Тотка Полякова:
„Сърце давам за
приятели” стр. 3

Откриха Лятната читалня на открито

0884 116 417
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Регионалната библиотека „Априлов-Палаузов” отбеляза Международния ден
на детето - 1 юни, с много
весели игри и забавления
като откри традиционната за децата на Габрово
Лятна читалня на открито
в парка зад библиотеката
под надслов „Прочети, разкажи, нарисувай!“. Лятната
читалня ще се провежда
отново всяка сряда от 10
до 12 часа около беседката
до детската площадка чак
до 1 септември. Читалнята
на открито е само част от
ваканционните инициативи
на библиотеката за деца и
ученици. Програмата на поредното „Лято в библиотеката, здравей!” предвижда
„Откриватели на знание“ –
познавателни игри с ученически летни академии и доброволци на библиотеката
всеки понеделник в Детски
отдел на библиотеката от 10
до 12 часа.  стр. 8

Маргарита Доровска, директор на музей “Дом на хумора и сатирата”

Ще работя с респект към направеното

Куратор от Кралския колеж по изкуствата в Лондон, Доровска е готова да преосмисля и надгражда постигнатото за 44 години
НАДЕЖДА ТИХОВА
„Ще работя с огромен
респект към направеното преди мен в Дома на
хумора и ще търся баланс между традициите и
въвеждането на новости“,
каза Маргарита Доровска,
новият директор на институцията.
Тя встъпи в длъжност
на 1 юни, вчера даде първата си пресконференция
в Дома.
Маргарита Доровска
е родена в Плевен, завършила е математическа
гимназия, след това Културология в Софийския
университет. Работила е

с неправителствената организация „Интерспейс“ в
сферата на изкуството и
технологиите. В „Интерспейс“ натрупва опит в
работата по европейски
проекти в областта на културата. Според думите на
Доровска опитът с партньори от над 50 държави
ще бъде изключително полезен и в ДХС.
Интересува се професионално от нови технологии и нови медии.
Маргарита Доровска е
учила Куриране  на съвременно изкуство в Кралския колеж по изкуствата
в Лондон от 2009 до 2011
г. Колегите й от Колежа,  

сега работят в най-значимите институции по света.
Няколко години е била куратор на свободна практика, след това работи в
Министерството на културата като старши експерт
в дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“, която се занимава с държавните театри
и държавните училища по
изкуствата.
Маргарита Доровска е
автор на три книги. Две от
тях представят проекти, по
които е работила, а третата е наръчник за млади
творци как да подготвят и
управляват проекти в сферата на изкуството.

Новият директор подготвя стратегия за развитие на ДХС, след като
проучва задълбочено историята на институцията и
„разбира максимално какво стои отвъд видимото за
посетителя“.
Според нея хуморът
днес е различен от времето, в което е създаден Домът, и той би могъл
да се преосмисли, като в
музея се търси място за
новите видове хумор, за
новия начин, по който бързо тече информацията и
комуникацията днес – чрез
Интернет.
Според Доровска темата за карикатурата е

също важна за анализиране. Тя смята, че особено
карикатурата в България
преди 1944 година е слабо
изследвана и трябва да
се събере и проучи като
наследство, което е една
от задачите на музея съхраняване на културното
наследство. Директорът на
Дома смята за много важна и темата за съвременното изкуство и неговото
присъствие в ДХС.
„Ще бъде предизвикателство да излезем от
традиционните жанрови
разделения и да започнем
да работим с дигиталното
изкуство, инсталациите“ каза Доровска.  стр. 8

Опожареният от мълния покрив в Дряново е възстановен за месец
РУЖА ЛЮБЕНОВА

Четириетажният блок
„Колю Фичето“ на ул. „Гурко” 4 в Дряново е с нов
покрив, след като само
преди месец, на 3 май
вечерта, кълбовидна мълния го запали и унищожи.
Повече за гордостта на
съкооператите с безценната помощ на близки и
приятели, за умението да
се стегнеш и да пребориш бедствието вчера ни
разказа един от живущите
в блока и деен участник
във възстановяването му –
Пенчо Чуков.
Природното бедствие
унищожи целия покрив на
кооперацията, около 800
квадратни метра, припомни Чуков. За възстановя-

ването му, по груби изчисления, бяха нужни 60-70
хиляди лева. В блока живеят 24 семейства, като
повечето са пенсионери,
с ниски доходи, някои на
легло. Едва няколко семейства можеха да си
позволят за извадят 3-те
хиляди лева, които се падаха на всяко за възстановителни работи.
Затова първата работа
на Сдружението на собствениците в блок „Колю
Фичето” била да открият
дарителска сметка. Около
90 души се отзовали и по
нея били набрани 13500
лева. Отделно по касите
в магазини и учреждения
в Дряново били събрани
още 2600 лева. Рекапитулацията показва дарения

за над 16 хиляди лева и
още много и много безкористен доброволчески
труд и помощ. Към момента няколко фирми, участвали във възстановяването, си чакат парите, собствениците са на минус
над 35000 лева, но имат
надежда в съпричастността на хората. Дарителската кампания продължава...
Първата и най-трудна
задача била разчистването на опожарения покрив,
обясни Чуков. 70 човека
доброволци се качили
между разрушените стени
на 7 и 8 май, за да разчистят. Два рождени дни
посрещнали горе хора от
доброволческия екип, но
останали да си вършат работата там, на място.  8

 Крадци отмъкнали девет топа
от дарената от софийска фирма
подпокривна изолация

 Фирма ще ни дари гръмозащитата, защото да те споходи
подобно бедствие и да не си
вземеш поука е безумие, казва
активистът по възстановяването
и жител на блока Пенчо Чуков
 С  доброволчески  труд,  с  дарения
и задружност дряновци показаха
как се излиза от лошотията

Мъжете пълнели
чашите с габровска
бира 33 години

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО  ГАБРОВО
ПРИЕМ 2016/2017 година
Дневна форма
След завършен VІІ клас
Специалност:
„Строителство и архитектура”
След завършен VІІІ клас
Специалност:
„Строителство и архитектура”

Вечерна форма

Специалност „Сухо строителство”
В Професионалната гимназия по строителство е създадена модерна технологична среда, която дава възможност за
предоставяне на качествена образователна услуга на нивото на съвременните
изисквания и тенденции. Изградена е
безжична (Wi-Fi) мрежа със 100% покритие на сградата. Тя създава удобна
среда за достъп с мобилни устройства
ВВ АА Л
Л УУ ТТ Н
НИ
И
кк уу рр сс оо вв ее

до ресурси, интерактивна и съвместна
работа и комуникация. За насърчаване
на ученето и преподаването по всяко
време и от всяко място в училището са
закупени нови таблети и лаптопи.
Всички ученици от други населени места
получават карти за транспорт,  безплатни учебници и стипендии от Училищното
настоятелство и от Камарата на строителите в България.
ИСКАТЕ  ЛИ ДА  УСВОИТЕ  ПРОФЕСИЯ,
С КОЯТО ДА РАБОТИТЕ ПО ЦЯЛ СВЯТ?
ТОГАВА  НАШЕТО УЧИЛИЩЕ Е  ТОЧНО  
ЗА ВАС!
БЪДЕЩЕТО Е  ВЪВ ВАШИ РЪЦЕ! ИЗБЕРЕТЕ САМИ!
Телефон за контакти:
066/80 33 67; GSM 0899 632 124
Професионална гимназия по строителство, ул. „Равнец“ № 1, 5300 гр. Габрово,
тел./факс: 066 803 367

ВРЕМЕТО
ВРЕМЕТО
USD -- 1.753480,
GBPGBP
- 1.753480
прогноза
1.424810,EUR
EUR- 1.955830,
- 1.95583,CHF
CHF- -1.753480,
1.585590,
- 2.233070
прогноза

През 1894 г. в Габрово
се изгражда първата
и единствена пивоварна. Днес на малка част
от мястото на фабриката за бира се намира жилищният блок на
бул. „Априлов“ 70. Зад
него още стоят зидове от старата пивоварна.  стр. 4
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Таня Христова и Дончо Захариев - номинирани за кмет на месеца от сайта kmeta.bg
МИНКА МИНЧЕВА

Кметовете на Габрово - Таня Христова, и на
Трявна - Дончо Захариев,
са номинирани за „Кмет
на месеца“ в различни категории на конкурса от
сайта kmeta.bg.
Досега Таня Христова
е била номинирана и е
печелила конкурса „Кмет
на месеца“ за различни

области в управлението
на общината. Този път тя
е номинирана по темата
„Празници и фестивали“
„заради традиционния
Фестивал на хумора,
който потапя в празнична атмосфера целия
град”, мотивират номинацията от електронния
сайт.
„Освен тържественото шествие с огромна-

та котка – символ на
града, провеждат се
конкурси, изложби и
концерти. „Няма такава държава, има такъв
град“ – това бе мотото на карнавала, който
се състоя на 21 май
тази година. Темата на
събитието бе обявена
на 11 ноември точно
в 11 часа и 11 минути от кмета Христова.

Пътуващото читалище „Бащино огнище” е в Габрово на 4 и 5 юни

Пътуващо читалище „Бащино огнище“ спира в
Габрово на 4 и 5 юни пред Спортната зала. Поканата към читалището е направена от габровеца Дарин Цанков, който силно симпатизира на идеята на
Ивайло Шопски и приятелите му, развиващи този
уникален родолюбив проект.
Интервюто на Александра Цанкова с Ивайло
Шопски и неговите съмишленици Мартин, Маргарита, Атанас, Асен, Димитър, Ивайло, Александър,
Биляна, Мариана, Петя и Полина е публикувано на
сайта truestory.bg.
„Бащино огнище“ са група хора, които с гордост
се наричат истински българи. Те са се заели с нелеката задача да обиколят страната и да припомнят
на всеки срещнат историческото богатство на
България. Ако, разхождайки се из града си, отнякъде
дочуете патриотичната песен „Вятър ечи, Балкан
стене“, бъдете готови за среща със славното минало на страната ни, защото към вас се приближава
читалището на колела „Бащино огнище“. Как хрумва
идеята за него, какво ще намерите вътре и колко
по-богати ще си тръгнете оттам, разберете в
следващите редове.
Александра Цанкова
- Как и кога се роди
идеята за читалището на
колела?
- На фона на обезбългаряването, подмяната
на ценности и всеобщата
загуба на познания и интерес към традициите и
историята, ние, приятелският кръг, нарекли себе
си „Бащино огнище”, търсейки атрактивна, модерна
и привлекателна форма за
популяризиране и съхранение на нашето културно
и историческо наследство,
решихме да се обърнем
към традициите, но да ги
приведем в крак с времето.
- Защо читалище?
- Защото читалището
е символ на българското
възраждане, читалището
е обединител, читалището
е пазител на традициите,
историята, вярата и надеждата, читалището е огнище, в което гори огънят
на българския дух.
- Какво ви подтикна
да го създадете в този му
вид?
- Решихме да вдъхнем
нов живот на тази дума,

Работа предлага
Транспортна фирма
набира шофьори на гондоли с категория „С+Е“. Заплащане от 1500 до 2000
лева. За контакти - тел.
0887/818-462, 0889/717497 [24, 18]
Сервитьори и администраторки - добро заплащане, Севлиево, тел.
0887/671-848. [20, 17]
Готвач/ка, добро заплащане, се търси за Севлиево - 0887/671-848 [20,
15]

Комплекс „Синкевица“ търси сервитьори, готвачи,
хигиенисти. спасители. За контакти:
тел. 0893/661-320 или
0885/939-299. [15, 12]

използвайки опита и знанията, за да дадем нова
душа на тази светиня. Пътуващото читалище няма
аналог. То е модерно и
живо, в нова атрактивна
форма, която ще привлече младите българи. Както
знаем, пътищата свързват
хората и всеки път води
до някъде и до някого,
и така мобилността на
нашето читалище ще му
позволи да достигне до
повече хора и да разнесе
познания, вяра, надежда
и национална гордост по
всички краища, където тупти българско сърце.
- Какво ще видим и
с кого ще се срещнем,
прекрачвайки прага на
„Бащино огнище”?
- Нашата идея е да
създадем едно кътче от
родината, което представя
българския бит, култура,
история и изкуство, място, призвано да приюти
и даде трибуна на всеки,
работещ в тази посока.
Искаме читалището да
включва постоянна експозиция на българската воинска чест, да предоставя на артисти и писатели
възможност да представят

“ЕМКА” АД - СЕВЛИЕВО търси да назначи
служители на следните
позиции: „Машинен
оператор производство на кабели” и
„Контрольор по качество”. Изисквания:
Средно техническо образование; Възможност
за работа на три смени
и график. Необходими
документи за кандидатстване: Автобиография; Копие от диплома
за завършено образование. Фирмата предлага: 1. Мотивиращо
възнаграждение, обвързано с постигнатите
резултати; 2. Пакет социални придобивки; 3.
Осигурен транспорт до
фирмата. За контакти:
„Личен състав“ - тел.
0675/31-332; 31-330.
Срок за кандидатстване – 10 юни 2016 г.
[10, 6]

Ивайло Шопски
изкуството си, да работим
за запазване и развитие
на старите български занаяти (кожарство, ножарство, грънчарство, тъкане и
шиене, гайтаносване). Под
нашата стряха ще се изнасят прожекции на филми,
литературни беседи, уроци
по родолюбие и занаяти,
изложби и концерти.
- Разбрахме, че някои
от спирките ви са училища, в които изнасяте уроци по родолюбие. Разкажете ни повече за това.
- Едно от основните

Строителни работници
и зидаро-кофражисти се
търсят на тел. 0898/506708 [20, 12]
Сервитьорки, администраторки при добро
заплащане за Севлиево
търси тел. 0887/671-848.
[22, 9]
„Аладин Фуудс“ търси
да назначи за заведение
за бързо хранене работник за дюнер, пица и касиер/ка. 0885/837-155,
0888/291-823. [11, 8]
Фирма „Брайт“ търси работници за щампа.
Справки на тел. 0878/222194. [11, 8]
Фирма търси резачи
за почистване на просеки под далекопроводи.
Справки на тел. 0896/737273. [10, 7]
транспортна фирма от
град Габрово търси международни шофьори с
опит. Изисквания: Категория „С+Е“, професионална компетентност. Справки на тел. 066/803-300,
0897/877-260. [7, 4]

направления, в които искаме да се развива нашето читалище, е работата с
деца. Напоследък все порядко нашите деца проявяват интерес към миналото
и забележителностите на
родината ни. Един от начините да се провокира
тяхната любознателност,
да се обогатят познанията
им за българската история
е състезанието „Познавам
ли моята България?”.
Това е образователна
игра, в която се използват  
3D макетите, а игрално
поле е голяма карта на
България. Според регламента, участниците разказват за българските забележителности,  „пътуват”
по определен маршрут,
сглобяват пъзели и представят обекти от родния
си край.
Играта има състезателен характер и се провежда в три кръга. Предварително участниците търсят
информация за исторически и архитектурни паметници, природни феномени.
Така „Познавам ли моята
България?” дава възмож-

ност участниците да проявят творческите си умения
по нетрадиционен начин и
да научат повече за България.
Целта на играта е да
провокира интереса на
децата към културно-историческото наследство и
природните забележителности на нашата страна;
обогатява познанията им
за богатата ни история,
паметниците на древни
култури и природните феномени; повишава националното им самочувствие
и любовта към родината.
- Какъв е маршрутът
на родолюбивото читалище и къде можем да ви
срещнем занапред?
- Ето ги и следващите
дати и места на обиколката на „Бащино огнище“:
Нека всички знаят, че
читалището е един от найбългарските символи и ние
носим отговорност непременно да ги съхраним за
поколенията, затова всеки, който иска да помогне
или да участва в нашето
дело, е добре дошъл!
„С нами Бог”!

ЧЕСТНА РАБОТА - ДОБРИ ПАРИ. Стабилен
и вярващ родопчанин на 37 г. с личен автомобил
“Пасат 4” си търси спешно личен шофьор до
28-30 години за пътуване из цялата страна, който
да умее да пази и цени колата като своя. Плаща 35
лева на ден всяка вечер, плюс храна и нощувка.
Желателно е да се обаждат хора до тази възраст,
които наистина знаят какво търсят. Хората, които са
над тази възраст, по-добре да не звънят. За справки:
тел. 0879/489-415, 0878/624-088.
„Топ сервиз“ търси автомонтьор. Справки на тел.
0888/415-263. [11, 8]
Камериерки за сезона в
град Приморско от 1 юни
2016 година се търсят на
тел. 0879/642-133. [7, 6]
Заведение търси бармани и сервитьорки.
Справки на тел. 0896/239082. [11, 5]
Заведение търси продавачка на сладолед до 50
години. Справки на тел.
0896/239-082. [11, 5]
Ресторант в Мол Габрово търси да назначи: пицар, готвач топла кухня.
Телефон за контакти:
0893/458-821. [6, 5]

Заведение търси готвачки. Справки на тел.
0896/239-082. [11, 5]
Ресторант „Алманах“
търси
сервитьор/ка.
Справки на тел. 0887/922365. [11, 3]
Кравари се търсят на
тел. 0896/690-300. [11, 5]
Таксиметрови шофьори набира тел. 0899/402060. [11, 4]
ЗОХ „Глинени гърнета“
набира персонал за длъжността пицар. За справки:
тел. 0889/406-906 или на
място. [11, 4]
Пастир на крави се търси на тел. 0899/687-138.
[5, 4]

Празникът има далечна история и затова
е и толкова скъп за
габровци. Още в началото на 20-те години на XX век са се
провеждали старите
традиционни събори
габровската Олелийня
и маскените балове.
Първият съвременен
карнавал се провежда
през 1965 г.” - съобща-

ват още от kmeta.bg.
В същата категория, но
за общини с население
под 20 000 души, е номиниран и Дончо Захариев
- кмет на Община Трявна.
Община Трявна е номинирана за национален събор на майсторите на народни музикални инструменти „Родолюбие“, който
се е провел на 13 май 2016
г.

Нашата мисия:
Ние създаваме семейства за нуждаещи се
деца и им помагаме
да формират своето
бъдеще

СДРУЖЕНИЕ SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
SOS ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ
В SOS ДЕТСКО СЕЛИЩЕ ТРЯВНА

Вие няма да промените света, но можете да
направите по-добър живота на деца, останали
без родителска подкрепа. Станете социален родител в SOS Детско селище.
Вашата роля:
Да живеете заедно с 3-4 деца в една от фамилните къщи на SOS детско селище Трявна.
Да възпитавате децата с грижа и любов.
Да поемете изцяло задълженията, свързани с домакинството.
Предлагаме:
Теоретично и практическо обучение.
Професионална подкрепа при отглеждане на децата.
Самостоятелна фамилна къща и добри битови условия за живот и отглеждане на децата.
Стабилен трудов ангажимент.
В случай, че нямате лиценз за приемен родител,
предлагаме подкрепа в процеса на одобряването Ви.
Изисквания:
Силно мотивирани за социална мисия хора
Завършено средно или висше образование
Готовност да поемат ангажимент за ежедневна грижа
към децата
Да сте одобрени приемни родители
Необходими документи за кандидатстване:
Мотивационно писмо
Автобиография
Копие от диплом за завършена образователна степен
Срок за подаване на документитe: до 20 юни 2016
година.
Лице за контакт: г-жа Ралица Вълчева, 0879/532 887
E-mail: ralitsa.valcheva@sosbg.org
trjavna@sosbg.org
Пощенски адрес:
5350, Трявна, ул. „Херман Гмайнер“ 6

Готвач за ресторант в
Слънчев бряг - заплата
1200-1800 лв., търси тел.
0895/713-707. [5, 4]
Склад за серява вълна набира работници за
кампания 2016 година,
мъже и жени до 45 години. Телефон за контакт:
0876/500-186. [7, 4]
Фирма набира работници за производство
на картонени опаковки.
Справки на тел. 066/800263. [5, 3]
Масажистка, козметичка и фризьорка - заплащане на процент, се
търси на тел. 0877/240584. [3, 3]
Магистър-фармацевт
търси тел. 0876/211-214.
[5, 3]
„Подем Габрово“ търси стругар за универсален струг. Справки на тел.
0884/854-354. [5, 3]
Сервитьор за механа
„Боженско Ханче“ - село
Боженци. Телефон за
справки: 0899/957-006.
[12, 3]

Готвач, помощник-готвач, сервитьори, барман
и миячки се търсят на тел.
0899/902-459. [11, 2]
Винарна „Рачо Ковача“
търси готвачка и сервитьорка. Справки на тел.
0896/482-823. [5, 2]
Стругари се търсят на
тел. 0888/237-386. [5, 2]
„Тилл индустриал“ Габрово търси да назначи
настройчик-програмист на
ММ с ЦПУ. Справки на
тел. 0884/923-585. [5, 2]
Мебелна фабрика набира работници - дърводелец-мебелисти и шлайфисти - 0888/419-838. [11, 2]
Хотел „Балканци“ търси сервитьор - работа на
смени, осигурен транспорт, основна заплата 500 лв. Справки на тел.
0889/455-020. [11, 1]
„Едит-12“ ЕООД търси
сладкар и пакетировач.
Справки на тел. 0899/868909. [11, 1]
Камериерка от центъра
търси 0877/240-584. [5,
1]
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Тотка Полякова: „Сърце давам за приятели”
За принос в развитието на читалищната дейност и по повод нейната 70-та годишнина Тотка Полякова беше отличена от МК със „Златен век
– печат на цар Симеон Велики“ и грамота, с Почетния знак на Габрово и със статуетка на Дон Кихот от Съюза на българските журналисти
СТЕФКА БУРМОВА
- Г-жо Полякова, как приехте наградите, какво означават за Вас признанието от
страна на държавата и Община
Габрово?
- Всички те много ме трогнаха. Получаването на наградата „Златен век“ беше в присъствието на моите внучки в
Министерството на културата,
което ме направи невероятно
щастлива. Изненадах се, когато казаха: „По случай нейната
70-годишнина!“. Сякаш не бях
подготвена да чуя тези думи.
Откровено си казвам, че останах и невероятно изненадана
при получаването на Почетния
знак на Габрово, когато синът
ми говори за мен преди връчването на наградата, за което
не бях информирана. Знае се,
че той има дар слово. Самата
аз винаги съм казвала, че журналистиката загуби едно прекрасно перо в негово лице, тъй
като той беше приет в Лвов, Украйна, да следва именно тази
специалност, но предпочете да
стане адвокат. Та той каза няколко неща за мен, които наистина звучаха трогателно. Синът
ми винаги се е обръщал към
мен с „майко“, а на този ден
заяви: „Благодаря ти, мамо!“,
и аз онемях. Бях си подготвила обширна, обстоятелствена,
красива реч, а успях да кажа
едва десетина думи. Бях приятно изненадана от габровското
отличие и заради друго. Още
Раковски е казал, че родното
място трудно отдава признание. Пък и аз колкото и приятели да имам, винаги съм имала
и много врагове.

За да е личност човек,
трябва да има и
приятели, и врагове.
Единственото, което съм си
мислила, е, че надали някой
ще се сети за мен, но съм грешала. Още повече, че на другия ден след награждаването в
Габрово бях вече в Министерството на културата. Там бяхме
с Таня Цанкова, която също
беше изненадана от наградата
си. Бяхме част от всички наградени - композитора Митко
Щерев, поета Иван Цонев, писателя Георги Данаилов и други
големи личности. Наистина ми
беше приятно. Пожелавам на
много хора да получат своите
отличия, но навреме. Да не
се чака да станат на по 70 и
кусур години. Човек трябва да
бъде почитан, когато направи
нещо на младите години. Защото в живота си всеки прави
по нещо прекрасно, макар и
малко да е то. Тогава трябва да
го зачитат.
- Славите се като човек,
чиято уста никой не може да
затвори - какво успя да я затвори на тържественото заседание на ОбС - Габрово при
връчването на отличията на
заслужилите габровци?
- Адвокатът Георги Минков,
моят син, успя да ми затвори
устата пред толкова много хора
със своето признание, което ме
трогна.
- Хубаво ли е да срещаш
признание не от далечните, а
от най-близките хора?
- Оказа се, че това е от
най-най-прекрасните преживявания - близките хора да те
признаят. Имам следния интересен случай в живота си.
Включена съм в книжката на
Милка Пурел за хората на XX  
век. Преди пет-шест години,
когато книжката излезе, аз я
отворих на страниците с моето
представяне и я оставих на
нощното шкафче. Внукът ми
беше в седми клас и му казах,
че е писано за мен в отворената книжка. „Добре, бабо, ще
го прочета!“ – ми каза той. Но
мина седмица - две, аз само я
премествах да избърша праха
по нощното шкафче, но внукът
не я пипваше. Накрая затворих
книгата и я прибрах. Подарих
една книжка и на близначките, но и те не реагираха по

никакъв начин. Тогава попитах
себе си за какво е цялото това
блъскане и като че ли се бях
поотчаяла. Но когато отбелязахме 50 години от сватбата ни
с Минко, дойдоха всички. И
оттогава внуците започнаха да
се интересуват за живота ни,
искат да им разказваме как
самите те са израснали, интересуват се за всеки детайл. И
търсят всяка възможност да
засвидетелстват уважението си
към нас. Така че, ето, няколко
години по-късно всички мои
внуци отново показаха невероятното си уважение. Показаха
ми не само обичта си, но и
че се гордеят с мен, което направо разтопи сърцето ми. Но
най-хубавото нещо, което ми се
случи, когато получих Златния
век, беше, че внукът ми Николай получи най-престижната
награда – за най-добрия абитуриент на випуска. Бях много
щастлива в тези дни на прекрасни преживявания.
- Направила сте много
неща в своя живот, кое от тях
считате за най-значимо?
- Много е трудно да отговоря на подобен въпрос. Още
когато бях на 19 години, специалист от Окръжния народен
съвет в Габрово ми каза, че
трябва да избера едно нещо,
с което да се занимавам и
да стана професионалист в
него, вместо да се разпилявам
в много посоки. А  аз свиря,
пея, рецитирам, организирам
– всичко това нямало смисъл,
а трябвало да правя едно-единствено нещо. Затова много се
тормозех, че съм разпиляна.
- Въпреки че тогава имаше
призив да ставаме всестранно
развити личности?
- Правех абсолютно всичко,
във всяка област бях все на
челно място. Тогава работех в
радиоуредбата на ЕТЗ „Подем“.
По същото време долу-горе
разбрах за себе си, че когато
се захвана с нещо, целият свят
за мен е пълен с него. Когато
съм радиожурналист – всичко
за мен беше радио. Когато работех в „Кинефикация“ – всичко
за мен беше кино, във Фотоцентъра – нямаше на света
нищо по-важно за мен от фотоизложби, от хубавите снимки,
въобще от фотография. Когато
бях в училище, за мен друго
по-важно от учениците ми и
преподаването ми нямаше. В
Дома на културата в „Текстилмаш“ нямаше по-важно от това
той да бъде на първо място, да
е с много изяви и състави. В
„Кинефикация“ например, направих първия комедиен кинофестивал, в Центъра за фотопропаганда организирах първата голяма фотоизложба.

От всяко нещо, с което
се захвана, правя нещо,
което е уникално.
По-късно, през 2002 г., когато организирах читалище
„Габрово 2002“, всичко, което
имах като натрупан опит, ми
дотрябва и аз го използвах.
Може би това точно е причината за по-малко от 15 години
читалището да има толкова интензивно развитие, а именно
натрупаният с годините опит
във всички сфери на културния
живот. Потапям се във всичко,
с което се захващам, и само то
е важно – само за него говоря,
живея и мисля.
- Имате и един късометражен филм?
- Във времето,

когато и циганите в
Габрово имаха работа, аз
бях безработна
близо три години. Чудех се
откъде да си изкарвам хляба
и точно тогава ми предложиха
да направя рекламен филм. По
времето на кмета Нено Недялков много неща бяха свършени
за година – беше решено водоснабдяването, пуснаха тролеите
и ми възложиха филма. Трябваше да бъде прожектиран първо
на площада. И изведнъж реших
- ще поканя бай Стоян Костов,

невероятен актьор беше. Поканих го да бъде Дядо Миньо
Попа, който излиза от Странноприемницата, отива в Дома
на хумора, после тръгва да
разглежда Габрово - 100 години
след него. И в неговата уста,
реших, освен за свършеното,
да вкарам и намеци за някои
проблеми. Филма го даваха
само два пъти – на площад и в

- Свикнала съм да живея с
хора и не мога да си представя, че днес няма да се чуя поне
с десетина човека и да говоря,
да споделям нещо с тях. Рядко
изпадам в депресия, макар да
имам такива моменти, в които
не искам да виждам жив човек. Но за сметка на това вече
имам на Трънето малка вила с
две стаички, където бягаме с

на 70-я ми рожден ден. Без
Рачето Ангелова например не
бих могла да свърша толкова
много неща. С нея се знаем
от времето, когато бях директор на Дома на културата в
„Текстилмаш“ през 80-те години. Петър Вълчев ме назначи
за директор на несъществуващ
Дом на културата и аз се захванах здраво за работа. Създадох го със заводски хор, с
група за политически песни, с
танцов състав, с художник, радиоуредба... В завода са идвали Кеворк Кеворкян, Димитрий
Иванов и много други. Като
ме срещнеше, Петър Вълчев
казваше: „Здравей, колега! Тук
само с теб сме директори, другите са заместници“. Той имаше
невероятно чувство за хумор.
Безкрайно обичах хората там.
Където и да съм работила, съм
се привързвала към всички
свои колеги, навсякъде е имало
уникална атмосфера.
- Всъщност Вие сте започвала от нулата на много места?
- И навсякъде се стремях
да създам нещо, което да се
запомни. В Центъра за фотопропаганда например организирах първия Фестивал на
художествената самодейност

визитка

Музея на образованието, след
което от Партията го свалиха
от прожекции. На рождения
си ден в Дома на културата го
показах пред всички мои гости.
- Кое от свършеното през
тези 70 години считате за найзначимо, с кое се гордеете
най-много?
- Може би когато преподавах журналистика, защото
посях нейните семена на много места, пръснати из цялата
страна, в чужбина. Сега ми
се обаждат отвсякъде, получавам поздравителни картички по празниците, на 24 май
получавам покани от випуски
да участвам в техните срещи.  
Случвало ми се е при срещи
с мои ученички, станали вече
майки, да пускам хонорара си
в количката с бебето, толкова
съм била щастлива.
- А Фестивала на църковното пеене къде поставяте?
- Бих казала, че Фестивалът
на църковното пеене е черешката на тортата от дейността на
НЧ „Габрово 2002“. Този празник и съпътстващите мероприятия са нещо уникално. Тук се
събраха християни, евреи, католици, протестанти, мюсюлмани,
които на една маса, заедно с
Великотърновския митрополит
Григорий разговаряха за различните религии. Издадохме и
книжки за тези срещи. В читалището оставихме 7 печатни
издания, свързани с разработваните от нас проекти. Един от
тях беше свързан с етническата толерантност - „Ключ към толерантността“. Като заговорихме за проекти, ще отбележа,
че съм направила 15 проекта.
Неслучайно казвам, че всяко
нещо, в което се хвърля, го
правя със страст. Чрез всички
тези проекти съм осигурила за
читалището 119 хиляди лева.
Именно благодарение на проектите се роди идеята за фестивалите на църковното пеене,
заедно с поп Минчо, с поп Вальо Калев, поп Тодор - всички
от архиерейството помагаха да
направим нещо изключително.
Това е

първият в страната
Фестивалнацърковното
пеене,
който е запазен и до ден днешен и следващата година ще
бъде неговото юбилейно 15-то
издание.
- Имате ли намерение да
се оттеглите от активна дейност?

Тотка Полякова е родена на
1 юли 1946 г. в Габрово. Завършва Националната Априловска гимназия и Факултета по
журналистика в СУ „Климент
Охридски“. Работила е в заводска радиоуредба, в Радио Габрово,
Радио Шумен, била е кореспондент на „Кооперативно село“,
„Земя“, „Новинар“, сътрудник на БНР и БНТ, на централни и
местни медии. Тя е била директор на габровския Център за
фотопропаганда и фотообслужване, преподавател по журналистика в Националната Априловска гимназия. Автор е на пиеси,
на документални филми.
Тотка Полякова е един от създателите и вече 14 години
председател на читалище „Габрово 2002“. Тя е била общински
съветник, председател на „Екогласност“ в Габрово и на сдружение „Екозов за гражданско поведение“. Дългогодишен председател на габровското Дружество на журналистите.
Минко и там много бързо връщам духа си.
- Кое е това, което може да
Ви извади от релсите?
- Несправедливостта, непочтеността. Не обичам сърдити хора около себе си. Вкъщи
въобще не мога да се сърдя.

Не мога да търпя да съм в
лошиотношенияснякого.
не мога да се сърдя.
- Нима не влизате в конфликти?
- Винаги съм имала конфликти и съм влизала в тях. Конфликтът е да кажеш истината в
очите, да не я премълчаваш, да
не я спестиш. Това е моята правда, която съм защитавала. Но
не съм имала лични конфликти.
- Вероятно и с всеки човек
си имате своите спомени?
- Разбира се. Мога да седна
и да разказвам с часове за
работата си с Радка Ангелова - директорът на Дома на
културата, например. С теб, с
Маргарита Стоянова, с Найден
Недялков. С всеки един имам
изживян по един роман, който
помня. В мозъка ми има толкова много файлове, както е
модерно да се казва. Понякога
ми се иска да мога да изтрия
някои от тях, за да отворя място за нови приятелства и нови
спомени.
- Най-дългогодишното Ви
приятелство?
- С Венета Новакова, сестрата на Слави Бонев, Бог
да го прости. С нея се знаем
от голямата катастрофа, която преживях. Тогава тя беше
медицинска сестра и от този
момент нататък сме неразделни. Каквото и да ми се случи
– добро или лошо, винаги първата ми мисъл е, че трябва да
го споделя с нея. Защото за
приятелството няма почивен
ден, както беше казал Калин
Донков. Ето, сега Венета е в
Англия и ми пише, че за нея е
загуба, че няма да бъде с мен

на фотографите от страната.
Тук дойдоха 500 човека. Когато
започнах работа там, първо ме
назначиха като отговорен редактор, след година и половина
вече бях директор, след това
станахме първи в страната. В
един момент имахме толкова
големи приходи, че започнахме подблоково строителство
срещу Мол Габрово. Била съм
и строител значи. Построихме
нещо, което за жалост премина
към управлението във Велико
Търново и то по-късно продаде
направеното с толкова любов
от всички нас. Няма да забравя
проекта, който бях подготвила
за Център за фотопропаганда
на три етажа. От София разрешиха строителството, но когато нашият генерален директор
дойде в Габрово да разговаря
за изграждането му, от партията заявиха, че може, но
по стопански начин да стане.
Генералният директор не прие
този вариант и от София финансираха подблоковото строителство изцяло. Преди това
бяхме направили заведение в
мазето на сградата, където ни
бяха настанили на ул. „Радецка“. Заедно с Хора на запасните офицери изхвърлихме шест
фадроми боклуци и създадохме
невероятен клуб, който стана
втори притегателен център след
Клуба на дейците на културата
на Ичо Елмазов. Започнахме
да организираме изложби, срещи... Доста преди Николай Дачев да стане кмет на Габрово,
той написа лозунг за нашия
клуб:

„Вече не ни пука,
изхвърлихме боклука“.
В онези години всеки ден
ставаха интересни събития.      
- Съвременник сте на толкова промени, не Ви ли се
струва, че у днешните хора
вече няма хъс и енергия?
- Мисля, че тогава имаше много повече възможности.

Защото имаше работеща индустрия. Кой завод днес може
да си позволи да купи пет
пиана за един ден, както стана в „Текстилмаш“ - те бяха
нужни за музикалната школа
към заводския Дом на културата. Елена Назърова например  
беше учител по пиано в нея и
корепетитор на хора.

Габровската индустрия
даваше мило и драго за
развитието на културата.
И хората имаха възможност
да общуват помежду си. А днес
то липсва.
- Съжалявате ли за нещо
днес?
- Ако съжалявам за нещо,
то е за онова, което не съм
написала като журналист, че не
успяхме да изпратим на съдебната скамейка поне един оценител. Тези хора, които оценяваха гордостта на габровската
индустрия за жълти стотинки.
Оценители, синдици, ликвидатори, които унищожиха цялата
наша индустрия. Как може примерно построено за над 400
хил. лева да бъде оценено и
продадено за някакви си 3 хил.
лева? Никой от нас, журналистите, не написа истината за
всички тези обезценки на многогодишния труд на габровци.
Но дали щеше да се намери някой, който да го публикува, се
питам. И не смея да си отговоря. Иначе обичам да се веселя,
да се срещам с колеги, с които
мога да си кажа всичко, да се
шегувам. Давам си сърцето за
моите приятели, за хората с
добра енергия.
- Какво разказахте в интервюто след получаването на
статуетката на Дон Кихот от
СБЖ?
- За това, че бях избрана
за председател на габровското журналистическо дружество,
когато никой нямаше желание
да се занимава с обществена
дейност, уж за малко. А  станаха 28 години. Бяхме първите
в страната, които направихме
Клуб на журналиста в мазето под редакцията на „Габрово днес“. И колко срещи и с
кого ли не сме организирали в
него. Днес вече нямаме клуб.
Споделих и това, че габровските журналисти работят за
минимална работна заплата,
че само за последните десет
години в Габрово бяха закрити
три вестника, частното радио
- асимилирано, ликвидирана
беше габровската телевизия,
кореспондентските пунктове
на всички централни вестници
също бяха закрити. Останаха
само кореспондентите на БНР
и на БТА. Казах още, че София
не е България, но е истина, че
възможности за кариерно развитие като журналист вече има
само в столицата. И причината
не е в темите, в свободната
публикация, в средата на публичната изява и дори не е в
личната цензура. Тя е в ниското
заплащане на журналистическия труд. Заявих още, че да
си журналист в Габрово е титла, задължение и отговорност.
Когато призванието ти, образованието и цялото ти съществуване е подчинено на тази
кауза, на журналистиката, си
щастлив човек. А  аз съм един
от тях. Но днес журналистиката не е моята журналистика.
Тя написва двете мнения и не
казва своята гледна точка. А аз
съм от по-старото поколение,
което винаги я е казвало. Показвала съм я, чувствала съм
се призвана да заема позиция
заради възпитанието, справедливостта, човечността. Заради
хората, които винаги са били
моята опорна точка.
- Накрая бихте ли задали
на себе си незададен от мен
въпрос?
- Той е какво е най-хубавото
пожелание, което съм получавала. А  то е: „На детето,
което никога няма да порасне!
На жената, която никога няма
да остарее! На твореца, чието
вдъхновение не стихва! На деятеля, който няма умора!“.
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Мъжете пълнели чашите с габровска бира 33 години

Първата и единствена пивоварна в Габрово е основана през 1894 г., затваря през 1927 г. след дълга битка на пивоварите с високия акциз
ВЕСЕЛИН ИВ. ДИМИТРОВ

Бирата, се появява по
българските земи в средата на ХІХ век. Унгарските
емигранти, намерили убежище в Шумен след разгрома на революцията от
1848 г., са може би първите производители на пиво.
Тогава това е ставало в
домашни условия и вероятно пивото е било предназначено само за лична
консумация.
В първите години след
Освобождението, когато
в България идват много
чешки специалисти, започва и първото промишлено
производство на горчивата
напитка.
Първите фабрики - собственост на  чехи или германци, са в Шумен, Русе,
София, Лом. Майсторите
пивовари основно са чехи.
В Габрово първата
бира идва от Шуменската
фабрика. Транспортират я
в големи бъчви с волски
или биволски коли. Кръчмите, които я предлагат,   
я рекламират като „точена
бира“, защото от бъчвата
се „точела“ в халбите.
По това време край
река Янтра са се появили и първите „ледници“ дълбоки изкопи, обшити с
дебели дъски, където се
е съхранявал през цялата
година лед, насечен през
зимата от реката.
По-късно фабриките
започнали да предлагат
бирата в стъклени бутилки. Тъй като транспортът
им се оскъпявал, започнали да разливат бирата на място. Една такава
работилница, където се
пълнели бирени бутилки,
се намирала близо до Падалския мост, където сега
е спортна зала „Орловец“.
Разбира се, това е ставало
ръчно. От транспортните
бъчви бирата се изливала
в резервоара на ръчната
пълначна машина, от многобройните кранчета на
която работниците, насядали един до друг,  пълнели и
затваряли бутилките.
Мнозина от по-възрастните помнят тези бутилки
с порцеланови капачета,
които се използваха до
средата на 50-те години на
ХХ век.
Като нова, не дотам
позната напитка, бирата
трудно си пробивала път.
Консервативен по природа, българинът предпочитал виното. Но младите
хора – учители, чиновници,
интелигенция, бързо свикнали с новото питие и консумацията рязко нараснала. Все повече заведения
предлагали бира, започнали да се откриват бирарии
(наричани тогава градини),
където, особено лятото, на
открито мнозина предпочитали да отдъхват след  
работа. В някои от тях в
празнични дни свирели оркестри.
По този повод Цани
Гинчев пише: „... В реда на
нещата си беше, щом напуснат канцелариите в края на
работния ден, чиновниците да
се запътят към любимите си
кръчми и да засмучат модното
питие – бирата. Вярно, че
и тя съдържаше алкохол, но
не в такава степен, та към
нея, макар и не без опасения
от досадни критикари, да не
могат да посегнат и дамите.
Действие, което предизвикваше язвителни забележки у някои съвременници... ще видиш
насядали все наконтени дами,
които празнят ли чашите с
бира, празнят – нещо, което
допреди няколко години не са и
сънували...“
Отчитайки този факт,
няколко предприемчиви
габровци решили да започнат да произвеждат бира
на място.

През 1894 година Янко
Станчев Арнаудов, Иван
Никифоров Халачев, Влаю
Гатев и Стефан Милков
(като представител на фирмата „Йосиф Р. Цанков и
С-ие“) основават първата
и единствена пивоварна в
Габрово. Нарекли я „Бузлуджа“. Построили я в местността Чорбаджи Цоневото, на днешния булевард
„Априлов“. Тогава левият
бряг на Янтра, между Каменския (Шиваров) мост
и Горнокрайския мост, не  
бил застроен. Тук били
градините и ливадите на
габровци. Само схлупените постройки на десетина

и Иван Н. Халачев. Една
реклама от онова време
завършва с думите: „...
Прочее, като се надяваме,
че почитаемите граждани,
които посетят градината
ни, ще останат задоволени
както от бързата прислуга,
така и от доброто качество
на бирата, умоляват се да
посещават по-често градината ни...“
Един от собствениците
- търговецът Иван Халачев,
също открил бирария, наречена „Баждар“, където
се продавало реномираното вече пиво. Тя се намирала в собствената му
къща в началото на ул.

1883-84 г. е бил и кмет на
Русе. Братята са известни
в Русе като големи дарители. След смъртта на Георги
брат му Йосиф основава
една дъщерна фирма със
седалище в Габрово и в
съдружие със Стефан Милков - „Йосиф Р. Цанков и
С-е“.
Фабриката значително
се разширява и модернизира, монтира се парен
котел, помпени инсталации, строят се охладителна
кула, 4 подземни тунела
за отлежаване на бирата,
нова сладовна и ледница,
в която монтирали първата
в Габрово машина за лед.

Стефан Милков (1864-1952); Сградата на Дружество „Майчина грижа“ след реконструкцията,
преди казино „Бузлуджа“; Реклама с емблемата на
фабриката - Гамбринус, рисувана от Адолф Селов
(Държавен архив - Габрово)

чаркчийски одаи, три воденици, няколко малки бояджийни и дараци можело
да се видят край реката.
Булевард „Априлов“ още
не е бил прокаран, няколко тесни черни пътища водели до местата. Първоначално производството на
бира е било по домашната
технология. Бирата се варяла в обикновени съдове
на огнища. Охлаждането
и отлежаването ставало в
избата на работилницата.
Постепенно започва изграждането на необходимите постройки и доставката на някои съоръжения.
Количеството произведено
пиво не е много голямо
и не може да конкурира другите доставчици.
Все пак увеличилите се
бирариите в града й осигурявали добър пласмент
и фирмата била печеливша, особено след усъвършенстването на производството. Бирата била, както се казва, за ценители.
На 12 март 1899 г. при
тържествена обстановка
в двора на фабриката се
открива градината на Пивоварната фабрика „Бузлуджа“. Тук се предлагала тримесечна отлежала
бира, а в празнични дни
свирела музика. Тогава
вече част от бъдещия Априловски булевард, макар и
доста тесен и без каквато
и да е настилка, вече била
отворена. Вероятно не е
липсвала клиентела, още
повече, че обслужването
е било на висота. Чувствала се опитната ръка на
търговците Христо Влаев

„Скобелевска“. Габровска
бира се продавала и на
други места в града.
След смъртта на дядо
Влаю Гатев през 1900 г. и
на Иван Халачев наследниците им продали дяловете
си на фирмата „Георги Р.
Цанков и С-ие“, ръководена след смъртта на Георги
от брат му Йосиф Рачков
Цанков. Фирмата „Янко
Ст. Арнаудов и С-ие“ също
се отказала от участие.
Така към 1908 г. „Георги Р.
Цанков и С-ие“ се оказва
единственият собственик.
За управител на фабриката е определен Стефан Милков – един изключително предприемчив и
трудолюбив габровец. Сега
именно на него се възлага
да развие и модернизира пивоварната в Габрово
- задача, с която той се
справя отлично.
Стефан Милков е роден около 1864 г. в Габрово
в многолюдно семейство.
След женитбата си с племенницата на братята Цанкови – Кина (дъщеря на
сестра им), Стефан Милков става член на фирмата
„Георги Р. Цанков и С-ие“.
Габровците Георги и Йосиф Цанкови живеели в
Русе. Били едри търговци
и банкери. Фирмата им
имала представителства
във всички големи градове
в България. Съучредители
са на Първо българско застрахователно дружество
„България“ в Русе. Георги
Цанков (1843 – 15 януари
1892) е сред учредителите на русенското читалище „Зора“ (1866 г.). През

Производствената сграда
е на 3 етажа, оборудвана
с модерни инсталации. Изграден е бюфет, където се
предлагала отлежала бира
на посетителите. Правят и
нова конюшня (тогава бирата се разкарвала из града с каруци). От Германия
купуват специални бурета
за бира по 25 и 50 литра.
Доставени са малки крачни помпи, които улесняват
„точенето“ на бирата, както
и стъклени халби. Те били
раздавани на заведенията,
които предлагали габровската бира.
И най-важното – фабрика „Бузлуджа“ въвела
в употреба фирмени стъклени тъмнокафяви бутилки,
на които било гравирано
името на фирмата. За целта са монтирани и два
ръчни пълначни апарата
за бутилки. За нуждите на
производството е каптиран извор с чиста питейна
вода на Бакойския баир.
Фабриката изгражда като
дарение в село Бакойците
чешма, която се захранвала с вода от същия извор.
Производството било поверено на техническия директор на фирмата, майстора Рудолф Халла.
Всички тези фактори
допринесли за бързото повишаване на качеството
и количеството на произведеното пиво. Марката
„Бузлуджа“ вече можела
да се конкурира с най-реномираните производители.
През 1909 г. в Мюнхен
умира Йосиф Р. Цанков.
Делата на търговско-бан-

керската фирма се поемат
от сина на Георги Р. Цанков – Андрей Цанков. Той
и свако му Стефан Милков
стават съдружници в новоучреденото Събирателно
дружество „Й. Р. Цанков
и С-ие“. Заедно с основната фирма „Г. Р. Цанков
и С-е“ в София извършват
всички възможни банкови
операции, приемат влогове, търгуват с Алжир, Египет, Аржентина, Уругвай,
Австралия и др., откъдето
доставят вълна, кожи, екстракти и бои за кожарското произвадство.
В тази търговска и
банкова дейност Стефан

друга германска фирма „Koerting-Hannover AG“, направила съвременно централно парно отопление.
Дворът на казиното бил
просторен, около 9 декара, и давал възможност
за устройването на уютна лятна бирария (разбира се, там се сервирала
бира „Бузлуджа“). Липсата
на постройки наоколо осигурявала отличен изглед
към Балкана. В градината
свирел оркестър, имало и
танцова площадка.
На 29 януари 1912 г. в
града ни идва цар Фердинанд, за да открие железопътната гара. В негова

воварна „Бузлуджа“.
През 1926 г. Фондът за
подпомагане на сираците
от войните към Министерството на войната решава
да премести едно от сиропиталищата си в Габрово. Като най-подходяща
за целта е наета сградата
на бившето казино „Бузлуджа“. Фондът извършва основен ремонт на сградата
и я пригажда за нуждите
си. Тук са настанени стотина сираци – момичета.
Ако се проследят търговете за доставка на хранителни стоки, хляб, плодове
и зеленчуци, въглища, дрехи, обувки и много други,
може да се заключи, че
децата не са лишавани от
нищо.
През 1930 г. сиропиталището е закрито и банката обявява сградата на
бившето казино за продан. Купува я известният
габровски индустриалец
и дарител Пенчо Семов.
След основно преустройство и разширение по проект на арх. Никола Гръблев
част от сградата е подарена на Женското благотворително дружество
„Майчина грижа“ в памет
на неговите родители Бона
и Семо Семови. По-късно
в сградата е преместена
канцеларията на Съюза на
габровските промишленици.
В нея е открито Стопанско училище на името
на Радка Пенчо Семова,
а по-късно - и кино. След
национализацията стопанското училище продължава да функционира, както
и киното, приело името
„Майчина грижа“. След осМилков взема дейно учас- чест в казиното е даден новен ремонт през 1959 г.
тие. В Габрово офисът на официален банкет за 200 то се превръща в първото
фирмата и банката са били души. Царят огледал с го- широкоекранно кино в окв къщата на Йосиф Р. Цан- ляма почуда цялата сграда ръга.
ков (днес на ул. „Радецка“ и тя силно го впечатлила.
След
политически№ 6).
В същото време и де- те промени през 1989 г.
По това време Стефан лата на пивоварната се сградата е изоставена на
Милков става известен развивали много добре. произвола на съдбата и
предприемач и търговец. Докато преди 1908 г. про- постепенно започва да се
Той е един от главните ак- изводството не надхвър- руши. В края на 2008 г.
ционери на фабрика „Фер- ляло 3000 хектолитра (1 е съборена и на нейно
динанд“ и председател на хектолитър е равен на 100 място е изграден модерен
управителния й комитет. литра), то през 1913 г.  над- търговски център – Мол
Един от основателите и хвърляло 10000 хектолитра. Габрово. В архитектурата
акционер на фабрика „ЕлоСлед войните броят на са преизградени главните
вица“ (като съдружник на пивоварните в България фасади на старата сграда.
фирмата „Йосиф Р. Цанков бързо нараства. В Стара Постепенно споменът за
и С-ие“). Като уважаван Загора започва работа го- казиното и киното „Майгражданин и дарител той лямата модерна фабрика чина грижа“ избледнява в
е избран в Комисията по „Тракия“ - собственост на паметта на габровци.
построяването на Театрал- търговците банкери с гаНо какво става със
но-библиотечната сграда бровски произход Братя сградата на пивоварнана Читалище „Априлов-Па- Златеви, които задоволя- та? След затварянето на
лаузов“.
ват почти цяла Южна Бъл- фабриката тя остава собПрез 1910 г. двамата гария. Нараства производ- ственост на Събирателното
съдружници решават да ството на „Шуменско пиво“ дружество „Й. Р .Цанков и
изградят в Габрово един и на фабриката на Бр. С-ие“. По-голямата част от
модерен хотел-ресторант, Прошек в София. Откриват оборудването е продадеот какъвто бързо разви- се пивоварни и в други на, жилищните помещения
ващият се град имал кре- градове на страната. Ог- са дадени под наем. Тук
щяща нужда. За целта из- ромното производство на под наем урежда своята
брали просторно място на бира, която е сравнително производствена дейност
вече оформилия се Апри- евтина и много популярна, талантливият габровски
ловски булевард. Нарекли нанася големи поражения техник Симеон Гърнарев.
го казино „Бузлуджа“ – на на винарската индустрия в Постепенно производствеимето на пивоварната. страната. Това принуждава ните помещения, които не
Това единствено по рода правителството да въведе се използват, започват да
си в Габрово заведение протекционистични мерки. се рушат.
било обзаведено по евро- Акцизът върху бирата е
През 1929 г. Дружепейски.
увеличен драстично. При ството „Г. Р. Цанков и С-ие“
Казиното имало рес- това положение става поч- и свързаните с него фирми
торант, бюфет (бирария) с ти невъзможно бирените изпадат в несъстоятелност.
градина, театрален салон фабрики да оцелеят.
Постепенно в следващите
и модерно обзаведен хоПивоварна „Бузлуджа“ няколко години кредитотел. В салона започва да също е в тежко финансово рите разпродават цялото
работи и кинематограф – положение. Срещу дълго- имущество както на фирвторият в града, след този вете през 1926 г. банка мата, така и на Стефан
в Народния дом. Тук се придобива ипотекираното Милков, на първо място
изнасяли и много концер- казино. От този момент триетажната къща на фирти, театрални постановки, това знаково за Габрово мата на ул. „Радецка“ в
сказки, вечеринки и пр. заведение затваря врати.
Габрово, където се помеНа стената на заведението
Фабриката продължава щавала и банката и́ (днес
била закачена голяма кар- работа със силно намален ремонтираната къща на ул.
тина, нарисувана от худож- капацитет. Като отчаян ход „Радецка“ 6), сградите и
ника Адолф Селов и изо- за съпротива всичките 18 парцелите на фабриката
бразяваща бога на бирата производители на пиво се и на казиното, ниви, гори
Гамбринус, който станал обединяват в Пивоварен и други недвижими имоти,
емблема и на фабриката.
картел, основан на 3 ап- както и красивата къща
Хотелът бил обзаве- рил 1927 г. По решение на на Стефан Милков на пл.
ден с европейски мебели, картела 12 от фабриките „1 май 1876 г.“ (ул. „Опълсградата имала собствено се закриват и се превръ- ченска“ № 2). През следелектрическо захранване щат в депозитни складо- ващите години при разшии инсталирано осветление, ве за производството на рението и регулирането на
монтирано от германската останалите 6. Това слага бул. „Априлов“ сградите на
фирма „Сименс-Шукерт“, а край и на габровската пи- фабриката са съборени.

Строителство
Кърти и пробива 0897/832-363
Събаря и почиства от
А до Я и извършва строителни работи - тел.
0899/601-444.
Зидария с камък - тел.
0888/418-253.
Строителна фирма извършва ремонт на циглени
покриви, хидроизолации,
топлоизолации, дренажи
и тенекеджийски услуги 0893/602-104. [22, 15]
Ремонт и направа на
покриви, хидро и топлоизолация, дренаж-качество на конкурентна цена
- 0888/020-187 [15, 13]
Реставрация на стари
къщи от основи до покрив
– 0897/390-194. [15, 13]
Ремонт и строителство на покриви - тел.
0896/799-364. [32, 3]
Услуги с мини багер и
самосвал - тел. 0878/867740. [12, 5]
Ремонт на покриви и
всички видове строителни
дейности - 0893/403-381.
[10, 8]

Автомобили продава
Opel, Seat, Alfa се продават на тел. 0888/415-311.
[12, 8]
Фолксваген Пасат - седан, 2000 г., 1.8, бензингаз, сив металик, цена:
2500 лв., се продава на
тел. 0882/141-415. [4, 3]

Ремонт на стари покриви и подмяна на улуци и
варови мазилки и други тел. 0876/416-716. [12, 8]
Бригада извършва ремонт на покриви, хидро
и топлоизолации, тенекеджийски и бояджийски
услуги, дренажи и др. 0895/295-654. [10, 8]
ПОКРИВИ - направа и ремонт - 0898/284-906. [10, 4]
Покриви - направа и ремонт - тел. 0897/345-021.
[22, 4]

Ел. инсталации,
ремонти
Дребни електроуслуги по домовете - тел.
0899/145-802. [33, 31]
Поправям ел. уреди и
ВиК - тел. 0894/220-509.
[11, 10]
Монтаж и поддръжка на
ел. инсталации, бойлери,
ел. табла - 0887/020-075
и 0885/873-788. [5, 2]

Градини, басейни

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

ВиК, комини
ВиК монтаж и поддръжка - 0887/680-034.
Ма ш инн о
о тпу ш ване на канали - тел.
0899/805-238.
ВиК ремонти и отпушване - тел. 0895/023-439.
Професионално почистване на комини.
Гаранция! Тел. 0897/704502. [26, 3]
Видеодиагностика. Отпушване на канали. Тел.
0895/553-144. [11, 4]

Косене
Коси и поддържа - тел.
0878/867-740. [12, 5]
Косене на овощни градини, дворове, ливади - тел.
0886/393-726. [13, 7]
Поддръжка и косене на
тревни площи - на тел.
0896/290-529. [11, 4]
Косене на трева - справки на тел. 0894/602-701.
[24, 2]
Кося трева - тел.
0876/479-910. [11, 3]
Косене с храсторез - тел.
0884/961-840. [11, 3]

Ремонт на електроуреди
и електроника
Ремонт на МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ, резервни
части - 0887/942-469.
Ремонт на телевизори,
плазми, LCD, LED, МОНИТОРИ - 0887/942-469.
Щори
ЕТ „ВЕДИМА-М“ - ЩОРИ Ремонт на всички мар- 066/86-59-50, 0887/22- ки автоматични перални тел. 0888/294-214. [22, 3]
43-45.

Хидроизолации
Хидроизолация на
покриви и гаражи. Гаранционен договор! Тел.
0889/658-208. [20, 14]
Хид р о и з о ла ц ии
0898/284-906. [10, 4]
Хидроизолации на покриви. Договор. Гаранция.
Тел. 0888/738-474. [11,
4]

Сузуки Балено 1.6 - Автомобили купува
бензин, се продава на тел. Коли, бусове, ками0878/103-525. [4, 3]
они, трактори, ремаркета
(може и дефектирали) от
място на най-високи цени
ВАЗ, Москвич
Лада Нива продава тел. изкупува - справки на
тел. 0897/429-374
0895/460-288. [3, 3]
Всякакви автомобили
изкупува тел. 0898/998Авточасти/магазини
Двигател с вътрешно го- 612. [11, 1]
рене „Ломбардини“ продава 0887/940-523. [3, 2] Скрап, стари
автомобили
Коли за скрап от място
Автомобили под наем
автомобили под наем изкупува тел. 0899/092510. [22, 3]
- 0878/929-080. [23, 1]

Превози
Услуги с бус, багер и
самосвал - 0893/511154.
ТРАНСПОРТ - 2.5 тона,
16 куб. м - 0899/377924
Евтин транспорт - тел.
0886/897-111. [33, 32]
Транспорт с бус, макс
база - 0884/361-860
[30, 21]
Транспорт със самосвал - 0884/361-860 [30,
21]

Вътрешен ремонт
Безпрашно циклене 0887/040-471.
ВиК, фаянс, теракота тел. 0884/228-253. [22, 9]
Вътрешни ремонти
(фаянс, теракота, гипсокартон) - тел. 0884/587770. [11, 8]
Мазилка, замазка, фаянс, теракота, шпакловка,
монтаж (ламинат) - тел.
0879/990-588. [9, 1]

Изолации
АЛПИНИСТИ, СКЕЛЕ 0898/907-400
Алпинисти - 0899/321190

Апартамент - 58 кв. м,
на ул. „Свищовска“ 61 за
28 000 лв. се продава на
тел. 0882/364-425. [11, 4]
Парцел с ток и вода в
Габрово, ул. „Елин Пелин“ 58, се продава на
тел.0885/519-497. [5, 5]
Гараж в Дряново, с канал, се продава на тел.
0898/560-429. [4, 2]
Къща в село Райновци се
продава на тел. 0884/284585. [5, 5]
Къща в село Горна Росица, на 300 метра от центъра, за 48 000 лева се
продава на тел. 0885/597746. [11, 5]
Бунгало и 500 кв. м
място в Янкула се продава на тел. 0898/364-214 и
0877/441-110. [11, 4]
65 кв. м, 2 етаж, тухла, се продава на тел.
0877/400-236. [4, 4]
Двустаен монолитен
апартамент - 56 кв. м, с
парно отопление, намиращ се в околностите на
град Габрово, за 15 000
лева се продава на тел.
0878/284-305. [5, 2]
Къща в село Копчелии се
продава на тел. 0887/980405. [7, 1]

Имоти продава
Двуетажна къща в центъра на град Севлиево се
продава на тел. 0896/640407. [11, 11]
Къща в центъра, ново
строителство, два самостоятелни апартамента,
двор, се продава на тел.
0898/532-168, 0887/803414. [22, 18]
Къща в село Куката изгодно, споразумение, се
продава на тел. 0898/316806, 0879/842-822. [22,
10]
Тухлен апартамент 86 кв. м, газифициран,
с две мази и таванско
помещение, дограмата
е сменена, се продава
на тел. 0898/559-048,
0894/466-532. [22, 20]
Къща на два етажа в гр.
Габрово - широк център,
цена по договаряне, ново
строителство, се продава на тел. 0898/595-968.
[22, 18]
Тристаен апартамент в
Севлиево, с PVC дограма, Имоти купува
газифициран, с климатик, Овощна градина, може
продава 0898/537-198. и изоставена, купува тел.
0887/824-693. [11, 7]
[10, 5]
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Имоти дава под наем
Жилище на ул. „Николаевска“ се отдава под наем
тел. 0899/463-280. [2, 1]
Апартамент в центъра
дава тел. 0885/642-467,
066/865-943. [4, 3]
Автомивка на бул. „Хемус“ 2А се дава под наем
на тел. 0888/631-351,
066/808-076. [5, 2]
Помещение за автосервиз в кв. Палаузово - 80
кв. м, се дава под наем
на тел. 0888/631-351,
066/808-076. [5, 2]
търси под наем
Стая
тъ р с и
тел.
0899/659-193. [11, 9]
Гори купува
Гори купува 0893/511154. [27, 5]
Нощувки
Нощувки в идеален
център - справки на тел.
0898/604-736.
Самостоятелна къща
в идеален център - 10
лв. - тел. 0876/735-596.
[22, 20]
Нощувки в идеален център, Интернет, TV, 10 лв. справки на тел. 0877/240584. [22, 1]
Нощувки, център - на
тел. 0878/515-080. [23,
1]

Билети, пътувания
АВТОБУСНИ, САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ - 066/80-4948, 0887/83-61-73.
Почивки, квартири
Бунгалата в Китен със
собствен санитарен възел - тел. 0888/813-925.
[11, 3]
отговори на сканди от стр. 6
ВОДОРАВНО:
Щавелник.
Електрон. Мелие (Жан). Резен. Уили. Шесторка. Негодник. "Енцо". Дивак. Стек.
Икра. Еластин. Ог. Вятово.
Ипа. Оноре. Олива. Ивана.
Торн. Адела. Орис. Скитник.
Кредо. Ска. Еса. Колон. Есте.
Олт. Попов (Александър). Инконел. Вопъл. Краал. Мишемор. Траур. Сеп. Етел. Пеене. Дере. Габен (Жан). Залп.
Разлом. Гер. Перука. Лаф.
Макадам. Рокпевица. Немет
(Дюла). Стока. Лен. Лудост.
Талк. Мом. "Кент". Изпит.
Юнкер. Лоран (Пиер). Аноди.
Отроци. Емануилов (Игнат).
Униат. Експрес. Има.
ОТВЕСНО: Камертон. Келти. Агамемнон. Вес. Еготист.
Шебек. Нокти. Пелтек. Рота.
Ветеран. Мера. Лион. Верн
(Жул). Помен. Дел. Рот (Йозеф). Инерция. Никопол.
Памук. Кокто (Жан). Копър.
Земеделие. Акра. Рола. Лол.
Пар. Тоно. Давидков (Иван).
Телур. Стрес. Везни. Оверн.
Крепкост. Амп (Пиер). Лееве. Але. Иран. Акт. Инар
(Гюстав). Бенгали. Аденауер
(Конрад). Поаз. Не. Окапи.
"Оскар". "Алек". Паус. Студ.
"Саво". Тол. Дзаватини (Чезаре). Ринит. Арсен. Селфи.
Атоли. Соли. Ирник. Езеро.
Цол. Дом. Никон. Асаил.
Пемза. Крива.

Почистване
Почиства за сметка на материалите - тел.
0896/183-637. [22, 14]
Мебели, обзавеждане
Мебели по поръчка тел. 0887/830-601. [22, 14]
Услуги
Косене и рязане на дърва - тел. 0893/612-160.
[11, 10]

Дезинфекционна
станция. Унищожаване на гризачи
и насекоми. Продажба на препарати. - ул. „Николаевска“ 89. 066/803-357,
0885/234-051 [10, 3]
Почистване на имоти, косене, дупки за
ограда, извозване - тел.
0888/073-365. [11, 1]

областният
“100 вести”
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Отопление
Нарязани, нацепени
дърва - 70 лв., метрови
- 60 лв., безплатен транспорт - 0894/410-453
„РАЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГРЕВ - метрови, нарязани
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН
ТРАНСПОРТ - 0898/450946, 0887/105-729.
Пресяти
въглища
донбас и брикети, кафяви въглища и разпалки.
Безплатен транспорт.
0887/031-439, 0889/991977, 066/88-21-13, с/у
КДН
Дърва за огрев - нацепени и метрови. Безплатна доставка. Реални количества. Тел. 0879/988131, 0879/988-047.
Дава заем
GetCash - 0899/460760.
Изгодни кредити тел. 0899/150-708. [22,
6]

10
10-4 Габрово,

8
066/

ул. “Отец Паисий” 2

Продава машини
Ел. телфер - 500 кг, продава тел. 0878/936-047.
[3, 3]
Продава материали
Тръби, винкели, ламарини, ел. мотори и
др. се продават на тел. Животни продава
0895/752-838. [22, 14]
Зайци се продават на
тел. 0889/182-139. [11,
Продава обзавеждане 11]
Запазени мебели втора Малки прасета се проупотреба изгодно, шевна дават на тел. 0878/103машина „Сингер“ се про- 525. [4, 3]
дават на тел. 0878/637- Телета се продават на
685. [11, 9]
тел. 0896/690-300. [11, 5]
Етажерки-библиотеч- Агнета и пръч се продака - 4 бр., нови, за 60 ват на тел. 0895/124-744.
лв. се продават на тел. [8, 3]
0896/395-845. [5, 4]
Детско легло-кошара Градинска техника
- 70/140, в много добро Бензинови косачсъстояние, се продава на ки се продават на тел.
тел. 0888/672-763. [6, 4] 0886/606-969. [5, 5]

ÌÅÁÅËÈ
КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ
ОФИС
МЕБЕЛИ

ТИПОВИ
И ПО ПРОЕКТ
НА КЛИЕНТА

0897 893 563
0897 843 667
Новият “100 вести”
в Интернет
www.100vesti.info

„МГ-ЛЕС“
продава дърва за огрев 0887/547-499.
„Пехливанов“ - пресяти
въглища донбас, брикети, дърва. Ниски цени,
безплатен транспорт 066/805-642, 0897/892903.
Режа дърва - заявки на
тел. 0894/220-509. [11,
6]
Дърва за огрев - тел.
0886/393-726. [27, 7]
Бук, дъб, габър - метрови, 60 лв., нарязани - 70
лв., салкъм, метрови - 55
лв., нацепени - 65 лв. 0897/222-062. [30, 5]
Нацепени дърва и разпалки - тел. 0888/073365. [11, 1]
„Флинт-Гайдарови“
(Петя Гайдарова) - донбаски въглища, брикети,
дърва за огрев, разпалки.
Осигурен транспорт. Тел.
0898/690-606, 066/808053. [22, 1]
Счетоводство

Счетоводна кантора „Тори 76“ - счетоводно обслужване,
счетоводни услуги, годишно приключване,
данъчни декларации 0888/640-322.
Купува разни
Буркани изкупува
066/88-21-13, 0884/156497, с/у КДН
Фирма купува битова
нафта - тел. 0895/752838. [22, 14]
Купува материали
Пункт за вторични купува железа с транспорт и
товарене - тел. 0896/183637. [22, 14]
Заменя
Съдомиялна за ел. мотор до 2 kW заменя тел.
0878/936-047. [3, 3]
Печка за вграждане с
плот за ел. мотор до 2
kW заменя тел. 0878/936047. [3, 3]

Лекари
ПСИХИАТЪР И НЕВРОЛОГ. Д-р Трифонов, Габрово, ул.
„Емануил Манолов“ № 12-А, 066/804-549, 0885/251655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.

Д иа г н о с ти к а ,
лечение, масажи - тел.
0895/066-449. [6, 6]
Масажи - 0896/867284. [11, 8]
Салон за красота „Рошавата гарга“ предлага
Козметика, масаж
Професионални маса- класически лечебен
жистки - тел. 0876/735- и козметичен масаж - справки на тел.
596. [22, 20]
Масажи предлага тел. 0899/370-091 - Валя Но0897/219-833. [22, 11]
вакова. [24, 2]
Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

5300 Габрово, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; email 100vesti@stovesti.info

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

Еротика
Еротичен масаж, секс
- на тел. 0896/981-354.
[11, 7]
Жиголо - 0878/988372. [11, 2]
Секс услуги - 75
лв. за 1 час, Маруся 0877/182-903. [10, 1]
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Нестор Марков, франкофон и преводач на Фазлъ
паша, ни оставя жив разказ за Април 1876 година

както подобава към ученици и общество. Те бяха се
Нестор Марков е от издигнали високо - нещо
средите на българската рядко в онова време, и
възрожденска интелиген- оставиха неизгладими за
ция с принос за развитие себе си спомени между
на учебното дело. Озовал учениците си, които висосе учител в Габровското ко ги ценяха.”
Ценен извор е „Спокласно училище през 1873
година, той преминава мен за Габрово”, писан
през огъня на Априлското от Нестор Марков през
въстание и Освободител- април 1900 г., в който е
ната война, а след Ос- отразил безпокойството в
вобождението е един от дните на Априлското въсстроителите на Нова Бъл- тание в Габрово преди 140
години. От срещата с Цангария.
ко Дюстабанов, войводата
Нестор Марков Деми- на Габровската въстанирев е роден преди 180 ческа чета, се разбира
години (1836 г., с. Криво колко много училищният
поле (Иробас), Хасковско - настоятел бил загрижен
11 декември 1916, София). да осигури заплатите на
Фамилното му име сочи, учителите.
Нестор Марков   бил
че в рода му е упражняван
занаята „демерджилък” - преводач на посрещачите
коларо-железарство. Учил на Фазлъ паша в Габрово
седем години - от 1848 до (дядо Цоньо Видинлиев,
1855 г., в родното си село Иван Сапунов) и свидепри даскал Сево, след телства, че за да запазят
което продължил учението града, 19 габровски чорси в Хасково (1859-1862) и баджии пратили на пашата
Епархийското училище в 10 000 гроша и писмо, че
Пловдив при Йоаким Гру- за размириците били виев (1865-1867). От пролетта новни даскалите от Главна 1867 година прекъснал, ното училище. Неизвестзащото нямал средства, и ността и страхът при очакбил учител в Хасково. По- ване на турските войски,
сле дозавършил  петоклас- които можели да ограбят и
ното училище в Пловдив и опожарят града,  тревожепо препоръка на Йоаким ли всички.
„Ако помня добре, то
Груев станал главен учител в Плевен от 1867 до беше на 30 априлий ве1873 г. с прекъсване от две черта 1876 г., когато учигодини (1870-1872 в Русе). лищният настоятел Цанко
В Плевен подобрил учеб- Дюстабанов ме видя на
ното дело, въвел опитно улицата и ми каза: „Даскаобучение по физика. Осно- ле, прощавайте! Аз, както
вал читалище „Съгласие” знаете, отбележих в контрактите ви кому по колко
(1869).
От
началото
н а се следва да взема от
1873/1874 учебна година училищното настоятелство
до 11 май 1876 г. Нестор на гражданското училище.
Марков е учител  в Габров- В случай, че някой от Вас
ската гимназия. В своите пострада, децата му ще
спомени Тома Васильов, могат да получат от дуедин от тогавашните уче- шеприказчиците в Одеса
ници, отбелязва: „Нестор следващата си заплата.
Марков от Хасково бе учи- Сбогом, сбогом! Господ
тел по френски и турски добро да дава”… Вечерезик” (Юбилеен сборник та беше малко облачна…
- 50 г. от първия випуск „Какво ще стане? Турците
на Габровската Априло- чакат най-малката причина
вска гимназия). А  Никола и ще ударят на града щом
Начов допълва, че бил с чуят първата пушка от въс„висок ръст, дълго черно таниците в Балкана. Цяла
палто и фес, ударен на нощ не заспах… отидох
калъп” (Юбилеен сборник в училището. Другарите,
по случай 25 години АГ). кой влязъл, кой не в клас.
По-късно (1934 г.) Тома Ва- Цани Гинчев ме чакаше...
сильов го представя като Из града мълвата растеше.
„висок, сух, с дълго палто Безпокойствие у хората,
и голям тефтер в ръка”, някои дюкяни отворени,
който добре помнел как други полуотворени. ВсичНестор Марков „набивал” ки хора нащрек. Гледам
в главите на учениците от бае Веля Бока, току
„арабските корени, влезли влизат и излизат млади
в турския книжовен език, момци, най-сетне разбрах,
че той ги снабдява с ятаили галицизмите”.
По това време в Га- гани и ками. Отидох у него
бровската гимназия учат да видя ятаганите и купих
възпитаници от всички два, единият за мене, а
краища на страната. Обу- другият за Стефана Зочението се води от изтък- графски - мой другар по
натите просветни дейци, звание. От даскалите аз
руски възпитаници - Райчо и Цани Гинчев бяхме найКаролев, Иван Гюзелев, много въоръжени. Аз имах
Петър Генчев, Андрей Ма- ятаган, чифте пушка и ренолов, Стефан Зографски волвер…
На другия ден, поне- всички със завършено
висше образование. Цани делник, чу се, че КазанГинчев бил с полувисше. лъшките башибозуци идат
Нестор Марков и свеще- в Габрово за плячка. Страник Никола Михов (препо- хът беше на върха си. Вседавал турски език) били с ки се прибра около къща„домашно образование, но та си. Всеки гледаше да си
с широки познания и голя- приготви някакво оръжие,
ма начетеност”. На всички нож, търнокоп, мотика, питях се дължала реоргани- щов, пушка, ятаган, кама
зацията и подобрението и пр. Някои си напълниха
на програмата в гимнази- къщите с камъни, с които
ята. По тяхна инициатива мислеха да се бранят. Разв новопостроената сграда несе се откъм Балкана от
на училището бил отво- уста в уста: „Идат! Наблирен пансион за ученици, жиха!” Дюкяните се изпоуреден бил физически ка- затвориха. Всичко живо в
бинет, химическа лабора- Габрово се прибра в къщите. Башибозуците, между
тория, библиотека и др.
„Повечето от учители- които имаше и арнаути
те - отбелязва пак Тома - бозаджии, въоръжени от
Васильов – знаеха отлично крака до глава, гледаха
предметите си и умееха да нагоре по прозорците като
ги предават ясно, наглед- гладни зверове. През цяно, а чрез своя авторитет лата нощ никой не заспа…
и учение да се държат Башибозуците бяха задърВела Лазарова

Нестор Марков, роден 1836 г. в Иробас (Криво поле),
починал на 11 декември 1916 г. (80 г.)
жани в конака, дето ги куршуми в Балкана. Той
нагостиха…Низамите бяха я носеше привързана на
обуздани. Но имаше един шията си. При такава рана
от гръцко произхождение, чудно беше, че той никойто беше много проклет. какъв знак на болки не
Той ходи в Балкана да показваше. От него чухме,
разбива четата на Цанко че габровските чорбаджии
Дюстабанов и опустоши много зле наклеветили
колибите, през които мина учителите. „Но аз - каза
- Етъра, Жълтеш и др.  Той той - всичко опровергах,
уби Тотя Иванов, чиято като обясних, че чорбадглава донесоха на баща жиите са направили това
му и искаха бакшиш… Ка- от страх за наказание от
заха, че този злощастен Фазлъ паша”… На следвабаща дал два минца, само щия ден го обеда се отърве от беля.
Чуваше се, че каймакаминът - Юрданчо ефенди
- телеграфирал бил чак
в Цариград: или башибозуците да се вдигнат от
Габрово, или оставката му
да приемат.”
В спомена си Нестор
Марков отделя най-много
внимание на съдбата на
учителите и около 70 души
други граждани, заловени
на 12 май и преживели
непосилни дни и нощи в
турските зандани в Габрово и Търново до края на
юни. Описаните преживявания „имат стойност не
само като факти, а и като
верни наблюдения върху
психиката на лишения от
свобода и смъртно застрашен човек. Особено твърдостта, спокойствието, характера на Цанко Дюстабанов, когото вкарват при
учителите в търновския затвор, преди да го обесят.
си„Една сутрин вкараха ха с Якима Цанков - душапри нас Цанко Дюстаба- та на габровския комитет,
нов, войводата на габров- и поп Иванча (бащата на
ската чета. Той направи историографите на Габрона всинца ни много тъжно во - Христо и Петър Гъвпечатление. Влезе и ни бенски). Последният бил
поздрави. Чуден харак- най-напред разпопен от
тер: весел, нищо не ще да тогавашния архимандрит
знае. Твърде спокойно ни Стефан, а после предаден
разказа какво е говорил на турската власт да го
на комисията с предсе- съдят и осъдят на смърт.”
дател Али Шефик бей от
Положението на аресЦариград. Дюстабанов ка- туваните учители в Тързал между другото и това: ново било лошо, понеже
„Това движение е общо и били посочени от властта
целият народ го знае. Ние като инициатори за двиискаме човешки правдини, жението в Балкана. Те
но понеже не ни ги да- били спасени, благодаревате по легален път, ние ние застъпничеството на
решихме чрез въстание Одеското българско настода обърнем внимание на ятелство чрез посредниЕвропа, та дано тя помог- чеството на руския послане да получим исканите ник в Цариград, както и
правдини”. Когато го за- на общата амнистия по  
питали колко са замесени възшествието на престола
даскалите в комитетските на новия султан.
работи, той отговорил: „Те
След освобождаването
знаят всичко, но не са на учителите властта им
вземали никакво участие забранила да учителстват
в комитетските разпореж- в Габрово. Нестор Марков
дания”. Ръката на Дюста- бил назначен от Търновбанов беше строшена от ската митрополия за пре-

подавател в богословското
училище при Лясковския
манастир за учебната 1876
-1877 година. По време на
Руско-турската война (1877
-1878 г.) е преводач в щаба
на ген. Гурко и изминава
пътя на армията от Плевен през София и Пловдив
до Сан Стефано. Участва в движението против
решенията на Берлинския
конгрес (1878), борбата за
Съединението (1885). Бил
е председател на Хасковския комитет „Единство”,
който подпомага четата
на Петко войвода (1879),
която в продължение на
три месеца не позволява
този район да бъде откъснат и присъединен към
Турция (Недялко Димов,
Тянко Вълчанов, „Нестор
Марков - от Криво поле до
Париж”, Хасково, 2006).
След утвърждаване
на Органичния устав на
Източна Румелия (10 май
1879 г.) Нестор Марков е
назначен за префект на
Стара Загора. Предстояло
възстановяване на града,
тежко засегнат от войната, изцяло опожарен,
отваряне на училищата,
ръководство на учебното
дело, въпросът за учителските кадри и др. За отговорния пост на префект
на Стара Загора трябвало
просветен и делови ръководител със замах и организаторски способности,
които качества Нестор
Марков притежавал и проявил при управлението на
поверения му окръг.
През август 1882 г. заради политически разногласия той е уволнен. Въпреки

протестите в тогавашния печат по повод уволнението, уважаваният и ценен 43-годишен
Нестор Марков е поканен
на служба в Княжеството.
От октомври 1882 г. е назначен за окръжен управител на Търновски окръг.
Заради опита и уменията
си е преместен на длъжността окръжен управител
на Русенски окръг (18841886). От есента на 1886 г.
е народен представител от
Харманли в III-то Велико
народно събрание.
С идването на власт
на правителството на Стефан Стамболов (1887 г.)
Нестор Марков се връща
към учителското поприще.  
Бил е учител в Първа софийска мъжка гимназия
(1887-1893), Държавна
мъжка гимназия „Княз Борис” в Русе.
„Недолюбван като русофил както от Стамболов, така и от княз Фердинанд, по време на цялото

управление на Стамболов
е бил учител.” За малко е окръжен управител
във Варна (март - август
1901 г.). Със заповед на
Министерството на вътрешните работи е преместен на същата работа в Пловдив (1901-1903),
устоявайки принципа на
надпартийност с верую за
законност, справедливост,
човечност. Неподкупен и
праволинеен в убежденията си, когато княз Фердинанд се опитал да го
склони да вземе един от
островите на река Марица
като място за ловуване,
Нестор Марков - убеден
привърженик на държавно-общественото начало,  
се противопоставил найенергично. Островът останал държавно владение.
Нестор Марков бил
известен с дейността си
за обединение на българските земи - подпомагане
на Илинденското въстание
чрез дружество „Кирил и
Методий”, чиято програма
е събиране на средства за
Македония, за построяване на обществени сгради,
църкви, училища и пансиони. „Вероятно чрез това
дружество - отбелязва
Недялко Димов - синът
Марко Марков се е свързал с българските войводи в поробените земи с
българско население и се
записва в четата на Яне
Сандански. Загива в Илинденското въстание.”
През 1904 година
Нестор Марков се пенсионира и се установява в
София, където се отдава
изцяло на съставянето на
френско-български и българо-френски речници.
Свър-

з а л
трайно името си с просветното дело в градовете Харманли, Хасково,
Плевен, Русе, то в Габрово той преподава в найелитното за онова време
в страната Априловското
класно училище, а след
Освобождението и в София.
Достойно е книжовното наследство, което
Нестор Марков оставя:
7 учебника, излезли в 11
издания, 2 речника (френско-български и българо-френски) с 5 издания,
различни статии с публицистичен характер, дописки в периодичния печат.
Сътрудничил на вестници и списания: „Турция”,
„Македония”, „Отечество”,
„Право”, „Век”, „Училище”.
Освен че в тях будил националното съзнание на
българите, в някои от статиите разпространявал

научно-популярни знания
в областта на геологията,
астрономията, метеорологията. Проявявал подчертан интерес към историята
на родния край.
Учебниците му намират
широк прием още преди
Освобождението.
Първият издаден учебник бил „Малка аритметика за първоначалните
ученици” (Русе, 1869),
„Собрание аритметически
задатъци” - съставен по
числителницата на Христо
Г. Данов от 1869 г. Това бил
първият системен български сборник за решаване
на аритметични задачи.
Нестор Марков предавал
голямо значение на обучението по математика,
защото „нейното изучаване трябва да предхожда
други науки в училищата”.
Особено внимание заслужава неговата „Лексикологическа граматика за изучаване на френски език и
стил” (1875). Още при отпечатването й тя е одобрена
като учебник в Габровското класно училище за II, III,
IV  и V клас, което е висока оценка за пособието,
предвид, че по това време
най-прочути били Габровската, Пловдивската, Болградската гимназии. Граматиката била съставена по
плана на известния френски лексикограф Пиер Ларус.
Изследователите на
делото на Нестор Марков изтъкват, че интересът
към френския език, който
той очевидно усъвършенствал по пътя на самообразованието, говори за
дълбокото му убеждение,
че културното издигане на
народа ни не може да
бъде изолирано от
постиженията на
напредналите европейски народи.
Всичко това налагало изучаването
на чужди езици от
възрожденската ни
интелигенция.
Венец на речниковото дело на
Нестор Марков е издаденият в Лайпциг
в два тома джобен
българо-френски речник и френско-български речник (т. I - 1912,
т. II - 1915 г.).
Истински подвиг
от един автор за около две десетилетия.
Тази му дейност му
отрежда видно място
в историята на българската лексикография
и го нарежда до такива ценители на родния
език като Неофит Рилски, Петко Р. Славейков,
Найден Геров, д-р Иван
Богоров и др.
Към богатото речниково дело е и съставеният
от него речник за чужди
думи в четири части (1894
г.), който останал неотпечатан.
И нещо много интересно - европейско признание
за възрожденския учител,
общественик, държавник и
книжовник, вещ познавач
на българския и френски
език. Със специална заповед на министъра на просветата и изкуствата на
Франция Нестор Марков
е удостоен със званието
„Носител на орден за заслуги към просветата, литературата и изкуствата”,
Париж, 1 март 1903 г.
На снимките:
Отчет (свидетелство)
на Тодор Генев от Главното мъжко училище, Габрово,
учебната 1874-1875 г. Френска граматика, 1875 г. (Национален музей на образованието)
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Ако еднакво обичаме децата, и за различните деца има шанс
В ОДЗ „Първи юни“ функционира единствена по рода си в Габрово специална група за деца с множество увреждания
Румяна Маринова

В ОДЗ  „Първи юни“
функционира единствена
по рода си в Габрово специална група за деца с
множество увреждания.
За тях се грижат квалифицирани специалисти специален педагог Татяна
Радкова и помощник-възпитател Пепа Иванова,
под внимателното ръководство на директора при
ОДЗ Румяна Василева. По
тяхна идея и на екипа на
цялото учебно заведение
децата от подготвителните
групи ПГ-5-годишни и ПГ6-годишни по вече утвърдена традиция сътвориха
весел празник в чест на
1 юни. За децата от специалната група и за децата от Дневния център
за деца с множество увреждания в кв. Велчевци
бяха внимателно подбрани
стихчета, песни и танци
от музикален ръководител
Павлина Марчева и г-жа
Радкова. Веселия празник
уважиха много родители
и гости, сред които старши експерт предучилищно
образование в РИО Даниела Халачева, директорът
на Дневен център за деца
с увреждания Красимира
Колева, представители на
дирекция „Образование и

социални дейности“ г-жа
Стефанова, г-жа Пенчева
и г-жа Златева, ръководителят на Центъра за настаняване от семеен тип
Маринела Лазарова. Вниманието на специалистите
беше особено привлечено
от модерно оборудвания
кабинет за подкрепа на
личностното развитие.

През 2014 година ОДЗ 
„Първи юни“ бе включена да работи по проект
BG05РО001-4-1.07 „Включващо обучение“ по дейност 6 „Осигуряване на
подкрепяща среда от психолози, ресурсни учители,
логопеди и/или други специалисти за деца и ученици, лишени от родителски

грижи и ползващи услуги
от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация“. В изпълнение на тази дейност
бяха назначени психолог
и логопед, които работеха
с децата от ЦНСТ в кв.
Борово, посещаващи специална група към детското
заведение.

По проект „Включващо обучение“ бе оборудван кабинет за подкрепа
на личностното развитие.
Кабинетът разполага с
множество материали за
развитие на сензомоторните, когнитивните, комуникативните, тактилните и
двигателните умения.
На разположение на

специалистите са сензорна стая, комплекти Монтесори, специална литература.
По проект „Включващо обучение“ беше осигурен комуникатор, който
представлява устройство
и програма, даваща възможност на деца със специални образователни

потребности да работят
с компютър посредством
зеницата на окото. Програмата може да бъде използвана от деца с детска церебрална парализа,
множество увреждания,
аутисти, хора с мозъчни
и двигателни поражения
вследствие на заболяване
или инцидент. Комуникаторът може да се използва
при логопедична терапия,
служи за придобиване на
различни знания и умения,
подпомага ежедневните
дейности и е средство за
осъществяване на комуникация. Потребителите
му ползват всички възможности, които дава Интернет - електронна поща,
социални мрежи и други.
В рамките на проект
„Включващо обучение“ започна създаване на подкрепяща среда за ранна
превенция на обучителните затруднения при деца
от предучилищна възраст.
Тази дейност ще бъде
продължена и надградена в рамките на проект
„Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“
по оперативна програма
„Наука и образование за
интелигентен растеж“ 20142020 г., в който ОДЗ „Първи юни“ е включено да
работи.

Откриха Лятната
читалня на открито Ще работя с респект към направеното

Маргарита Доровска, директор на музей “Дом на хумора и сатирата”

продължава от стр. 1
Всеки вторник по същото
време и на същото място
ще се провеждат „Пътешествия в света на Интернет“ - образователни и
занимателни игри в Мрежата.  
Срядата е отредена за
Лятната читалня на открито, а всеки четвъртък в
Детския отдел на библиотеката от 10 до 12 часа
се провеждат творческите
ателиета по квилинг, рисуване, декупаж, моделиране и др.
Всеки петък в Детския
отдел се очакват деца-доброволци, които да бъдат
помощник-библиотекари от
10 до 12 часа.

СЛАВЕЙКОВИ ПРАЗНИЦИ
ТРЯВНА 2016
под патронажа на Президента на Република България
със съдействието на Министерството на финансите
и Министерството на културата

ПРОГРАМА
4 юни, събота

09.00 часа Литературно четене на собствени творби
на ученици от СОУ „П. Р. Славейков”, Славейкова къща
10.30-16.00 Теоретична конференция „Блаженството
на поета и страстите на критика – 150 години от рождението на Пенчо Славейков и д-р Кръстьо Кръстев”,
Община Трявна
16.00 часа Представяне на наградения роман за
2016 година с Националната литературна награда за
български роман „13 века България” и сборник „Любов по всяко време” с наградени разкази от конкурса
„Рашко Сугарев”, Галерия „Гъбенски”
17.00 часа „Късчета памет”, изложба на акад. Светлин Русев. Галерия „Арт-М”
18.00-19.00 Награждаване на лауреатите на Националния конкурс за лирично стихотворение на името на
Петко Р. Славейков и Пенчо Славейков;  Струнен дует
„Яна Зеленогорска, Санджир Сапаев”, концерт, Читалище „Пенчо Славейков”
19.30 часа Балет „Арабеск”, концерт, Читалище „Пенчо Славейков”

5 юни, неделя

10.00 часа Неделно матине - Квартет „София”, концерт, Румяна Пашалийска и Йордан Ефтимов представят „Змей Горянин. Моят приятел „Елин Пелин”,
рецитал на лауреата на Славейковата награда за 2016
г. Галерия „Арт-М”
Входът е свободен за всички събития, с изключение на театралната постановка „Големанов” от Ст. Л. Костов,
2 юни, 19.00 часа, читалище „Пенчо Славейков”

продължава от стр. 1
Според нея Домът на хумора трябва да бъде поактивен по отношение на
Карнавала, да организира
повече събития, да прави
по-мащабни и амбициозни
временни изложби, които да остават за по-дълго време, да организира
инициативи, които да привличат местната общност
да влиза в Дома. Да има
повече интерактивност и
разнообразие в постоянните изложби е другата
идея на Доровска, която иска добро обмисляне след дълъг разговор с
екипа. Да има повече разнобразие в предлаганото
в сувенирния магазин, повече онлайн съдържание в
сайта на Дома. Творците
и артистите от различни
места по света да идват
не само да показват изложби, а и да подготвят
своите проекти в града по
няколко месеца. Уникалната библиотека  на институцията, която разполага с
уникални единични екземпляри без аналог у нас, да
стане достъпна за хората
и т. н., и т. н. Две са осите
на посоките за развитие
според Доровска – посетителите, туристическият
интерес към Дома, както
и музейната и изследователска дейност, която не
е толкова видима за света

навън, но е важна заради
историческата отговорност
и научната роля на ДХС.
За Маргарита Доровска най-важното е промените да се случват бавно
и с респект към направеното до момента, да има
баланс между това, което
е Домът и което трябва да
бъде. „Историята на Дома
е наистина изключително
силна и единственият начин да се върви напред е
да се стъпи на нея. Домът

продължава от стр. 1
За ден и половина смъкнали около 150 т отпадъци.
После във възстановяването се намесила плевенска фирма, предложила услугите си на ниски
цени. Девет работника се
качили и започнали градеж върху изчистената до
блясък плоча. Софийска
фирма подарила подпокривната изолация, габровска им продала циглите с отстъпка, ползвали
услугите на кран пак с
отстъпка и още, и още
съпричастност и добрина.
„Фирма ще ни дари гръмозащитата, защото да те

споходи подобно бедствие
и да не си вземеш поука е
безумие“, казва активистът
по възстановяването и жител на блока Пенчо Чуков
(на снимката).
Е, няма как да се подминат и неприятните моменти – една нощ крадци
отмъкнали девет топа от
дарената подпокривна изолация - щета за около
300 лева. Станало, докато
материалите чакали кран,
за да бъдат качени горе,
на покрива.
Имало и клюки, и гнусни слухове - от дарени
от италиански футболен
гранд огромни суми за

е толкова добър, колкото
е екипът му, колкото е
добър фондът му и хората,
които искат да работят с
нас – обобщава Маргарита Доровска. - Както и
досега, Домът ще остане
отворен за партньорства с
институции, културни организации и отделни творци.
Но тепърва с екипа ще
обмисляме какво и как да
развиваме, с какви темпове. Всичко, правено до
момента, е наистина впе-

чатляващо. И каквито и
промени да се правят, те
ще бъдат бавни и със съгласието на екипа.“
Друга голяма тема за
Доровска е дигитализацията, но Домът е една от
първите институции, започнала активно да работи
в тази сфера, разработила
собствена система за каталогизиране. Но всичко
като фонд и архив трябва
да се преобразува постепенно в електронен фор-

мат. И тъй като се работи
с международна публика,
съдържанието на Дома
трябва да бъде достъпно и
видимо.
А  отговора на въпроса
как да изглежда Домът
отвън, както и замисленият отдавна Парк на смеха Маргарита Доровска
свързва с експонирането
на изкуство в градското
публично пространство,
което също подлежи на
развитие. На въпроса
защо е избрала Дома на
хумора и Габрово, Доровска отговори, че е търсила пресечна точка с изкуството в изключително
интересната институция
и с огромен ресурс за
развитие. „Дойдох и видях изключително изрядна
институция, с приветливи
хора. Това на много малко
места в България съм го
виждала“ - обобщи впечатленията си от Дома на хумора и сатирата Маргарита Доровска, според която
Габрово е град с много
възможности за развитие,
силна система от културни
институти и организации,
работещи в сферата на
изкуството и културата, интересна публика, която е
любопитна.
Градът е чист, уреден,
с чист въздух и с инвестиции. Негативите тепърва
ще забелязва.

възстановяване
на покрива до
нелепици за обогатяване на този
или онзи. „Всичко това служи
за демотивиране на хората, но
на всички онези,
които сплетоха
интриги и разпространяваха
всякакви безумни
слухове покрай
сполетялото ни
нещастие, искам
да кажа онова,
което именитият
ни поет Пеню Пенев е написал в

един от стиховете си: „Ще
има пак звезди... и кучета... ще има, виещи към
тях... като преди”, допълни
Пенчо Чуков.
 А  един от съкооператорите в пострадалия блок
е написал в социалната
мрежа: „От мое име и от
името на родителите си,
чийто апартамент дълго
още няма да има възможност да се ползва, найсърдечно благодаря на
всички дарители и на тези
сърцати момичета и момчета, които дадоха всичко
от себе си да помогнат да
почистим опожарения си
покрив! БЛАГОДАРЯ ВИ!!!“

Опожареният от мълния покрив в Дряново е възстановен за месец

