
с художествените гале-
рии. Нещо много добро 
като образователна цел.
 Настоящата изложба 
е една съвременна из-
ложба. Студентите участ-
ват по програмите на 
„Еразъм“, пътуват по цял 
свят. Имат поглед вър-
ху процесите, които се 
случват, и през четирите 
години в академията са 
създавали много интерес-
ни работи.
 Баща ни проф. Кънчо 
Цанев, познат добре на 
габровци като художник 
резбар, който дълбоко 
познава художествената 
обработка на дървото, е 

основоположник на мону-
менталната дърворезба. 
Традицията продължава 
в семейството. Явно из-
куството, брат ми проф. 
Петер Цанев – художник, 
изкуствовед, е фамил-
на черта. Есента тук, в 
Габрово, ни предстои „Из-
ложба на фамилия Цане-
ви“. 

евгени неДев, 
Директор на хг 
„христо цокев“:

 „С тази изложба за-
почва партньорството с 
НХА. В последните годи-
ни галерията се опитва 
да бъде медиатор между 
образование и изкуство. 
Началото бе сложено с 
ВТУ - специалност „Визу-
ални изследвания“, като в 
2017 г. ХГ „Христо Цокев“ 
се обърна към ректора на 
ВТУ за създаване на та-
кава специалност. Мина-
лата година вече напра-

вихме изложба на студен-
ти от специалност „Ви-
зуални изкуства“ с техен 
преподавател. И проф. 
Георги Минчев гостува с 
изложба – скулптура, на 
неговите студенти.
 Няколкогодишното 
партньорството с Вели-
котърновския университет 
- Факултет по изобрази-
телно изкуство, продължи 
и с Нов български уни-
верситет - Департамент 

„Изящни изкуства“, с ху-
дожествените училища в 
Троян и Трявна. Сега раз-
ширяваме сътрудничест-
вото с факултета „При-
ложни изкуства“ на НХА.
 Преди откриването на 
изложбата на студентите 
от НХА Художествената 
галерия организира посе-
щение и среща на госту-
ващите преподаватели с 
ученици и преподаватели 
от двете специализирани 
гимназии в Трявна и Тро-
ян. Добра възможност в 
образователния процес с 
акцент съвременни тен-
денции на обучението по 
приложни изкуства, под-
готовка и ориентиране на 
бъдещи студенти“.

аДела горанова, 
асистент в 
специалност „текстил 
- изкуство и Дизайн“ 
при нха:

 „Преподавам текстил-
но изкуство и текстилен 
дизайн. В изложбата сме 
подбрали работи от по-
следните ни випуски и за-
вършили магистри. Една 
работа се казва „Ком-
фортно ежедневие“ на 
студентката Александра 
Стоянова и изобразява 
отделни сцени с чувство 
за уют от нейното еже-
дневие, които я карат да 

се чувства добре. Напра-
вена е под формата на 
пачуърк ( от англ: patch 
(кръпка) и work - работа) 
техника, при която отдел-
ни парчета плат се за-
шиват едно за друго и 
създава определен есте-
тически ефект. Апликация 
и бродерия.
 Голямо е разнообра-
зието на спални компле-
кти, пердета, дрехи, за-
бавна декорация за гра-
дини и пр.
 Друга работа на Алек-
сандра Бошнакова е тъ-
кан текстил на вертика-
лен стан – вълна и акрил 
„Не крийте страховете 
си“… Придружена е с фо-
тография с бродерия и 
показва неин проблем. 
Изобразявайки го, тя все 
едно се освобождава от 
него…
 „Автопортрети“ – дру-
га работа с техник плъст. 
Много живописна от мно-
го разпръснати лица. Това 
са автопортрети в раз-
лични емоционални със-
тояния изпълнени по вре-
ме на ковид пандемията, 
когато всички бяхме за-
творени.Човекът на изку-
ството никога не скучае“.

 емил бачийски, 
Доц. катеДра „метал“:

 „В изложбата показ-
ваме четири дипломни 
работи на наши студенти 
- двама участват с метал-
на пластика, плакети и 
медали и две студентки, 
които участват с метало-
пластика. 
 Нашата специалност 
е нова (1991) в НХА. По-
казаните големи пластики 
са абстрактни, металните 
серии са изобразителни. 
При двама студенти има 
изобразителност и сю-
жет. Присъства работа в 
комбинация на желязо и 
стомана, в комбинация 
със стъкло, с огледало. 
Сложната форма пречуп-
ва пространството. В две 
витрини са показани и 
бижута на студенти от 
втори курс. Те са изра-
ботени от месинг, алпа-
ка, комбинация с хартия, 
емайл и др. Това е много 
скъпо направление осо-
бено в бижутерията. В 
ателиета предоставяме 
консумативи, техника. Те 
се намират във факултета 
„Приложно изкуство“ на 
Цариградско шосе“.
 Вела Лазарова

Във връзка със 140 години 
музейно дело в Габрово и 150 
години от рождението на Пенчо 
Семов (1873 – 1945), Регионален 
исторически музей – Габрово 
инициира събирателска кампа-
ния за оригинални снимки, до-
кументи, вещи, спомени и други 
архивни материали, свързани с 
видния габровски индустриалец 
и благодетел. Ще се приемат и 
запазените все още в габровски-
те фамилии вещи, снимки и доку-
менти, които допълват историята 
на габровската индустрия.

Постъпилите материали ще 
обогатят музейния фонд, а тях-
ното съхранение, проучване и 
социализиране ще даде възмож-
ност за развитие на научноиз-
следователската дейност и ще 

бъде принос към популяризира-
нето на една от най-значимите 
личности, символ на промишле-
ната мощ, стопанския напредък 
и просперитет не само на Габро-
во, а и на България.  

Културните ценности ще се 
приемат, като дарения или чрез 
откупуване, в сградата на ул. 
„Юрий Венелин“ № 5 (бившето 
Начално училище „Васил Лев-
ски“) в работните дни от 9.30 до 
16.30 часа.

Дарителите ще получат Сви-
детелство за дарение и ще бъ-
дат поканени на тържественото 
откриване на обновената сграда 
на музея.

Част от най-ценните събрани 
реликви ще бъдат показани в 
новата постоянна експозиция на 

РИМ - Габрово.
Въпроси, свързани с кампа-

нията, може да задавате на елек-
тронна поща: museum_gabrovo@
abv.bg.

Телефон за повече информа-
ция: 0899 574690 – само в работ-
ните дни от 10 до 16 часа.
 
 * * * 
 Пенчо Семов е един от най-круп-
ните индустриалци и благотвори-
тели. В края на 30-те години на ХIХ 
век той има участие в 28 акционер-
ни дружества, в които работят над 
15 хиляди души, между които 4 бан-
ки и 2 застрахователни компании. 
Умирайки на 10 юли 1945 година, 
Семов оставя основни капитали на 
стойност 1 082 582 000 лева (около 
9 милиона американски долара). 

Рåãионалåн иñторичåñки музåй – Гаáрово 
оáявява ñъáиратåлñка кампания, 
поñвåтåна на инäуñтриалåца Пåнчо Сåмов
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продължава от стр. 1

приключи изгражДането на първия етап 
на новия гробищен парк в местността 
колева ливаДа,

както и изграждането на ритуална зала и урнови 
стени в имота на централния гробищен парк. 
 През 2022 г. реализирахме и благоустрояване 
на дворното пространство на ДГ „Първи юни“ по 
проект „Красива България“, както и приключиха 
всички строителни дейности по реконструкция 
и обновяване на сградата на ДГ „Дъга“ в село 
Яворец. В края на календарната година инвести-
рахме в изграждането на водородна система в 
детска ясла „Славейче“, с която ще се намалят 
разходите за топлоенергия. 

С инвестиция от близо 60 000 лв. създадохме 
условия за отдих и игра на улица „Радост“, на 
която изградихме нова детска площадка. И през 
2022 г. 

проДължихме съвместните инвестиции 
с вик за благоустрояване на зони в 
граДа и малките населени места.

В резултат на това партньорство и след под-
мяна на ВиК инфраструктура в проблемни 
участъци Община Габрово реализира асфалтови 
дейности на стойност над 1 200 000 лева в града 
- ул. „Перущица“, ул. „Селимица“, ул. „Рожен“, 
ул. „Марагидик“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Илев-
ска“, ул. „Съгласие“, ул. „Мак“, ул. „Рибарска“, 
ул. „Зюмбюл“ (кв. Тончевци). За улица „Златна 
нива“ имаме сключено споразумение за цялост-
на реконструкция, която ще завърши през 2023 г. 
 По отношение на малките населени места 
през изминалата година успяхме да насочим 
ресурс от близо 500 000 лева, като основно 
бяха реализирани асфалтови работи в участъ-
ци - GAB 3057 за с. Цвятковци, GAB 2029 кв. 
Етъра – Чарково – Поток – Езерото, улици в 
селата Велковци, Поповци, Музга, Зелено дърво, 
Драгиевци, Гъбене (ще продължи и през 2023 г., 
съчетано с подмяна на водопровод от ВиК). 

Важен приоритет в строителните инициативи 
на Общината беше и продължаването на изпъл-
нението на обект – 

воДоснабДяване на група села на 
територията на община габрово

с цел присъединяване към язовир „Христо 
Смирненски“. Това са селата Умници, Гайтани, 
Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, 
Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, 

Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и 
Яворец. 
 В рамките на изминалата година по-голя-
мата част от обхвата е покрит и се очаква 
в първата половина на 2023 г. дейностите да 
приключат. Припомням, че това е инвестиция в 
размер на малко над 5 млн. лева, която беше 
отпусната от държавния бюджет през 2020 го-
дина. 

С подкрепата на демонстрационен проект 

бяха изграДени Две нови поДземни 
площаДки, 

чрез които ще се изследва функционирането 
на интелигентно решение за умно сметосъ-
биране. Площадките са на ул. „Дунав” и ул. 
„Аврам Гачев”. 

Наред с по-мащабните инвестиции и обек-
ти, през годината се реализираха и не малко 
строителни дейности в градска среда и в об-
щински обекти от строителната бригада на ОП 
„Благоустрояване”. Също така чрез косене и 
други мероприятия, изпълнявани от ОП „Бла-
гоустрояване”, редовно се поддържаше общин-
ската пътна мрежа. Немалко усилия бяха по-
ложени и през тази година за поддържане на 
зелената система, за производство и поставя-
не на градска мебел. Ще спомена реконструк-
цията на градската градина до храм „Успение 

Богородично”, която беше реализирана със 
собствени усилия на общинското предприятие.  

Ще си позволя да завърша строителния 
обход на изминалата година с една ключова за 
Габрово инвестиция, която приключи строител-
ната си фаза през 2022 г. и тя е 

моДернизация на уличното осветление 
в граДа

чрез въвеждане на енергийно-ефективни реше-
ния чрез договор за гарантиран резултат. Тук 
ще си позволя да цитирам цифри, които де-
монстрират ефекта от реализацията – ако през 
2020 г. от януари до октомври е изразходена 
1853 МW електроенергия, то за същия период 
през 2022 г. са отчетени 811 МW, което показва 
спестената ел. енергия от 1042 МW или близо 
60% икономия. Този проект е от значение и за 
справяне с глобалните климатични проблеми и 
преминаване към нисковъглеродна икономика 
и опазване на въздуха, като се очаква над 70% 
от вредните емисии, генерирани от системата 
за улично осветление, да бъдат спестени.

– Г-жо Христова, какво е направено в 
сферата на образованието, културата, здраве-
опазването?

– Инвестициите в сферата на образование-
то са тези, които носят най-висока добавена 
стойност, защото те трябва да подготвят наши-
те децата за бъдещето и да гарантират готов-
ността им да се справят с предизвикателствата 
на дигиталния и зелен преход, да притежават 
адекватни умения и знания, както и да бъдат 
достойни и отговорни личности. Наред с ин-
вестициите в материално-техническата е важно 
да се работи за повишаване квалификацията 
и уменията на учителите и за въвеждане на 
нови модели на обучение, които приоритизират 
екипната работа, формират умения и развиват 
критично мислене, дават възможност за учене 
чрез правене. Радвам се, че 

през послеДните гоДини в габрово се 
съзДават все повече стем кабинети

и се надявам, че този процес ще допринесе за 
по-добра мотивация както на ученици, така и 
на учители.  

Един от основните фокуси в образовател-
ната ни сфера продължава да бъде развитието 
на кадри за индустрията чрез ранно профе-
сионално ориентиране на децата и младежите. 
Последните години показват колко важно е да 
работим за формиране на екосистема, която 

да среща интересите на местния бизнес с тези 
на младите хора. Убедена съм, че връзката 
образование – наука – бизнес – местна власт 
– граждани трябва да бъде развивана и задъл-
бочавана, за да може от една страна образо-
ванието да подготвя кадрите, от които бизнесът 
има нужда, и от друга да дава на младите хора 
знания, умения и нагласи, които да ги мотиви-
рат да търсят реализация в местни компании, 
както и сами те да стават предприемачи. В 
този процес дуалната форма на образование 
вече показва положителни тенденции. За нас 
като Община е важен приоритет да бъдем ак-
тивен партньор и посредник в тези процеси. 
Една от инициативите в тази посока с фокус 
върху предприемачеството, която вече споме-
нах, е Лагерът на иновации. 

През 2022 година беше посветен на евро-
пейската година на младите хора и за пореден 
път даде възможност на млади хора с различ-
ни интереси да творят и да дават своите идеи 

по теми, важни за града. В края на мината 
година като инициатива, родена в дните на 
кампа, се проведе Климатон в партньорство 
с Клинтех и почти всички габровски училища. 
Едно събитие, което показа как извън учебна 
среда младите хора на Габрово гледат на съ-
временните предизвикателства и заедно търсят 
решение за тяхното преодоляване.

Тук е мястото да споделя и факта, че чрез 
Центъра за подкрепа за личностно развитие 
„Кариерно ориентиране – Габрово“ се реали-
зират дейности по запознаване на учениците с 
професии и кариерно ориентиране и се реали-
зират множество партньорски инициативи.

амбицията на габрово Да се развива 
като център на бизнес и иновации

предопределя изключителната важност на Тех-
нически университет - Габрово и засилване 
на връзката образование – наука – бизнес. 
Работата по различни проекти и проактивната 
роля на университета привличат все повече ин-
терес от страна на студенти и бизнес към въз-
можностите на висшето училище и модерните 
технологични центрове, които оформят първия 
извън столицата технологичен парк. 

И понеже вашият въпрос е съвсем кон-
кретен, ще се спра на инициативите, с които 
успяхме да подобрим материално-техническата 
база в нашите училища и детски градини. Ще 
започна с обновената база на детска градина 
„Дъга“ в село Яворец. Тази инвестиция ще ни 
позволи да създадем целодневна организа-
ция на обучение и обхващане на всички деца 
от района. Шест нови площадки за игра има 
детска градина „Първи юни“ в квартал Борово. 
През 2022 г. кандидатствахме за ремонт и обо-
рудване на две спортни игрища за баскетбол 
и волейбол в СУ „Отец Паисий“ и получихме 
одобрение за финансиране от Министерството 
на образованието и науката. 

През 2022 г. с проекти към различни ми-
нистерства габровските училища реализираха 
инициативи за въвеждане на мерки за енер-
гийна ефективност и ВЕИ, ремонт на покривни 
конструкции, изграждане на спортни площадки, 
създадени бяха нови СТЕМ центрове.  

През 2022 година се радвахме на мно-
жество инициативи, които включваха деца и 
младежи от нашите образователни институции. 

 продължава на стр. 8

Кмåтът Таня Õриñтова за 2022 ã. и приоритåтитå в новата
Продължение на интервюто с кмета на Община Габрово Таня Христова от миналия брой 

Нова детска площадка на ул. „Радост“

Благоустрояване на дворното пространство на детска градина „Първи юни“ по проект „Красива България“

 Завършване реконструкция на квартал Трендафил 2 – ул. „Лазурна“
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Вела лазароВа
 Известен с псевдонима  Щастли-
веца, Алеко Константинов е „най-
веселият български писател“, чийто 
граждански патос, тънко чувство за 
хумор, ирония и самоирония повече 
от век и половина правят неговите  
пътеписи, разкази, над 40 фейлетони 
толкова актуални и днес. В своите 
произведения писателят описва сле-
досвобожденската действителност в 
България, като не спестява изобли-
чаването на недостатъците на обще-
ството. А в книгата „Бай Ганьо. Неве-
роятни разкази за един съвременен 
българин” (1895) създава най-извест-
ния сатиричен образ в българската 
литература. „Алеко Константинов не 
мрази своя Бай Ганьо, не го презира 
- отбелязва проф. Александър Кьо-
сев, - а го критикува, понякога му се 
присмива, но въпреки това изпитва 
дълбока емоционална връзка с него.“
 Алеко Константинов е роден на 
1/13 януари 1863 г. в Свищов. Учи 
в родния си град. Замолен веднъж, 
Алеко Константинов е записал в ав-
тобиографичната си скица: „Следвал 
е два класа в Свищовското училище 
и от 1874-1877 г. е бил ученик на Га-
бровската гимназия“.
 Син на търговеца първенец Ива-
ница Хаджиконстантинов, той е пле-
менник на Алеко Хаджиконстантинов, 
чиято търговска фирма е в оживени 

връзки с габровци още от 1861 г. 
Свищовлии го знаели като „габров-
ски човек“, който доставя от Виена 
физически и химически уреди за 
учебните кабинети на Габровското 
училище.
 Дългогодишните ползотворни 
връзки на фамилията с Габрово ще 
се повлияли и подкрепили избора на 
училище за 11-годишния първороден 
син на Иваница Хаджиконстантинов. 
 Георги Бръчков – свищовлия и 
другар на Алеко в Габрово, си спом-
ня, че всички те прекрачват прага на 
Габровското училище по препоръка 
на художника Христо Цокев - габ-
ровец и днес патрон на Художест-
вената галерия в Габрово, който по 
това време изписва иконостаса на 
църквата „Св. св. Кирил и Методий“ 
в Свищов.
 В училище под влияние на учи-
теля по литература Илия Христович, 
както сам отбелязва Алеко Констан-
тинов, започва да пише стихове. 
Богатите училищна и читалищна биб-
лиотеки го срещат с руските класици 
Пушкин, Гогол, Некрасов, Лермонтов, 
Тургенев.
 Училищната среда, другарите му, 
пъстрият по характери и интелект 
учителски колектив дават обилна 
храна на будния ученик. Пак Георги 
Бръчков отбелязва за своя съученик: 
„В час Алеко рисува карикатури, 

които разсмиват всички“. А Никола 
Начов отбелязва, че в Габрово Алеко 
Константинов, заедно с Илия Танев 
и Петър Макавеев, „често в свобод-
ното си време свиреха  на цигулка и 
флейта и ние отивахме в стаята им, 
слушахме ги и се чудехме“.
 През 1875 - 1877 г. в града е цяло-
то семейство на Иваница Хаджикон-
стантинов. Крехкото и нестабилно 
здраве на майката и децата ги кара 
да дирят по-дълго въздуха на пла-
нината. А лятно време те прекарват 
сред природата на Соколския мана-
стир.
 През бунтовния април на 1876 г. 
в училището цари възбуда. Кроят се 
планове за защита „кога додат тур-
ците да нападнат гимназията…“.
 Потушаването на Априлското въс-
тание, изцяло българско дело, внася 
смут в града. Учителите, „непокор-
ните глави, виновни за въстанието“, 
са арестувани. Една от най-тъжните 
картини на робството се врязва 
дълбоко в съзнанието на гимназиста. 
По-късно той ще ги възкреси във 
фейлетона „Що значи: народът лику-
ва“ (1895). 
 За учебната 1876/ 1877 година 
Габровската община закрива послед-
ните четири класа на гимназията. 
Семейството на Алеко Константинов 
напуска Габрово. В хода на Руско-
турската война 1877-1878 г., по време 

на временното руско управление, че-
тиринайсетгодишният юноша е зач-
ислен писар в Губернаторството на 
град Свищов.
 Алеко Константинов завършва 
средно образование в град Нико-
лаев, Русия, през 1881 г. и право в 
Новоросийския университет в Одеса 
през 1885 година. Работи в София 
като съдия, прокурор, юрисконсулт, 
адвокат на свободна практика. Дву-
кратно е уволняван по политически 
причини. Подготвя се за научна и 
преподавателска кариера в Софий-
ския университет.
 Посещава международните изло-
жения в Париж (1889), Прага (1891), 
Чикаго (1893). Училищен настоятел, 
член на Върховния македонски коми-
тет, на настоятелството на дружество 
„Славянска беседа“, на Българското 
народообразователно дружество, на 
Комисията за насърчаване на мест-
ната индустрия, на Дружеството за 
насърчаване на изкуствата, на Му-
зикалното общество, на Театралния 
комитет. Член на Демократическата 
партия на Петко Каравелов, в чиито 
печатни издания сътрудничи. 
 Авторът на „Бай Ганьо“ е убит по 
случайност на 11 май 1897 г. край па-
зарджишкото село Радилово, когато 
по ирония на съдбата е празникът на 
св. св. Кирил и Методий. Той става 
жертва на свада за земя, в която са 

замесени кметът на село Радилово 
и неговият спътник Михаил Такев, 
адвокат и политик, който всъщност е 
бил целта на покушението. 
 Българската действителност от 
годините на юношеството на Алеко 
Константинов, благотворното влия-
ние на Габровското училище пишат 
неговите биографи, запалва родо-
любивия плам в един от малцината 
духовни аристократи и автори в бъл-
гарската литература.

Алеко Константинов

От мноãо ум
(Разказче 1894 г.)
 
 …Жена му ако е българка, много ще ми 
бъде чудно, но той е българин. Има си българи 
роднини. Наистина той не им ходи и те не му 
ходят, но туй не изменява званието им на не-
гови роднини. Ако искате да знаете истината, 
жена му е, която не може да ги търпи. Тя е 
живяла някъде из Европа, па сега не може да 
търпи простите. Натура.
 - Parvan, je ne veux pas qu’il me viennent 
seux là, les vôtres. C’est entendu, n’est pas? 
Първане, не искам да ми дохождат онези, ва-
шите! Разбра ли? - каже госпожата и Първан 
мига. Характер!
 Роднините му дохождаха отпърво веднъж-
дваж да видят булката, но тя ги удостояваше 
много-много с тази чест.
 - Mais qu’est ce que ca te fait, mo chère? 
Un moment! Il desirent te voire. Какво ти струва, 
драга? Минутка, искат да те видят - умолява 
Първан гордата съпруга, която стои в другата 
стая и не иска да излезе пред Първановите 
роднини.
 - Tu ne me prends pas pour un monstre, je 
crois bien? Je ne veux pas me montrer à ces 
sauvages-là? Вярвам, че ти не ме считаш за 
чудовище? Не искам да се показвам аз на 
ония диваци! - каже сърдито госпожата, тро-
пне с крак и се изправи с всичкото си над-
менно величие.
 На Първана беше мъчно отначало, но 
принуден да мига и да мълчи, той лека-полека 
привикна.
 Дълго време не му дохождаха роднините. 
„Оставете го, по дяволите“ - казваха те.
 Първан напредна, а Madame Parvan йоще 
повече. Нареди си тя един салон и какъв са-

лон! Колко великосветски романи са прочете-
ни, колко модни прейскуранти са разгръщани, 
догде се изработи този вкус. То не е салон 
- съкровище! Наистина Първан позадлъжня 
малко, но кой му гледа такива дребни работи. 
Па най-сетне какъв ще бъде той аристократ, 
като няма дългове?
 Но не е работа само в изящната наредба 
на салона; това може да го извърши всякой 
декоратор; достойнството е да сгрупират 
un cercle comme il faut, един такъв кръг на 
избраници, щото като кажат le cercle de 
Madame Parvan, да се разбира fine fleure du 
fin de siecle, de fin de l’aristocratie. Като каже 
някой, че той е habituè на нейните jourfix, това 
да бъде атестат за принадлежността му към 
цветето на най-висшето общество. А кой ще 
може да сгрупира такъв кръг, ако не Madame 
Parvan?
 Избраният й ден е сряда? Господин Жан, 
упоителният тълковател на Вагнера, Верди и 
Маскани, като се прощава с барон де-Мар-
мелон (според метрическите книги: Шлойме 
Келипирмахер), никога не казва au revoire, а 
винаги à mercredi, monsieur le baron! До сряда, 
г-н барон!
 И нека някой обикновен смъртен да се оп-
ита да проникне в сряда в къщата на Madame 
Parvan! - Портиеринът Григор (между нас ка-
зано: Гунчо от Блъсничево) е йоще по-горд. 
Той по-скоро ще издере очите на „тукашния“, 
отколкото да го пусне в светилището на ари-
стократията.
 Един ден Madame Parvan отиде у M-me 
Pardeux. От дума на дума, те се нагласиха да 
земат един файтон и отидат в Ючбунар (You 
know him, I believe, my dear) на разходка.
 И Първан излезе на разходка към Пипи-
нерата. Разхожда се той разсеяно и - въоб-
разете си какво нещастие! - При завоя на 
една алея изпъква отпреде му цяло семейство 
роднини. Как ще избяга? Не може!
 - „Добър ден“ - „Как си Първане?“ - „Мно-

го си се възгордял бе, Първане!“ - „Кой, аз?“ 
„Защо не дохождате у дома?“
 Днес е сряда - смята в ума си Първан:
 - Заповядайте тази вечер на чай. Непре-
менно!
 - Благодарим. Ще дойдем, непременно! - 
отговарят добродушните роднини.
 - Сбогом. - Със здраве.
 Вечерта Първан мълчи, потайва се. Няма 
кураж да каже на Madame, че ще му дойдат 
роднини на чай. Че оставете това, ами и друго 
нещастно съвпадение. 
 Как да се случи Madame Parvan да се 
срещне къде Ючбунар с Мармелопа и да го 
покани тази вечер на чай! А като покани него, 
трябва да покани и господин Жана. Взе тя 
една изящна, ароматична картичка и с едър 
почерк (Madame прочете в една книга, че ед-
рият почерк е най-верният признак на аристо-
кратизъм, и оттогава почна да пише с огромни 
букви) написа обикновеното: „M-r Jean est priè 
de faire part… etc.“.
 И двамата се явиха. Разбира се!
 Ами сега? Първан стои като на бодли. От 
минута на минута очаква да пристигнат родни-
ните. Ще пристигнат те, но портиеринът Гри-
гор, като знае, че в салона са господин Барон 
и господин Жан - ще направи скандал. Реши 
Първан да си признае греха и го призна.
 - Mais tu est bête, mon cher!
 - Pardon, ma chere.
 Спречкаха се малко, но скоро изравниха 
въпроса. Жан е на мнение да пуснат „les 
pauvres“ да се посмеят с тях - „C’est rigolo, 
savez-vous?“ Де-Мармелон не е съгласен. 
Madame тържествено заявява: „Une idèe, 
messieurs!“. Идеята е следующата: да излезе 
Григор на улицата и като види, че роднините 
идат, веднага да съобщи; тогава ще изгасят 
светлината в салона и ще избягат в спалнята 
- тя е към двора, не се вижда светлината от 
улицата - „les pauvres“ ще дойдат, ще звънят, 
ще звънят и като видят, че е тъмно, ще си оти-

дат. - „Bravissimo!“ - вика господин Жан. Каза-
но-свършено. Григор стои на улицата и като 
че дебне някоя жертва, пристъпва и се взира 
в бедно осветената улица. „Ето ги!“ - и Григор 
тича в салона и засмян докладва с тайнствен 
глас, като че ще го чуят от улицата: „Идат“… 
Пуф-пуф! - свещите изгасени. Vite, скоро! Ха, 
ха! Хи, хи!…
 Избягаха в спалнята…
 Приближава се роднинското семейство 
към къщата на Madame Parvan.
 - Мамо, Първанови може да спят вече - 
казва малкият син.
 - Не, пиленце, те не си лягат тъй рано - от-
говаря майката.
 - Спят, маминко, спят. Видиш ли, няма ни-
каква светлина.
 - Наистина, жена, не виждам светлина - 
обажда се мъжът - те или спят, или са излез-
ли.
 - Как ще излязат, нали ни каниха непре-
менно на чай? - казва наивно жената.
 Спират се пред входа. Звънят…
 Идете си, простодушни хорица, идете си! 
Недейте звъни! Знаете ли вий туй звънтение 
какъв истерически смях произвежда там… в 
спалнята!…
 И Шлойме Келепирмахер, и господин Жан, 
и Madame Parvan примират от смях. Първите 
двама се смеят на смеха на мадамата; тя пък 
мисли, че са възхитени от „идеята“ й.
 И Първан иска да се засмее, но… възди-
ша…
 Идете си, добродушни хорица, и съхранете 
вашето досегашно отвращение към такава ци-
вилизация…
 Или не! Дигнете я на смях! Подиграйте се 
с тази цивилизация тъй, както се подигравате 
с думите:
 „Ний Афицерските дами сме на едно мне-
ние, а вие, госпожите, може да бъдете на дру-
го мнение…“
 Пусти върхар!…  Край

Алеко Константинов

Страñт
(Безделица с претенции 
на художественост)
София, 25 октомврий 1895 г.

  
 Че аз съм щастливец, това го знае 
цяла България; но туй, което никой не 
знае, то е, че днес нямах четиридесет 
и пет стотинки да си купя тютюн. Това 
обстоятелство никак не ми попречи 
обаче да съхраня своето царствено 
величие. Аз все пак гледах на света 
и хората тъй, като че милион Ротшил-
довци и Вандербилтовци мога да ги 
натъпча в джеба на жилетката си; а 
пък нашите богаташи не представля-
ваха пред моите очи нещо повече от 
пепелта на снощната ми последна ци-
гара. Това е всичко хубаво, ама тютюн 
все пак няма, да го вземе дяволът! 
Глупава страст!
 Вървя из улиците и погледът ми 
разсеяно се мята от фигура на фигура 
и всяка фигура още повече укрепява 
съзнанието ми, че аз съм щастливец. 
Ето например онзи предприемач: кой 
може да се отнесе към него с уваже-
ние? На кой господ не се е кланял 
той само и само да не бракуват не-

говите батакчийски доставки? И защо 
му са пустите пари, дето ги печели, 
когато живее като говедо?  Ето онзи 
висши чиновник: какви подлости не 
е извършил той, за да достигне до 
чина, който всеки знае, че недостой-
но занимава. Ето и един министър 
насреща ми: за него ако не друго, 
знае се поне, че е бил герой на една 
мерзка драма, а освен това знае се, 
че той е заплашвал някои гарги с во-
енно положение. А за мене светът не 
само че не знае подобни гадости, но 
и всъщност ги няма у мен, па и не ги 
е имало и, уверен съм, няма и да ги 
има. 
 Ето кое съзнание ме кара да се 
взирам с почтение само в кръга на 
бедността, като мисля, че доволство-
то и богатството са заклеймени ако 
не с позор, то поне с малко подлост. 
И аз гледам на богатството почти с 
презрение. Това не е завист, съвсем 
не. И как можеш да завиждаш на 
това, което ти докарва отвращение, 
понеже знаеш, че не е плод на чес-
тен труд или щастлив случай, а рента 
е унижението и лакейството. 
 Ето онзи приятел: на вид има 
всички качества, за да бъде почтена 
и уважавана личност; но като зная 
какви са били подбудителните моти-
ви на неговата дейтелност в онова 

акционерно дружество, аз не мога 
вече да го уважавам. Ето и княза на-
среща ми: аз и него ако го поздравя, 
поздравявам го с такова изражение, 
като кога искам да кажа на някого 
„Кача аларъм бен сени!“ (Бел. ред. 
Колко ми струваш ти!) Ама ще речете 
защо? — Твърде естествено. Аз мога 
да попитам някого:
 — Я ми кажи, голубчик, ти къде 
беше и какво прави например на 5 
август 1894 г. между 11 и 12 часа пре-
ди пладне, а?
 А виж, на мен такъв въпрос никой 
не може да зададе и няма защо… Ето 
по коя причина, като не може нищо 
да смути моето душевно спокойствие, 
аз съзнавам преимуществото си пред 
другите и се смятам за цар, майка му 
мечка. Добре, ама тютюн няма, да го 
вземе дяволът! Па ми се пуши, страш-
но ми се пуши. Глупава страст! 
 И аз почвам да философствувам: 
в този същия момент, когато аз седя 
с перо в ръка в моята полутемна 
келийка, колко ли дечица простират 
ръце към майките си и искат корица 
хлебец, колко ли коварно излъгани 
моми са изхвърлени на произвола 
на съдбата и със съкрушение пра-
вят избор между гладната смърт и 
позора; колко ли се давят, колко ли 
пороят залива, колко ли зверове 

разкъсват, колко ли пожари поглъщат; 
и като сравнявам с тези нещастници 
моето положение, аз отново давам 
подкрепа на убеждението си, че съм 
щастливец, и се успокоявам. Успокоя 
се и натопя перото в мастилницата с 
намерение да почна да пиша. Но лъ-
хва ветрец през отворения прозорец 
и навява от пепелницата до носа ми 
миризмата на угасената и смачкана 
снощи цигара… 
 Не мога, не мога да пиша! Чудна 
привичка! Грабвам шапката и хайде 
на улицата. Учрежденията изригват 
вече тълпи чиновници. Пладне. Обме-
нявам се с поздравления. Сегиз-тогиз 
чувам отзаде ми да шушнат: „Ето, 
този е щастливецът!“. „Тъй ли? Защо 
не ми каза по-рано да го видя.“ Аз се 
смея под мустак и в блажено упоение 
въртя безгрижно бастона си. Хубаво, 
ама сега-засега щастливецът няма 
пари за една цигара тютюн. Добре, че 
в гостилницата е даден овреме един 
аванс, та поне яденето е обезпечено. 
Обядвам, обсипан с услуги и любез-
ности. Прекрасно, ами тютюн? И още 
след обяд! 
 До мен сядат двама приятели, 
но те, като за проклетия, не пушат. 
Блазе им! Те излязоха, а аз останах 
и си поръчах кафе. Ами сега? Как ще 
сръбна аз първата глътка кафе, като 

няма да си напълня устата с тютюнев 
дим? Еле щастие: връща се със сияй-
но лице бързешката един от двамата 
току-що излезли приятели и захлесте-
но ми прошепва:
 — Скоро, скоро, ако искаш да 
видиш нещо интересно, излез веднага 
на улицата.
 Грабвам си шапката, зарязах ка-
фето и навън. Сърцето ми подскача 
за какво ще бъде туй „интересно 
нещо“. Наистина! До кьошето на „Сла-
вянска беседа“ беше изправена тя… 
Ботеро!… Хубаво бе, приятелю, ама 
да имаше сега и една папироска. Но 
това си го мисля, не го казвам.
 — А бе аз мисля, че имам да 
ти давам пет лева. На ти сега два, 
а другите довечера. — Това ми го 
каза един друг приятел, който идеше 
отсреща и трябваше да ме хване за 
ръката, защото аз бях се втренчил… 
Усещате се в кого?
 Взех тези два лева и да ме ви-
деше някой в този момент, ще ме 
счете за обладател на два милиона. 
Купих си тютюн, отидох в келията си, 
разрязох една нова книга, запуших… 
Създателю, благодаря ти! Има ли по-
щастлив човек от мене?… Добре, че 
не съм народен учител в софийските 
основни училища: на тях и за сол 
пари не дават!…

160 години от рождението на алеко константинов

Алåко учи в Гаáровñкото училищå, тук започва äа пишå 
ñтиховå, а в ñвоáоäното ñи врåмå ñвири на циãулка и флåйта

Портретна снимка на Алеко Кон-
стантинов в ученическа униформа.
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За автора 
Учил е в габровския механотехникум „Д-р 

Никола Василиади”, а след това - във Вели-
котърновския университет „Св. св. Кирил и 
Методий”.

Работил е като фолклорист в Дома на 
хумора и сатирата, бил е редактор в лите-
ратурно-художествения алманах „Зорница”, 
драматург в Драматичен театър „Рачо Стоя-
нов” - Габрово, специалист в отдел „Култура” - 
Община Габрово, читалищен и строителен ра-
ботник, редактор в списание „Габрово 5300”, 
главен редактор на „Черна котка” - списание 
за хумор и дребни радости, художествен ди-
ректор в Рекламно-издателска къща „ДАВИД”, 
редактор във вестниците „Габрово днес” и 
„100 вести”.

Автор и реализатор на редица издателски 
и художествени проекти.

Публикувал е книгите „Колелото на живо-
та” - сборник народни анекдоти, пословици и 
поговорки (Издателство „Хр. Г. Данов”, Плов-
див, 1987), „Други самотности“ - стихотворе-
ния (Издателство „Български писател“, София, 
1995), „Съдържание“ - стихотворения (Универ-
ситетско издателство „Васил Априлов“, Габро-
во, 2001), „Непоносимост“ - стихотворения 
(Издателство „Сира“, Велико Тьрново), „7/8 по 
британски. Четива за прелетни птици“ (Изда-
телство „ЕКС-ПРЕС“, Габрово, 2008), „Ганглии“ 
- стихотворения (Изд. „ЕКС-ПРЕС“, Габрово, 
2011), „Тичащо перо“ - художествена публици-
стика (Изд. „ЕКС-ПРЕС“, Габрово, 2015).
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наука и изкуство (НОЛНИ) и на Съюза на 
българските журналисти.

„Краят на  книгата” на Велизар Велчев спечели безплатно отпечатване на 
ръкопис от издателство „ЕКС-ПРЕС” – Габрово при присъждането на Априлов-
ските награди за литература през 2022 година. Винаги провокативният автор и 
този път ни поднася изненада – по никакъв начин не подсказва какво се крие в 
неголямата книжка от 140 страници. Дори по-интересно! На титулната страница 
12 пъти казва какво „не е” творбата му: „не е есемес, не е писмо, не е роман, не 
е кученце, не е кактус, не е фикус, не е мемоар... не е нас и не е никого”. 

„Краят на книгата” е „казване за онази неизтребима слабост да дописваме”, 
открехва ни малко Велизар Велчев. Прекрасен поет и белетрист, той отлично 
знае, че майсторството, фокусът не е да пишеш, фокусът е да дописваш.

Предлагаме на читателите на „Арт” част от книгата, в която сами ще усетят 
творческото умение на автора да ни разкаже за себе си, за Габрово, за хората, 
които оставят следа. Ще усетят, че Велизар Велчев умее да дописва онова, кое-
то при всеки от нас е различно – пътуването през живота. 

Велизар ВелчеВ
откъс от "Краят на книгата"
 Моят литературен живот във В. Търново 
започна с един чадър. Бях дошъл от Габрово 
с рейса (защо не обичам тая дума автобус?) 
и на старата, някогашната, малката автогара, 
заваля един вечерен търновски дъжд. Много 
прилагателни станаха, но какво от това. Вди-
гнах яката на сакото и тръгнах по стръмното. 
Тогава чух: „Елате под моя чадър”. Беше сим-
патичен, наснован мъж, който произнасяше 
звука „р” като „д”. Няма лошо, рекох си, стига 
да не е педал.
 Повървяхме около километър и дъждът 
почти спря, защото се разговорихме. Оказа 
се, че неговият апартамент и моята квартира 
са през улицата. С неслучайното име „Хрис-
то Ботев”. Така се запознах с поета Янислав 
Янков - приятелят, с когото по-късно години 
наред споделяхме ядовете, радостите около 
алманах „Зорница” и какво ли не.
 В Търново имаше общоградски литерату-
рен кръжок с много голям авторитет. Водеше 
го „дядя” Миша - обичан и уважаван русист,  
ерудит, литературен човек. В този кръжок се 
влизаше трудно. Трябваше да бъдеш приет от 
самите участници при условията на тайно гла-
суване. Кандидатстваше се с нещо написано. 
Бях подготвил един сонетен венец - сложна 
композиция с много вътрешни формални из-
исквания. Мисля, че имаше и поетични ка-
чества. Не получих необходимата подкрепа и 
не ме приеха в кръжока. Но великодушно ме 
поканиха да остана до края на сбирката.
 Някой от авторите (всички имаха само-
чувствие на такива, нали бяха приети) беше 
предложил за обсъждане една стихотворна 
миниатюра, която ми се е забила в главата: 
„Вятър бял гъдулково лудува”. Обсъждаха я 
около половин час и се надпреварваха да 
я хвалят, сякаш беше „Под игото”. Оттогава 
намразих ветровейната поезия и гъдулките. 
И - разбира се - сонетните венци. Моят, пръв 
и последен, изгорих ритуално, докато пиехме 
бутилка вино заедно с поетесата Маргарита 
Петкова, която също не беше приета. По-късно 
се убедих, че това оставане встрани от кръ-
жочната „работа” е било една от големите ми 
сполуки.
 Една вечер седяхме в Хаджи Минчовата 
механа на голяма маса заедно с други някол-
ко души и те се вкиснаха от това, че техният 
разговор не вървеше, а ние не млъквахме. 
Имена на автори, имена на книги, наши имена, 
констатации и спорове около тях, неизбежните 
наздравици.
 Хората разбраха, че това не е тяхната 
маса и си тръгнаха. Ние не им се извинихме.
 Оказа се, че моята хазяйка държи антик-
варната книжарница в Търново. Един ден ми 
рече (след като почука на вратата): „Знаеш ли, 
имам двата тома „Строителите на съвременна 
България” от Симеон Радев, искаш ли ги?”. 
Исках ги и още как. Но нямах пари, а имах 
упражнение при Страхил Попов. Разказах му 
накъсо. Той вика: „Колко?”. Даде ми двайсет и 
пет, толкова струваха книгите, и добави: „Бя-
гай!”.
 Във вестник „Борба” ме представи Христо 
Медникаров. Цикъл стихове, снимка с унифор-

мата на габровския механотехникум, кратка 
бележка. Аз не исках да товаря близките си с 
моята слабост да пописвам, макар че те знае-
ха за това най-вече заради мръсните песнич-
ки, които съчинявах в училище.
 С този брой на вестника незнайно как се 
беше сдобил поетът Емил Розин и го беше 
занесъл на баща ми. Една събота се прибрах 
и ги заварих, седнали в кухнята. Пият вино, 
весели. Вестникът с моята снимка на масата, 
мисля, че беше покапан. Стана ми чоглаво, 
но приседнах и аз. Татко, който беше вели-
колепен рецитатор, каза: „Хубави са. Малко 
го усукват, но сега такава е модата. Добре е 
човек да има талант, талантът е мъка, но и ду-
шевен отдушник”.
 Някак естествено и неусетно започна сбли-
жаването с писателите, които отдавна не бяха 
кръжочници. Белетристите Кънчо Атанасов и 
Иван Мишев, поетите Николай Колев и Ружа 
Велчева. Анчо Калоянов вече бе издал велико-
лепната си книга за войводата Христо Патрев, 
а Радко Радков пишеше пиесата „Теофано” и 
ни рецитираше отделни сцени в часовете по 
византология. Това ако не беше литературна 
среда - здраве му кажи!
 И още едно съизмерване, всъщност не, по-
вод за ниско самочувствие. Малко преди нас 
от университета бяха излетели Борис Христов, 
Таньо Клисуров, Калина Ковачева и Марин 
Георгиев. Академик Иван Радев, тогава все 
още доцент, беше обявил „търновската вълна”  
в българската литература и тази великолепна 
метафора ехтеше в критическото простран-
ство. Хайде върви да догонваш!
 Оставаше (идваше на помощ) оттласкване-
то от опорите. От мисленето, че всичко започ-
ва отначало.
 От знаенето за това, че то не започва, а 
просто продължава други начала.
 Дойде едно представяне или както тогава 
се наричаше „среща с писатели” в Клуба на 
културните дейци във Велико Търново. Еми-
лиян Станев и Йордан Радичков. Заличката 
беше препълнена. Всичките сноби, всичките 
асистенти и преподаватели от университета, и 
културните момичета на града. Тогава имаше 
и такива. Умни жени, знаещи за какво става 
дума. В залата се пушеше. Емилиян Станев 
извади пакет „Марлборо”, тури го на масата и 
вика: „Ние с Данчо пушим „Марабу”. Запалиха. 
Замириса на литература. Започна разговорът. 
Един от участващите, асистентът по руска кла-
сическа, Николай Звезданов, попита: „Може 
би вие сте се учили от руската класическа 
литература?”.
 Емилиян Станев го парира: „Няма таквоз 
нещо, момче!”. Това като че ли беше краят на 
руската класическа литература. Запалиха по 
още едно марабу. Оттогава май започна да  
си  отива  и  Клубът  на  културните  дейци в 
Търново.
 Нямаше отърване от тоя театър. Актьор-
ът   Сава Димитров създаде своя младежка 
студия. Студенти и студентки, момчета и моми-
чета от елитните гимназии в града. Играехме 
по Брехт, заигравахме се и по Станиславски. 
Беше славно.
По едно време Савата реши, че трябва да съз-
даде двойка водещи. Момче и момиче, които 

да организират и водят празненства: нового-
дишни, осмомартенски, за Първа пролет, по 
разни поводи. И ни събра с една Наталия от 
Стара Загора. Страхотна двойка. Оная - огън, 
хубава, чернокоса и май циганка, а аз малко 
по-висок от нея и изглеждащ влюбен. Та като 
почнахме да водим ония тържества - след 
всеки сеанс ни даваха по един плик с трийсет 
лева вътре на човек. Квартирите ни струваха 
по двайсет, а празненствата бяха нескончае-
ми.
 И ето, че дойде най-лошото. Поканиха ме 
да изиграя една роля в Драматично-музикал-
ния театър „Константин Кисимов”. Като всички 
провинциални театри и Търновският изнемог-
ваше. Главно за публика. Тук се реагира както 
в природата. Умират повече животни - раждаш 
повече, за да се поддържа популацията. Уми-
рат повече преждевременно постановки - по-
ставяш нови и нови. Такова беше положението 
и в Ловешкия, и в Габровския театри, но за 
Габровския „Рачо Стоянов” - по-нататък.
 Та отивам аз весел-тръпен, ще ставам ис-
тински артист! Пиесата - „Любов през юни” от 
модния тогава Александър Вампилов, ролята - 
Фролов, отритнатия любовник. Репетираме на 
маса (репетиционна, не кръчмарска!), върви 
долу-горе. Отидохме на сцената - горе-долу.
 Но ето, че дойде костюмната репетиция. 
Гащите ми дълги, сакото късо, обущата стис-
кат. Дали така беше решил режисьорът, че 
трябва героят ми да е малко-нещо карикатура, 
дали ми бяха завидяли, че съм хем млад, хем 
скопосен, така и не разбрах. И реагирах тъпо, 
като истински самодеец: купих си и пантало-
ни, и обуща. С което моментално си навлякох    
подигравките на печените артист/к/и. Само 
че в моята глава вече ехтяха аплаузите, ръко-
плясканията на момичетата от българска, ру-
ска, немска, френска и английска филология, 
така че връщане назад нямаше.
 На премиерата играх отвратително, даже 
без малко да пропусна едно излизане. Са-
монаблюдавах се, мислех за себе си; не бях 
любовника Фролов, а бях ни повече, ни по-
малко любовника Велизар. От срам не отидох 
на банкета.
 След два дена ми се обаждат да отида при 
режисьора Шивачев. По коридорите срещам 
колеги от трупата, поздравяваме се сърдечно 
- все пак, артисти сме. Влизам при Шивачев 
- и той усмихнат, подава ми ръка. „Ей, да не 
вземеш да рухнеш, всекиму се случва. Знаеш 
ли колко гениални артисти са имали фалстарт! 
Сядай.”
 Приседнах на диванчето и изслушах, че 
поради общи съображения в моята роля ще 
влезе артистът Стоян Сърданов, а аз - не, 
не! - аз си оставам, просто ще се дублираме. 
Това, оказа се, означаваше, че аз ще играя по 
непрестижните турнета, а Стоян - там, където 
трябват истински артисти. Е, играч може би 
десетина представления. Стражица, Свищов, 
Елена, Горна Оряховица... Накрая получих 42 
лева и се заклех повече да не стъпвам в теа-
тър! Пардон - да не стъпвам на сцена.
 Колкото и налудничаво да звучи, всичка-
та тая шашкъния ме вкара в една бохемска 
компания, състояща се от актьори, балерини 
и солисти от оперетата, преподаватели от уни-

верситета, лоши момичета от различни фило-
логии и дори една суфльорка. Много по-късно, 
вече драматург в Габровския театър, щях да се 
сещам за всичко това и да се смея на думите 
на един от директорите: „Като видиш суфльор-
ките, ти се доебава, а като видиш артистките, 
ти се досира”. Това бяха приказки за маса, в 
театрите често се говори и така; на тия лафо-
ве артистките се смееха щуро и талантливо, а 
суфльорките се усмихваха похотливо и бездар-
но.
 Понякога ми се струваше, че стъпвам в 
клисаво и имам нужда от нещо твърдо под 
краката си. Мятах торбата на рамо и поемах - 
един рейс до Плевен, а оттам - с ломския до 
Хайредин.
 В Хайредин винаги ме чакаха. А покрай по-
следните дворове течеше Огоста.
 Два пъти ходих като студент през зимата, 
да чета уж за изпитите през януарската сесия. 
Слагах в раницата по някой друг учебник от 
езиковедските така, колкото за баласт. Да не 
ме издухат ветровете на Златията. Да не ме 
засмуче вятърът на отмалата в старата чорба-
джийска къща и да забравя да се върна при 
скучните граматически упражнения в Търново.
 Къщата ухаеше на зимни мръвки, на тур-
шии, на овчи и биволски сирена, на вина и ра-
кии, на пернишка печка, напалена с какаляшки 
и лигнит, на спомени за хора и животни.
 „Отишле баща ти Крум и вуйчо Вачо да 
една нива некъде по краищата. Ама си носеле 
това-онова от село. И преди да почнат, сбрале 
клечоряк от тук-таме, туриле на огъня гърне-
то с едно пиленце в него да къкри и — дий, 
жено! Ама карат така: единия с черната, пре-
седлестата кобила и късата брана, а отдире 
другия, с дорестия и дългата брана. В такиви 
те работи тия требва да са далеко един от 
друг, щото коньете познават гласовете и са 
обръкват, ако са близко.
 Подкарале ги баща ти и вуйчо Вачо, и 
са разбрале: кой мине покрай пиленцето, да 
потъкне огъня. На пладне спреле да починат, 
вуйчо Вачо рекъл да дигне браната да я обръ-
не, ами както я дигал, така я отървал и един 
шип пробил галоша и вълнения чорап, галоша 
зел да са пълни с кръв. Събули го, баща ти из-
вадил стъклото с ракия, зел да полива раната. 
А вуйчо Вачо свалил каскета и рекъл: „Я дай, 
укьов, вътрешно?”.
 Извадили леба, лютите чушки и там как-
во носели, изсипали гърнето у алуминиевото 
канче и гледат - останали едно крилце и една 
трътка от пиленцето у голата водица. Тия, ора-
чите де, си ги били изеле предварително. Като 
мине с браната и завърти покрай грънето, като 
потъкне огънчето с клечоряк, он бръкне, та си 
извади мръвчица... Така я откарале - на люта 
чушка и на вътрешно...”
 Преди да запее „Донината”, дедо покрай 
приказките и разправиите изпиваше една кана 
вино. Каната - двулитрова, от еклив румънски 
порцелан, купувана на скелята в Оряхово, под-
лизваше. Ама как подлизваше! Под ливника 
имаше нарисувана полугола русалка и като 
разливах по чашите, гледах как една тъмно-
червена капка къпе раменете на влашката 
хубавица...

"Краят на книãата" на Вåлизар Вåлчåв 
или ñлаáоñтта äа äопиñвамå
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ÏÐÅÑÎÂÀÍÎ
ÃÎÐÈÂÎ ÎÒ
ÄÚÐÂÅÑÍÀ
ÌÀÑÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÌÀÒÅÌÀÒÈÊ
/1707-1775/

¹2475

ÎÁÀßÍÈÅ,
ÊÐÀÑÎÒÀ

ÊÎÌÅÄÈÅÍ
ÀÊÒÜÎÐ

×ÅÐÂÅÍÀ
ÌÎÐÑÊÀ
ÐÈÁÀ

ÑÒÐÀÑÒÅÍ
ËÞÁÈÒÅË
ÍÀ ÊÈÍÎÒÎ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
À. ÁÀÐÓÕ ÎÒ
ÅÄÍÎÈÌÅÍÅÍ
ÐÎÌÀÍ

ÊÀÐÒÈÍÀ ÍÀ
ÅÄÓÀÐ ÌÀÍÅ

ÊËÎÍÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÑÀÆÄÀ-
ÍÅ

ÓÑÏÎÊÎÈÒÅË-
ÍÎ
ËÅÊÀÐÑÒÂÎ

ÑÅËÎ Â
ÒÚÐÃÎÂÈÙ-
ÊÀ ÎÁËÀÑÒ

ÊÀÒÀÐÀÌÀ

ÁÀÑÊÀ ÎÐÃÀ-
ÍÈÇÀÖÈß Â
ÈÑÏÀÍÈß

ÎÑÒÐÎÂ Â
ÌÅÊÑÈÊÀÍ-
ÑÊÈß ÇÀËÈÂ

ÐÓÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1896-1984/

ÌÀÐÊÀ
ØÂÅÉÖÀÐÑÊÈ
×ÀÑÎÂÍÈÖÈ

ÄÐÅÂÍÎÃÐÚÖ-
ÊÈ ÁÎÃ ÍÀ
ÂÈÍÎÒÎ

ÏÐÈßÒÅÍ
ÌÈÐÈÑ

ÍÀ×ÈÍ ÇÀ
ÎÏÐÅÄÅËßÍÅ
ÐÀÇÑÒÎßÍÈÅ
ÍÀ ÎÊÎ

ÃËÈÍÅÍÈ
ÌÓÇÈÊÀËÍÈ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍ-
ÒÈ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÁÀËÇÀÊ

ÌÅÊÑÈÊÀÍ-
ÑÊÀ ÐÀÊÈß

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ
/1938-2000/

ÏÎÉÍÀ
ÏÒÈÖÀ

ÃÐÀÄ Â
ÖÅÍÒÐÀËÍÀ
ÈÑÏÀÍÈß,

ÏÐÎÑÒÎÐÍÎ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Â ÑÃÐÀÄÀ

ÑÅËÎ Â
ÎÁËÀÑÒ
ÏÀÇÀÐÄÆÈÊ

ÊÎÒËÅÍ
ÊÀÌÚÊ

ÑÚÄ ÇÀ
ÊÚÏÀÍÅ

Ñ×ÅÒÎÂÎÄÅÍ
ÒÅÐÌÈÍ

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÎ
ÄÚÐÂÎ,
ÇÀÕÀÐÍÀ
ßÁÚËÊÀ

ÐÅØÅÒÊÀ
ÇÀ ÏÅ×ÊÀ

ÏÈÑÒÀ ÇÀ
„ÔÎÐÌÓËÀ 1”
Â ÈÒÀËÈß

Ã-Íß ÎÒ ÑÅÐÈ-
ÀËÀ „ÆÅÍÀÒÀ
ÇÀÄ ÙÀÍÄÀ”

ÍÀÓÊÀ ÇÀ
ÑÒÎÏÀÍÑÊÈß
ÆÈÂÎÒ

ÃÐÀÄ ÍÀ Î.
ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ

ÃÐÀÄ ÍÀ
Î. ÑÀÕÀËÈÍ,
ÐÓÑÈß

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÁÎÊÀ×Î ÎÒ
„ÄÅÊÀÌÅÐÎÍ”

ÍÀÐÎÄÅÍ
ÏÅÂÅÖ Â
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

ÏÐÚÑÒÅÍÎ-
ÂÈÄÅÍ
ÎÑÒÐÎÂ

ÏÎÑÎÊÀ, ÍÀÏ-
ÐÀÂËÅÍÈÅ

ÂÚÑÒÀÍÈÅ Â
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈ-
ÍÎÏÎË ÏÐÅÇ
532 Ã.

ÑÚÐÏÎÂÈ-
ÄÅÍ ËÎÇÀÐ-
ÑÊÈ ÍÎÆ

ÑÏËÀÂ ÇÀ
ÇÀËÈÂÀÍÅ
ÍÀ ËÀÃÅÐÈ

ÅË. ÅÍÅÐÃÈß,
ÏÐÎÒÈ×ÀÙÀ
ÏÐÅÇ
ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ

×ÎÂÅÊÎßÄÅÖ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1927-2008/

ÏÎËßÍÀ Ñ
ÒÐÅÂÀ ÇÀ
ÊÎÑÅÍÅ

ÂÚÇÏÀËÅÍÈÅ
ÍÀ ÍÎÑÀ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÌÈÕÀÈË
ÀÐÖÈÁÀØÅÂ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ
/1946-2006/

Ã-É ÍÀ ÃÎÃÎË
ÎÒ ÅÄÍÎÈÌ.
ÏÎÂÅÑÒ

ÏÎÄÎÂÀ
ÏÎÑÒÈËÊÀ

ÐÓÑÊÈ
ÀÊÒÜÎÐ È
ÐÅÆÈÑÜÎÐ
/1898-1951/

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ
ÍÀ ÑÂÅÙÅÍÀ-
ÒÀ ÐÈÌÑÊÀ
ÈÌÏÅÐÈß
/1075-1138/

ÏÎÂÅÑÒ ÎÒ
ÈËÈß ÂÎËÅÍ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÎÌÈÐ ÎÒ
„ÈËÈÀÄÀ”

ÐÓÑÊÈ ÏÎÅÒ
È ÔÈËÎÑÎÔ
/1805-1827/

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÀ ÎÁËÀÑÒ
Â ÐÓÌÚÍÈß

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÓÁËÈÖÈÑÒ-
ÊÀ /1860-1947/

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ËÞÁÅÍ
ÑÒÀÍÅÂ

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-
ÊÀ ÏÈÑÀÒÅË-
ÊÀ, ÔÀÍÒÀÑÒ

ÃÐÀÄ Â ÑÀÙ,
ÙÀÒ
ÈËÈÍÎÉÑ

ÊÚÑ ÌÅ× Ó
ÄÐÅÂÍÈÒÅ
ÑÊÈÒÈ

ÄÐÅÂÍÎÐÈÌ-
ÑÊÀ ÁÎÃÈÍß
ÍÀ ÃÍÅÂÀ

ÌÈÅÙÀ
ÌÅ×ÊÀ

ÊÚÙÀ ÇÀ
ËÅÒÓÂÀÍÅ

ÐÀÇÊËÎÍÅ-
ÍÈÅ ÍÀ
ÄÚÐÂÎ

ÃÐÀÄ Â
ÓÊÐÀÉÍÀ,
ÍÈÊÎËÀÅÂ
ÑÊÀ ÎÁËÀÑÒ

-

ÃÐÀÄ Â ×ÈËÈ

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÄÅÂÍÅÍÑÊÈ-
ÒÅ ÈÇÂÎÐÈ

ÅËÈÏÑÎÂÈÄ-
ÍÎ
Î×ÅÐÒÀÍÈÅ

ÌÅÑÒÍÎÑÒ
ÊÐÀÉ ÕÀÑÊÎ-
ÂÎ
Ã-É ÍÀ Ï. ÂÅ-
ÆÈÍÎÂ ÎÒ
ÐÎÌ. „ÑÈÍÈ-
ßÒ ÇÀËÅÇ”

ÐÓÑÊÈ
ÇÎÎËÎÃ
/1792-1876/

ÄÐÅÂÅÍ ÃÐÀÄ
ÍÀ Ï-ÎÂ
ÏÅËÎÏÎÍÅÑ

ÄÅÒÅ ÁÅÇ
ÐÎÄÈÒÅËÈ,
ÑÈÐÀ×Å

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÈËÎÑÎÔ
/1668-1744/

ÐÅÊÀ Â
ÑÀÍÊÒ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

ÃÎËßÌ
ÇÀËÚÊ
ÕËßÁ

ÐÀÇÊÀÇ ÎÒ
ÅÌÈËÈßÍ
ÑÒÀÍÅÂ

ÐÀÂÅÍÑÒÂÎ
Â ØÀÕÌÀÒÀ

ÔÈËÌ ÍÀ
ÄÆÅÉÌÑ
ÊÀÌÅÐÚÍ

ÍÅÌÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÌÀÐÊÀ
ÐÓÌÚÍÑÊÈ
ÄÆÈÏÎÂÅ

ÂÈÄ
ÒÐÅÏÅÒËÈÊÀ

ÑÚÄ ÇÀ
ÂÎÄÀ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ÏÎ
ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒ

ÁÀËÊÀÍÑÊÀ
ÑÒÎËÈÖÀ

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÏÎËÈÒÈÊ
/1856-1920/

ÓÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂ-
ÍÀÒÀ ÖÚÐÊÂÀ

ÌÎÐÑÊÎ
ÌÅØÅÑÒÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ

ÐÓÑÊÀ
ÏÈÑÀÒÅËÊÀ
/1814-1842/

ÃÐÀÄ Â
ÁÅËÀÐÓÑ

ßÏÎÍÑÊÀ
ÎÐÈÇÎÂÀ
ÐÀÊÈß

ÅÄÈÍ ÎÒ ÑÈ-
ÍÎÂÅÒÅ ÍÀ
ÍÎÉ /ÁÈÁË./

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÑÒÐÓÍÅÍ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÃÐÀÄ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÈÒÀËÈß

ÓÌÅÐÅÍ
ÊÎÍÑÊÈ ÕÎÄ

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-
ÊÀ ÅÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß

ÊÐÀÒÊÎ
ÎÏÈÑÀÍÈÅ,
ÁÅËÅÆÊÀ

ÄÅÅÖ ÍÀ
ÔÐÅÍÑÊÀÒÀ
ÐÅÂÎËÞÖÈß
/1743-1793/

ÀÍÀÂÀÍ, ÀÍÀËÀËÀÂÀ, ÀÐÅÍÀÑ, ÀÍÈÂÀ, ÀÍÈÊÈÍÎ, ÁÅÐ, ÃÀÍ, ËÅÊÈ, ÍÀÂÀÐÈÍ, ÍÎË, ÍÎÒÈÑ, ÐÈÊÀÒÈ, ÑÈÒÀÐ, ÒÈÑÅÐÀ, ØÅËÈ.
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ИмотИ продава
апартамент, 67 кв. м, 
на Гарата за 53 000 
лв. се продава на viber 
0034/609-917-778.

ИмотИ купува
Гараж се купува на 
тел. 0893/70-30-50. 
[12, 4]

ЗемИ
ЗемИ се продават на 
тел. 0879/33-45-46. [3, 
2]
2500 кв. м земя в село 

Смиловци се продава 
на тел. 0885/712-663, 
Русева. [3, 1]

ИмотИ дава
под наем
с тома толо ГИч ен 
кабИнет се дава под 
наем на тел. 066/80-
61-05. [9, 5]
квартИра се дава на 
тел. 0889/363-365. [4, 
4]

ИмотИ търсИ
под наем
квартИра се търси на 
тел. 0877/495-882. [15, 
5]
квартИра се търси на 
тел. 0878/872-645. [22, 
5]
боксонИера, Гарсо-
нИера спешно търси 
под наем - 0879/499-
324 [10, 3]

нощувкИ
нощувкИ се предлагат 
на тел. 0888/254-625.

лекарИ
псИХИатър И невро-
лоГ д-р трИфонов, 
Габрово, 0885/251-655.
д-р марИна санкева, 
спецИалИст кожнИ 
И венерИческИ боле-
стИ, естетИчна дер-
матолоГИя, гр. Габро-
во, ул. „Брянска“ 11, 
понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записва-
не на тел. 066/800-140

Искра ХотнИшка - 
лоГопед/псИХолоГ 
- 0896/789-937, поне-
делник-петък: от 17.00 
до 20.00 часа; e-mail: 
iskrahotnishka@gmail.
com.
невроХИрурГът д-р 
петър тодоров ще из-
вършва неврохирургич-
ните прегледи през 2023 
г. в МЦ „Апогей” - гр. 
Габрово, ул. „Ивайло“ 
1, всеки четвъртък от 10 
ч., след предварително 
записване на тел. 066 
87 64 24, от понедел-
ник до петък от 8,00 – 
17,00 ч. Първата дата е 
05.01.2023 г. Моля, но-
сете наличната медицин-
ска документация. [4, 4]

строИтелство
къртИ И пробива - 
0897/832-363.
услуГИ с мини и ком-
биниран багер, виш-
ка - справки на тел. 
0897/42-93-74.
ремонт на стари по-
криви, хидроизолация, 
подмяна на улуци и ва-
рови мазилки - справки 
на тел. 0876/416-716. 
[7, 5]
бетонИ, подпорнИ 
стени, дренажи, покриви, 
хидро- и топлоизолация, 
гипсокартон, мазилка и 
други СМР - 0897/390-
194. [22, 3]

ХИдроИЗолацИя на 
покриви, гаражи и други 
вътрешни ремонти. Рабо-
тим и по селата. Справки 
на тел. 0882/471-678. 
[22, 3]
ремонт И направа на 
покриви, комини, капаци, 
улуци, топлоизолация, 
мазилки и др. - справки 
на тел. 0888/020-187. 
[22, 3]
обръщане на врати и 
прозорци, шпакловка, 
мазилка, замазка, изо-
лация, боя - 0898/672-
883. [6, 3]

вътрешен ремонт

паркет, дЮшеме 
- редене, беЗпра-
Хово циклене, фино 
шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламини-
ран паркет - справки 
на тел. 066/86-61-43, 
0889/286-025.

беЗпрашно цИкле-
не - справки на тел. 
0887/040-471.
шпакловане, боядИс-
ване, фаянс, теракота, 
бани. Справки на тел. 
0899/970-757. [6, 1]

ИЗолацИИ
вътрешнИ И външ-
ни изолации със ске-
ле - справки на тел. 
0896/655-839.
алпИнИстИ, ске-
ле - справки на тел. 
0898/907-400.
алпИнИстИ - справки 
на тел. 0899/321-190

вик
машИнно отпуш-
ване, ВиК ремонти - 
0887/680-034.

комИнИ
професИонално по-
чИстване на комини 
- отгоре и отдолу. ПО 

ВСЯКО ВРЕМЕ. Справки 
на тел. 0897/704-502.

комИночИстач с 
опИт. чИстИ отГоре 
И отдолу. 40 лв. Га-
ранцИя. Справки на 
тел. 0894/525-258.

щорИ

Eт „кастело“ - щорИ 
- външни и вътрешни, 
вратИ - блиндирани, 
входни, автоматични 
гаражни, ролеткИ - 
охранителни, доГра-
ма - алуминиева, 
PVC, барИерИ - ав-
томатични - справки 
на тел. 066/87-04-89, 
0888/255-318

вратИ, оГрадИ, 
парапетИ
ИЗработка на ковани 
орнаменти, парапети, 
огради, врати, порти, 
навеси, метални кон-

струкции, маси и сто-
лове. Справки на тел. 
0876/147-440. [22, 2]

услуГИ

почИстване на 
двор, ИЗХвърляне 
на боклук, съба-
ряне на покрИвИ, 
пренасяне на ба-
Гаж. ИЗкупуване 
на желяЗо. Справки 
на тел. 0893/921-083. 
[26, 4]

почИстване
почИстване на апарта-
менти. Собствен превоз. 
Най-ниски цени. Справки 
на тел. 0877/771-903. 
[11, 3]
почИстване на мази, 
тавани, апартамен-
ти и други помеще-
ния - справки на тел. 
0894/265-340. [5, 2]
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консултацИИ

консултацИИ по пенсИонИране (ИЗчИслява-
не на проГноЗнИ пенсИИ), Здравно, пенсИ-
онно осИГуряване И др. - Габрово, ул. „Опъл-
ченска“ 45 (срещу ДСК), 0899/654-611.

Текущите обяви 
излизат всеки ден в 
онлайн изданието на 

вестника 
www.100vesti.info

 ВАшАтА обяВА ще бъде отпечатана още на след-
ващия ден, ако бъде подадена в редакцията на „100 
вести“ до 16.30 ч. 
 Цените на обявите са на дума за едно отпечатва-
не, без да се броят предлози и съюзи, телефонът се 
чете за дума. В зависимост от оформлението цените 
са: 20 ст./дума;  40 ст./дума в каре; 
50 ст./дума в каре със сива подложка. 
 При текущите обяви всяка 11-та е безплатна. Мо-
жете да използвате специалните отстъпки за годиш-
ни обяви. 

превоЗИ
превоЗ с бус до 2.5 
тона в цялата стра-
на - справки на тел. 
0878/888-439.

работа предлаГа
работнИцИ За подготовка на 
пластмаса се търсят на тел. 
0887/396-371. [6, 5]

фИрма „стс Принт” АД търси 
да назначи „Водач мотокар”. 
За контакти: тел. 066/817-132. 
[7, 5]
маГаЗИн За хранителни сто-
ки търси продавач-консултант. 
Справки на тел. 0887/82-55-34. 
[19, 5]
бИстро „картал“ търси да 
назначи готвачи и помощник-
готвачи. Повече информация на 
тел. 0889/319-654. [11, 5]
маГаЗИн За хранителни сто-
ки „Ивекс“ търси продавачка. 
Справки на тел. 0888/321-619. 
[7, 4]

ресторант „сопрано“ търси 
миячка, вечер. Заплата 900 лв. 
Справки на тел. 0879/22-11-32. 
[6, 4]
ЗаведенИе търсИ готвачка за 
обедно меню с опит, може и 
млада пенсионерка. Справки на 
тел. 0898/441-776. [6, 4]

транспортна фИрма на-
бИра шофьорИ на Гон-
долИ с катеГорИя „с+е“. 
За контакти: 0887/818-462. 
[22, 3]

ЗаведенИе търсИ сервитьо-
ри/ки, бармани/ки. Справки на 

тел. 0899/96-21-64. [12, 3]
ЗаведенИе търсИ готвач/ка и 
помощник/ка кухня. Справки на 
тел. 0899/96-21-64. [12, 3]
майсторИ срещу отлично 
заплащане се търсят на тел. 
0895/424-308. [24, 3]
търсИм шофьор за нощна 
смяна (от 01:00 до 06:00) за 
транспортиране на печатни из-
дания. Трудов договор. За пове-
че информация: 0878/848-383. 
[10, 2]
ЗаведенИе търсИ пицар, 
може и без опит. Справки на 
тел. 0899/740-502. [11, 1]

еротИка
еротИчен масаж - 0894/277-849. [6, 5]

отопленИе
наряЗанИ, наце-
пенИ дърва, чували - 
0892/329-728.
дърва За огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
дърва в чували и раз-
палки. Незабавна дос-
тавка. Тел. 0884/709-
093.
нацепенИ дърва, раз-
палки. Безплатен транс-
порт. Незабавна достав-
ка. Тел. 0895/252-686.
дърва в чували и раз-
палки. Бърза доставка. 
Тел. 0877/471-466.
дърва За печки и ка-
мини се продават на 
тел. 0876/583-472.

дърва За огрев в чува-
ли и разпалки. Доставка 
на място. Справки на 
тел. 0877/191-102.
дърва в чували и раз-
палки. Безплатна дос-
тавка. Тел. 0876/437-
140.
наряЗанИ И нацепени  
дърва - бърза достав-
ка,  се продават на тел. 
0877/108-825.
наряЗанИ И нацепени 
букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
„м Г - л е с “  п ро -
дава дърва за ог-
рев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
чувал дърва - 9 лв. - 
0893/511-154 [8, 5]
режа дърва. Споразу-
мение само на място! 
Тел. 0894/363-580. [32, 
5]
режа дърва - 
0877/299-214. [24, 5]

ветроХодство

курсове по ветроХодство с роденИя в Габрово капИтан 
ИлИя дяков - с трИ прекосяванИя на атлантИческИя оке-
ан. Курсовете се водят по индивидуален график в акваторията на 
Несебър с 25-футова яхта. За допълнителна информация и записване 
- справки на тел. 0898/535-793

капИтанскИ курсове
курсовете За правоспособност „водач на кораб до 40 бт по море“ (ка-
питански курсове)  под ръководството на родения в Габрово капитан Илия Дянков. 
Индивидуален график за всеки курсист. Можете да съчетаете учебната програма с 
годишната си отпуска. За допълнителна информация и записване - тел. 0898/535-
793

автомобИлИ купува
колИ, бусове, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектира-
ли) от място на най-ви-
соки цени се изкупуват 
на тел. 0897/429-374.

под наем
„VAIKAR RENTACAR“ 
отдава автомобили под 
наем - 0999/009-008.

скрап, старИ
автомобИлИ
фИрма вайкар из-
купува всякакви МПС 
за скрап и авточасти - 
0999/009-008.

пътна помощ
вайкар роуд АСИС-
ТЪНС - денонощна пътна 
помощ - 0999/009-008.

продава тор
оборска тор се прода-
ва на тел. 0897/291-482 
[22, 5]

жИвотнИ продава
пръчове И шиле-
та се продават на тел. 
0876/93-21-03. [6, 5]

домашнИ лЮбИмцИ
каракачанска овчар-
ка - женска, на 1 годи-
на, с паспорт, се пода-
рява на тел. 0897/58-
36-16. [11, 5]
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продължава от стр. 3
Ще спомена 

инициативите лятната 
строителна акаДемия 
"лиДерите", "приеми ме на 
село", летните занимания в 
училищата 

през ваканцията, разнообразните 
инициативи на Младежкия център 
през цялата година. С традиционния 
„бал на малките абитуриенти“ отново 
зарадвахме децата, които завърш-
ват предучилищното си образование. 
Тази година празникът се проведе 
на стадион „Христо Ботев“ с групови 
забавни игри. 

Нивото на здравеопазването, сте-
пента на социалната ни чувствител-
ност и богатството на културния, 
спортен и като цяло събитиен кален-
дар са важен индикатор за качест-
вото на живот в един град. Радвам 
се, че след Ковид–19 започваме да 
се връщаме към по-активен общно-
стен начин на живот и вярвам, че с 
достатъчно ангажираност, ресурс и 
последователност ще развиваме тези 
сфери с все по-високо качество. 

Конкретните ни задачи в сферата 
на функция здравеопазване през из-
миналата година основно бяха свър-
зани с подобряване на условията в 
детските ясли – медицинските сестри 
от детско и училищно здравеопаз-
ване преминаха обучение за първа 
долекарска помощ. Продължи под-
крепата за двойки с репродуктивни 
проблеми, като тази година подпо-
могнахме 18 двойки, а над 200 семей-
ства получиха еднократна помощ за 
новородени/осиновени деца. 

проДължи и поДкрепата за 
лица, които имат нужДа от 
хосписна услуга,

като през изминалата година бяха 
изготвени промени в правилата за 
предоставяне на подкрепа, които 
предстои да се разгледат в сесия 
на Общински съвет - Габрово. През 
изминалата година беше изготвен 
и проект за пребазиране на Регио-
нален хоспис - Габрово в сградата 
на бившия дом за медико-социални 
услуги. През същия период беше под-
менено обзавеждането в трите дет-
ски ясли, както и беше инсталирана 
водородна инсталация в детска ясла 
„Славейче“. Също така изготвихме 
архитектурен и технологичен проект 
за създаване на кухня-майка в част 
от сградния фонд на ОУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“, за който ще търсим 
проектно финансиране. 

Що се отнася до културата като 
приоритет, категорично мога да за-
явя, че тя е сред ключовите за 
развитието на община Габрово и 
доказателство за това са както мно-
жеството инвестиции в този сектор 
(РИМ - Габрово, РЕМО „Етър“, Музей 
ДХС, Дом на културата и др.), така и 
богатия събитиен календар и разбира 
се, уникалните културни институти, 
които функционират и привличат ту-
ристически интерес. 

Изключително мотивиращ е фа-
ктът, че посещаемостта започва да 
се връща на нивата преди Ковид-19 и 
това, убедена съм, е достатъчен сти-
мул за нови и интересни експозиции, 
изложби и събития. Вече споменах, 
че през изминалата година култур-
ният календар на Габрово включи 
традиционни инициативи и предложи 
място за нови, експериментални фор-
мати. През годината се радвахме на 
стойностни изложби, срещи с творци, 
концерти на закрито и открито, ки-
нопрожекции, спектакли, множество 
фестивали, танцови и певчески по-
становки в различни жанрове, чест-
вахме рождени дни и годишнини на 
читалища и ансамбли. 

Чрез програма „Култура“ на Об-
щина Габрово бяха подкрепени ин-
тересни проекти, които радваха и 
провокираха публиката основно през 
летните месеци. Един от проектите - 
този на Музей ДХС в партньорство с 
БНТ, по подобаващ начин допринесе 
за отбелязване на 50 години от съз-
даването на музея, като, разбира се, 
най-голям акцент беше 25-ото габров-
ско Биенале на хумора и сатирата в 
изкуствата, което избра за творческа 
провокацията темата Икономия на 
средствата и категорично успя да 
разбуди духовете, да обърне стерео-
типите и да даде сцена на творческия 
прочит на тази изключително актуал-
на и многоспектърна тема. Важно е 

да се отбележи, че богатият културен 
и събитиен календар се радва на то-
пла и подкрепяща публика, което се 
вижда от често пълните със зрители 
зали и изкупените билети.   

Изкуството, освен да ни радва 
с талант и висок професионализъм, 
е и удачен инструмент да ни про-
вокира за размисъл, да ни прави 
по-толерантни и съпричастни към 
чужда болка или глобален проблем, 
да ни помага да бъдем по-задружни 
като общност. Споделям този раз-
мисъл с мисълта за реализацията 
на един изключително интересен и 

нетрадиционен проект, който започва 
своето изпълнение и за който полу-
чихме подкрепа през Министерство 
на културата от Норвежка програма. 
Това е проектът „фестивалНО в квар-
тала“ и цели да провокира и включи 
жителите на градските квартали със 
средствата на изкуството. Или иначе 
казано, предстои да станем част от 
мащабен фестивал на сетивата в пет 
градски квартала. 

- Какви грижи полага общината 
за социално слабите, нуждаещи се и 
самотни хора?

- Подкрепата за хора в нужда 
винаги е била важна част от социал-
ната политика на Община Габрово и 
намери особено силно проявление в 
периода на Ковид–19, когато се нало-
жи системата да се пренастрои и да 
достигне до всеки, който има нужда, 
и да предостави подкрепа.

Община Габрово предоставя над 
25 социални услуги, които включват 
различни по форма и съдържание 
дейности. В последните години се 
засили интересът към предоставяне 
на социална подкрепа в домашна 
среда за най-уязвимите хора, а това 
са възрастните и самотните. Чрез 
различни проекти и местни услуги 
тези групи могат по график да полу-
чат социална грижа, рехабилитация, 
кинезитерапевтична помощ, санитар-
на и социална подкрепа, психоло-
гическо консултиране, медицинска 
грижа, включително закупуване на 
хранителни продукти и лекарства, 
доставка на приготвена храна, запла-
щане на битови сметки. За тези, кои-
то имат нужда от специфична грижа 
и денонощна подкрепа, от миналата 
година съществува като възможност 
настаняване по регламент в две нови 
за общината услуги – ЦНСТ за хора в 
невъзможност за самообслужване и  
ЦНСТ за хора с деменция. 

В допълнение, габровци, които 
са без близки, нямат доходи и се 
нуждаят от палеативни грижи, могат 
да получат финансова подкрепа за 
настаняване в Регионален хоспис 
– Габрово със стационар към насто-
ящия момент в град Дряново. През 
изминалата година продължи и пре-
доставянето на услугите в рамките на 
проект „Топъл обяд“. 

Искам да припомня за една ини-
циатива, която стартирахме миналата 
година в партньорство с дружество 
„Майчина грижа“ и която е насоче-
на към предоставяне на пакет от 

здравни услуги за възрастните хора 
в малките населени места. С финан-
сова подкрепа от 35 000 лв. Община 
Габрово ще подпомогне осъществява-
нето на инициативата „За качествено 
здраве на село“. С нея се дава въз-
можност на лицата на възраст над 
65 години с постоянен или настоящ 
адрес в населените места на общи-
на Габрово еднократно да ползват 
медико-диагностични дейности и из-
следвания: преглед от кардиолог, от 
невролог, ЕКГ, изследвания на кръвна 
захар, урина и липиден профил. 

- Стана ли Габрово по-зелен, по-

добър за живеене, по-европейски 
град?

- Със сигурност всеки един от нас 
иска Габрово да става все по-зелен, 
все по-добър за живеене и в този 
смисъл да удовлетворява eвропей-
ските стандарти. Аз бих добавила 
и по-привлекателен за развитие на 
бизнес, с повече млади хора, които 
имат мотивация и предприемачески 
дух, да има добра транспортна свър-
заност и най-вече да е успял да се 
справи с базисните проблеми във 
всеки един квартал и всяко едно от 
населените места. И стремежът ни да 
се развиваме в тази посока, убедена 
съм, ще продължи да ни обединя-
ва. Всъщност това е била досега и 
ще продължи да бъде посоката за 
развитие на Габрово. Визията, която 
миналата година изведохме в страте-
гическата рамка на Плана на Габрово 
за икономическо развитие (ПИРО) за 
настоящия програмен период с хори-
зонт до 2027 г., е 

габрово – зелена, иновативна 
и Достъпна община, със силна 
икономика, богато културно 
наслеДство и устойчив 
туризъм, отворена към хората. 
И тук ще си позволя да кажа, че 

немалко работа е свършена досега в 
Габрово, което има принос към тази 
цел – енергоефективни инвестиции в 
образователна, социална, културна 
инфраструктура и умни съоръжения 
за сграден мениджмънт, модерниза-
ция на уличното осветление в града 
и селата, обновяване на ВиК мре-
жата, благоустрояване на квартали, 
междублокови пространства, изграж-
дане на подземни контейнери и мно-
го други. 

Но амбицията ни е още по-голяма 
и тя е да работим съвместно за по-
стигане на климатична неутралност 
до 2030 година. Тази цел си постави-
хме през миналата година с присъе-
диняването ни към инициативата на 
Европейския съюз за създаване на 
мисия за 100 климатично-неутрални и 
интелигентни градове. 

Напредъкът и успехът на тази 
инициатива зависи от ангажираност-
та на всеки един от нас и тук е 
ролята ни на платформа, която да 
създаде доверие помежду ни като 
общност, да предоставя подкрепа, 
да ни помага в откриването на ново 
знание, да формира партньорства и в 
крайна сметка да води към осъзната 

промяна. А това означава да използ-
ваме предмети за многократна упо-
треба, да разделяме отговорно отпа-
дъците, за да може те да се връщат 
като ресурс, да ходим по-често пеша, 
да караме колело или да използваме 
екологичен градски транспорт, да 
имаме повече зелени пространства, 
да се откажем от пластмасата, да 
санираме сградите си, да използва-
ме енергийноефективни уреди и така 
стъпка по стъпка да станем част от 
бъдещето на нашите деца. 

Ако си спомняте, през 2013 г. 
Габрово се присъедини към Конвента 

на кметовете – това е най-голямото 
движение в света на градове и ре-
гиони, които предприемат действия 
в областта на климата и енергията. 
Този факт изискваше Габрово да раз-
работи План за устойчиво управле-
ние на енергията, в който да заложи 
цели за намаляване на емисии от 
различни сектори в размер на 20% 
спрямо 2008 г. Инвентаризацията на 
изпълнението на плана показа, че с 
комплекса от различни частни и пуб-
лични мерки сме успели да спестим 
25,59% към 2018 г.

През 2022 г. Габрово разработи и 
прие План за действие за устойчива 
енергия и климат и по този начин 
се присъединихме към градовете и 
регионите с амбиция да работят за 
адаптация към климатичните измене-
ния, енергийна ефективност и възоб-
новяема енергия. 

секторите, на които трябва 
Да обърнем внимание и 
Да работим за намаляване 
на емисии, са основно в 
транспорт и жилищен сграДен 
фонД.
 Изключително добро предимство 

за Габрово е географското му разпо-
ложение и наличието на богат горски 
фонд и растителност, които трябва 
разумно да се поддържат. 

А що се касае дали наистина 
живеем по-добре, е логично да се 
сравняваме с останалите градове и 
да видим къде успяваме и къде не 
достатъчно и така да се устремим 
към конкретна цел. Съдейки по ре-
зултатите, които Институтът за пазар-
на икономика публикува на регуляр-
на база, Габрово се развива добре. 
В публикация от 16 ноември 2022 г. 
се казва, че населението на Габрово 
живее най-добре, с нарастващи дохо-
ди и заплати и ниска бедност. 

може би трябва Да намираме 
смелост Да вижДаме и 
хубавите неща, 
които се случват около нас и 

особено в тежки и трудни моменти 
да се подкрепяме и да споделяме 
успехите си. 

- Какви ще бъдат приоритетите 
на общината през 2023 година?

Вече навлизаме в третата година 
от новия програмен период, но за 
съжаление програмите, от които се 
очаква да бъде привлечен финансов 
ресурс се забавиха с повече от годи-

на и половина. Всъщност с помощта 
на тези средства ще имаме възмож-
ност да защитаваме проектите за 
развитие на Габрово, които са прио-
ритизирани в Плана за интегрирано 
градско развитие (ПИРО), и с които 
не можем да се справим единствено 
със собствен ресурс. В Плана сме 
извели приоритети за устойчиво и 
екологично развитие, за инвестиции 
в нисковъглеродна и кръгова ико-
номика, за подобряване на качест-
вото на транспортната свързаност 
и безопасност, силен приоритет е 
развитието на бизнес и иновационна 
екосистема, обезпечаване на подкре-
па за развитие на малките населени 
места, както и развитие на устойчив 
туризъм, култура и спорт. 

стратегическият Документ за 
развитие на габрово

съдържа индикативен списък с мно-
жество малки и по-големи проекти, 
включително и идеи за интегрирани 
териториални инвестиции, които в 
своята съвкупност допринасят за 
превръщане на общината в зелена, 
иновативна и приобщаваща, и пови-
шават качеството на живот. 

За съжаление, в този момент 
трябва да отчетем още един утеж-
няващ фактор през 2023 г. и той е, 
че ако миналата година приехме 
бюджет през месец април, тази го-
дина има вероятност да работим без 
бюджет – ситуация, която до този 
момент не познаваме и която по-
ставя доста предизвикателства пред 
местното самоуправление. И това е 
така, защото наред с многото външни 
кризи, в България продължава да се 
задълбочава най-опасната криза и тя 
е политическата. Пожелавам си през 
2023 г. тя да бъде преодоляна с раз-
ум, отговорни за България решения и 
предвидимост.

И въпреки затрудненията, като 
Община най-важните ни задачи са 
свързани на първо място с гаранти-
ране на функционирането на всички 
дейности – образователни, здравни, 
културни, социални, свързани с ко-
муналните услуги, чистота, смето-
събиране и сметоизвозване и др. 
В рамките на разрешените ни па-
раметри за капиталови разходи ще 
продължим да инвестираме средства 
за обекти в градска среда, както и в 
малките населени места. 

Изключително важен приоритет 
за тази година ще бъде разработ-
ването на проектни предложения по 
различни програми – вече работим 
в подкрепа на сдруженията на ет-
ажните собствености за мерки за 
енергийна ефективност на многофа-
милните сгради, за енергийноефек-
тивни мерки в публични сгради, за 
инвестиции във ВЕИ и други инфра-
структурни проекти.

Работим и по подготовка на след-
ващ етап за инвестиции в устойчива 
градска мобилност. Проектът ще се 
изпълнява в партньорство с две об-
щини и транспортно дружество и 
ще включва комплекс от различни 
мерки, включително закупуване на 
електробуси, интервенции в градска 
среда, развитие на възможности за 
велотрасета и велоалеи и др. Сред 
задачите ни ще бъде и разработване-
то на интегриран проект в зоните по 
продължение на р. Янтра от страна 
на музей ДХС и Спортна зала, който 
включва в територията и създаването 
на Център за съвременно изкуство 
Кристо и Жан-Клод.

Сред важните инвестиции ще 
бъде развитие на система за раз-
делно събиране и минимизиране на 
количествата за депониране. Това 
налага нов модел на мислене и 
действие и обновяване на механиза-
цията за сметосъбиране на ОП Бла-
гоустрояване. 

Важна задача през 2023 г. ще 
бъде успешното завършване на про-
ектите по ОП Региони в растеж, а 
именно РИМ Габрово, РЕМО Етър, 
Дом на културата, създаване на Мла-
дежки център в пространството на 
бившия Летен театър. 

Това е само малка част от сфери-
те, в които ще продължим да бъдем 
активни и да търсим заедно възмож-
ности за развитие на Габрово, защо-
то вярвам, че имаме обща кауза и 
през тази година, и през следващата, 
и след 100 години. И тя е – Габрово 
да бъде място, в което се вдъхновя-
ваш и намираш начин с труд, любов и 
постоянство да сбъдваш мечтите си! 

Кмåтът Таня Õриñтова за 2022 ã. и приоритåтитå в новата
Продължение на интервюто от миналия брой с кмета на Община Габрово Таня Христова 

Лагер за иновации, 2022 година


