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На 8 юни 2017 г.
на 84-годишна възраст

внезапно ни напусна

д-р Маргарита
джаМбазова

Прекланяме се 
пред достойно

изживения и живот, 
изпълнен с доброта,

грижа и мисъл за хората!
Светла памет!

От семейството

	 Традиционната	 Нацио-
нална	 конференция	 на	
българската	 адвокатура		
се	 открива	 днес	 в	 9.30	
часа	в	зала	„Възраждане”	
в	Габрово.
	 Тя	 е	 организирана	 от	
Висшия	 адвокатски	 съвет	
със	съдействието	на	Адво-
катска	колегия	-	Габрово.
	 Темата	 на	 форума	 е	
„Етиката	и	правото	в	дей-
ността	 на	 адвокатурата.	
Практически	проблеми”.
	 Основни	 лектори	 на	
конференцията	са	адвокат	
Людмил	 Рангелов	 и	 адво-
кат	 Ели	 Христова,	 след	
което	 ще	 започне	 диску-
сия	 по	 изключително	 ва-
жните	 за	 адвокатурата	 и	
за	 цялото	 общество	 въ-
проси	 –	 рисковете	 за	 ав-

торитета	 на	 професията,	
търсенето	 на	 възможно	
най-ефективните	 инстру-
менти	за	превенция	срещу	
прояви	 на	 недобросъвест-
ност.	
	 Следобед	 участниците	
в	 националния	 форум	 ще	
разгледат	 културно-исто-
рическите	 забележително-
сти	 в	 града	 и	 ще	 подне-
сат	 цветя	 на	 паметника	

на	 Генчо	 Негенцов	 (Ран	
Босилек),	 съобщи	 адвокат	
Евгени	 Попов,	 председа-
тел	 на	 Адвокатския	 съвет	
на	 Адвокатска	 колегия	 –	
Габрово,	 който	 е	 домакин	
на	тазгодишния	форум.
	 Известният	 български	
писател,	 поет	 и	 преводач	
Генчо	 Негенцов	 е	 завър-
шил	 право,	 с	 докторат	 в	
Брюксел	през	1916	г.

	 Генералният	 консул	 на	
Турция	 в	Пловдив	 Хюсеин	
Ергани	 посети	 Габрово	 и	
се	срещна	с	областния	уп-
равител	 Невена	 Петкова,	
съобщиха	 от	 пресцентъ-
ра	 на	 Областната	 адми-
нистрация.		 	
	 			В	рамките	на	опоз-
навателна	 среща	 Невена	
Петкова	представи	Габров-
ския	 регион	 като	 акцен-
тира	 върху	 икономиката,	
която	се	развива	в	четири-
те	общини	на	областта.
	 Особено	 внимание	
Петкова	 обърна	 и	 върху	
образователната	 инфра-
структура.	 „Природните	
дадености	 са	 предпостав-
ка	 за	 вътрешен	 и	 между-
народен	 туризъм“,	 допъл-
ни	 още	 тя,	 представяйки	
възможностите	 в	 това	 на-
правление.							 стр. 2

Облаñтният 
упðавитåл ñå ñðåщна 
ñ Гåнåðалния конñул 
на Туðция в Пловäив

	 Габровският	 Техниче-
ски	 университет	 започва	
работа	 по	 проект,	 който	
ще	направи	обучението	на	
студентите	 по-динамично,	
практически	 ориентирано	
и	 съобразено	 с	 нуждите	
на	 бизнеса,	 информира	
зам.-ректорът	 доц.	 Лиляна	
Русанова.	
	 В	 надпревара	 с	 59	
предложения	 Европей-
ската	 комисия	 одобри	 за	
финансиране	 11	 проекта,	
сред	 които	 и	 този	 на	 ТУ	
-	Габрово	по	ключова	дей-
ност	„Подкрепа	за	рефор-
миране	 на	 политики”	 на	
програмата	 „Еразъм+”	 на	
стойност	342	529	евро.	
	 Партньори	 по	 проекта	
са:	Община	 Габрово,	 „Ме-
хатроника“	 АД	 –	 Габрово,	
Технически	 университет	
–	 Кошалин,	 Полша,	 Тех-

нологична	 компания	 „Тер-
мекс“	 –	Полша	 и	 висшето	
училище	 „Йоанеум“,	 Грац,	
Австрия.	Асоциирани	парт-
ньори	са:	Габровската	тър-
говско-промишлена	палата	
и	 местната	 структура	 на	
синдикат	„Подкрепа“.	
	 Община	 Габрово	 е	
партньор	 с	 бюджет	 9	 540	
евро,	от	които	1	908	евро	
собствен	 принос.	Техниче-
ският	 университет	 ще	 по-
лучи	 безвъзмездно	 53	 104	
евро	и	ще	дофинансира	с	
13	277	евро.	
	 Периодът	 за	 изпъл-
нение	 е	 две	 години.	 Фи-
нансиране	 получават	 и	
останалите	 участници	
–	 габровското	 дружество	
„Мехатроника“,	 полската	
Технологична	 компания	
„Термекс“,	 Техническият	
университет	в	гр.	Кошалин	

–	Полша,	и	висшето	учили-
ще	 „Йоанеум“	 в	 австрий-
ския	град	Грац.	
	 Идеята	 на	 проекта	 е	
да	се	насърчи	обучение	на	
работното	 място	 и	 стажо-
ве	в	местните	фирми.	Това	
ще	 допринесе	 от	 една	
страна	 за	 модернизиране	
на	 обучението	 на	 инже-
нерните	кадри,	а	от	друга	
ще	 се	 преодолее	 разли-
ката	 между	 търсените	 и	
предлаганите	 умения	 сред	
младежите,	намаляване	на	
безработицата	 в	 машино-
строенето.	
	 Наименованието	 на	
проекта	е:	„Клъстер	–	ста-
жове	за	подготвени	за	ин-
дустрията	 бъдещи	 инже-
нери“,	 а	 основната	 цел	 е	
да	 се	 изгради	 партньор-
ство	 между	 ТУ	 -	 Габрово,	
малки,	 средни	 и	 големи	

предприятия	 и	 органи	 на	
местната	 или	 регионална-
та	 власт,	 подкрепени	 от	
социални	 партньори.	 Тази	
партньорска	 структура	 ще	
реализира	 и	 насърчава	
развитието	 на	 обучението	
на	 работното	 място	 със	
специален	 акцент	 върху	
стажовете	 в	 местен	 или	
регионален	 аспект,	 което	
ще	 доведе	 до	 преодоля-
ване	 на	 несъответствието	
между	търсените	и	предла-
ганите	умения	сред	млади-
те	хора,	до	намаляване	на	
младежката	безработица	в	
сектора	 на	 мехатрониката	
и	 посрещане	 на	 нуждите	
на	пазара	на	труда.
	 Ще	 бъде	 разработен	
общ	учебен	план	и	25	про-
грами	за	специалност	„Ме-
хатроника“	 в	 бакалавър-
ската	степен.				 стр. 2 

Пðоåкт на ТУ обвъðзва обучåниåто ñ бизнåñа

Национална конфåðåнция на 
аäвокатуðата започва äнåñ в Габðово

	 На	 9	 юни	 2008	 г.	 за	 първи	 път	
се	 чества	 Международният	 ден	 на	
архивите.	 Решението	 за	 отбеляз-
ването	 му	 е	 взето	 на	 Генералната	
асамблея	 Международния	 съвет	 на	
архивите	 (МСА)	 в	 Квебек,	 Канада,	
през	 ноември	 2007	 г.	 На	 този	 ден	
през	1948	г.	в	Париж	към	ЮНЕСКО	е	
основан	МСА.	 Първото	 отбелязване	
на	Международния	ден	на	архивите	
съвпада	с	60-годишнината	на	светов-
ната	професионална	организация	на	
архивистите	от	190	страни.	Решение-
то	на	МСА	и	включването	на	9	юни	
в	 календара	 на	ЮНЕСКО	 като	 све-
товен	ден	на	архивите	и	архивисти-
те	 им	 предоставя	 още	 една	 добра	
възможност	 ежегодно	 да	 напомнят	
за	 значението	 на	 документите	 и	 за	
своята	 неуморна	 грижа	 и	 отговор-
ност	за	опазването	им.				 стр. 8 

9 юни - Мåжäунаðоäåн äåн на аðхивитå

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Вчера	 около	 5,30	 часа	
сутринта	 от	 студените	 и	
придошли	 води	 на	 река	
Янтра	в	центъра	на	Габро-
во	 е	 извадена	 57-годиш-
на	 жена	 в	 безпомощно	
състояние.	Малко	по-късно	
тя	 е	 била	 транспортирана	
в	 София	 в	 Клиниката	 по	
изгаряния	в	„Пирогов“,	за-
щото	 се	 оказало,	 че	 част	
от	 лицето	 и	 тялото	 й	 са	
обгорени.
	 Около	5,20	часа	случа-
ен	минувач	забелязал	неа-
декватната	жена,	клекнала	
във	водата	на	сравнително	
плитко	 в	 района	 на	 ул.	
„Юрий	 Венелин“,	 до	 двой-
ния	мост.	Веднага	аларми-
рал	дежурната	полицейска	

част,	пристигнали	шестима	
пожарникари	 и	 екип	 на	
Центъра	 за	 спешна	 ме-
дицинска	 помощ.	 Жената	
била	 извадена	 на	 брега	
на	 реката,	 а	 в	 ръката	 й	
служителите	 забелязали	
да	 стиска	 портмонето	 си.	
Както	 споменахме,	 имала	
сериозни	обгаряния	по	ли-
цето	и	тялото.			
	 Веднага	 я	 откарали	 в	
габровската	 болница	 „Д-р	
Тота	 Венкова“,	 а	 по-късно	
тръгнала	 със	 специализи-
ран	превоз	към	„Пирогов“.	
Самоличността	й	е	изясне-
на	 -	пострадалата	е	57-го-
дишна	габровка.	За	случая	
била	 уведомена	 Районна	
прокуратура	-	Габрово,	об-
разувано	е	досъдебно	про-
изводство.

	 Неофициално	 „100	
вести“	 научи,	 че	 жената	
се	 е	 върнала	 от	 работа	
в	 Гърция	 на	 19	 май	 т.	 г.	
Оплаквала	 се	 от	 болки	 в	
стомаха,	 но	 няма	 данни	
да	 е	 имала	 сериозно	 за-
боляване.	 По-скоро	 става	
дума	 за	 психически	 про-
блеми.	 За	 такива	 давала	
признаци	по-отдавна,	като	
състоянието	 й	 е	 било	 оп-
ределено	 от	 специалисти	
като	„депресивно“.	
	 „Няма	 данни	 за	 чуж-
да,	 външна	 намеса	 в	 об-
гарянията	 и	 падането	 й	 в	
реката	–	бяха	категорични	
вчера	 разследващи.	 -	 Ве-
роятно	се	е	заляла	с	нещо	
и	 се	 е	 запалила,	 но	 това	
са	 първи	 предположения,	
тъй	 като	 жената	 все	 още	

не	 беше	 в	 състояние	 да	
контактува.	 Тече	 разслед-
ване	по	случая.“
	 От	 Окръжна	 прокура-
тура	вчера	потвърдиха,	че	
е	 образувано	 досъдебно	
производство	 по	 случая,	
като	 уточниха,	 че	 засега	
разследването	се	води	по	
чл.	 127	 от	 Наказателния	
кодекс.
	 Според	 този	 текст,	
„който	 по	 какъвто	 и	 да	
е	 начин	 подпомогне	 или	
склони	другиго	към	самоу-
бийство	и	последва	такова	
или	само	опит,	се	наказва	
с	 лишаване	 от	 свобода	
от	 една	 до	 шест	 години“.	
В	 хода	 на	 разследването	
може	да	излязат	нови	дан-
ни	 и	 текстът	 да	 отпадне	
или	да	бъде	променен.

Жåната, откðита в ðåка Янтðа, äоñкоðо ðаботила 
в Гъðция, но имала пðоблåми ñъñ зäðавåто

Пðåвðатът от 9 
юни 1923 ãоäина 
и Габðово    4
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ВЪТрешеН ремоНТ
шПАкЛоВкА И боядис-
ване - тел. 0892/722-
903. [11, 2]
Вик, фАЯНс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
1]

ИзоЛАцИИ
АЛПИНИсТИ, скеЛе - 
0898/907-400
А Л П И Н И с Т И  - 
0899/321-190
ТоПЛоИзоЛАцИИ - ал-
пинисти и скеле, гаран-
ция. Тел. 0898/569-486. 
[22, 14]
ХИДро- И топлоизола-
ции, покривни ремонти, 
дренаж - тел. 0888/863-
001. [13, 4]
ВЪНшНА И вътрешна 
изолация, собствено 
скеле, зидане на тера-
си - тел. 0899/419-476, 
066/86-83-20. [4, 1]

ИзрАБоТВА
меТАЛНИ коНсТрУк-
цИИ се изработват на 
тел. 0885/724-671. [11, 
1]

ЩорИ
еТ „ВеДИмА-м“ - 
ЩОРИ - 066/86-59-50, 
0887/22-43-45.

еЛ. ИНсТАЛАцИИ,
ремоНТИ

ДреБНИ еЛекТроУсЛУ-
гИ по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 31]

оТоПЛеНИе
ПресЯТИ ВЪгЛИЩА 
донбас и разпалки. 
Безплатен транспорт. 
Тел. 0887/031-439, 
0889/991-977, 066/88-
21-13, срещу „Капитан 
Дядо Никола“.
НАрЯзАНИ, НАцеПеНИ 
дърва - 80 лв., метро-
ви - 70 лева, разпал-
ки - 4 лв., безплатен 
транспорт, се продават 
на тел. 0897/222-062.
„мг-Лес“ ПроДАВА дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„рАЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ - 0898/450-
946, 0887/105-729.
режА ДЪрВА на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080.
ДЪрВА зА печка, ками-
на, котел и метрови - 
реални кубици, се про-
дават на тел. 0879/988-
047, 0879/988-131
„фЛИНТ - Гайдарови“ 
(Петя Гайдарова) - дон-
баски въглища, брикети, 
разпалки, пелети. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [20, 18]

ПеЛеТИ - дъбови, пред-
лага „Флинт - Гайдаро-
ви“. Тел. 0898/690-606, 
066/808-053. [20, 18]
ДЪрВА зА огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни. Тел. 0879/972-114. 
[33, 14]
ДЪрВА, НАцеПеНИ - 
80.00 лева, дърва, мет-
рови - 70.00 лева. Тел. 
0878/472-237. [11, 10]
ДЪрВА, НАцеПеНИ. 
Точно количество. Не-
забавна доставка. Тел. 
0894/399-931. [11, 10]
цеПЯ ДЪрВА - 
0876/479-910. [11, 7]
меТроВИ ДЪрВА - 70 
лв., нарязани, нацепени 
- 80 лв. - 0893/511-154 
[22, 5]
НАцеПеНИ сУХИ и су-
рови дърва - 70 лв., 
се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 4]
ПеЛеТИ: сЛЪНчог-
ЛеДоВИ - 200 лв./т; 
дъбови - 370 лв./т - 
0878/24-05-06. [22, 3]
цеПЯ ДЪрВА, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [3, 2]
гоТоВИ ДЪрВА за 
печки и камини - тел. 
0893/390-253. [17, 1]
ДЪрВА зА огрев - наря-
зани за печки и камини, 
безплатен транспорт, ре-
ални кубици, се прода-

ват на тел. 0896/735-
859. [11, 1]
режА ДЪрВА - тел. 
0894/602-701. [22, 1]

Вик, комИНИ
ПрофесИоНАЛНо По-
чИсТВАНе на комини - 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаран-
ция! Тел. 0897/704-502.
Вик моНТАж и под-
дръжка - 0887/680-034.
мАшИННо оТПУшВАНе 
на канали - 0899/805-
238.

ТЪрсеНе НА ВоДА
оТкрИВАНе НА ПОД-
ЗЕМНА ВОДА С БАГЕТИ. 
Определяне на дълбочи-
ната и дебита на водната 
жила! 100% гаранция! За 
контакти: тел. 0897/548-
928 [27, 20]

ремоНТ НА 
еЛекТроУреДИ 
И еЛекТроНИкА
ремоНТ НА телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 18]
ремоНТ НА телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 16]
ремоНТ НА всички мар-
ки автоматични перал-
ни - тел. 0888/294-214. 
[23, 8]

грАДИНИ, БАсейНИ

ЛАНДшАфТеН ДИ-
зАйН, оформЛеНИе 
И ИзПЪЛНеНИе НА 
ДВорНИ месТА, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скални 
кътове, барбекюта. Тел. 
0888/942-335.

ПочИсТВАНе
ПочИсТВАНе НА тавани, 
гаражи, мази и др. - тел. 
0895/812-830. [12, 4]

меБеЛИ,
оБзАВежДАНе
моНТАж НА мебели - 

тел. 0988/882-974. [6, 
3]

косеНе
косИ И почиства - тел. 
0878/151-684. [22, 14]
косеНе И поддръжка 
на тревни площи - тел. 
0898/518-361. [11, 2]
косеНе, кАсТреНе 
и почистване - тел. 
0894/602-701. [13, 1]

ХИДроИзоЛАцИИ
ХИДроИзоЛАцИЯ НА 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [20, 12]

ероТИкА
47-гоДИшНА - 50 лева 
на среща, 100 лева цяла 
нощ на ваш терен - 
0890/222-094. [33, 30]
жИгоЛо ДАмИ, двой-
ки - тел. 0884/992-066. 
[11, 8]
секс зА мъже - 
0896/981-354. [5, 2]

зАПозНАНсТВА
ТЪрсЯ жеНА от 66 до 
70 години за съвместен 
живот, която да е на 
квартира, да живее при 
мен - тел. 066/86-75-92. 
[4, 3]

ПриродоМатЕМатиЧЕСКа гиМНазиЯ „аКадЕМиК иваН гЮзЕЛЕв” – габрово
OБЯВЯВА	ПУБЛИЧЕН	ТЪРГ	С	ТАЙНО	НАДДАВАНЕ	ЗА	ОТДАВАНЕ	ПОД	НАЕМ

Наименование 
на обекта заповед №      

Полезна 
площ, 
кв. м

Дата и
час на
провеждане 
на търга

Начален
наем, лв.

закупуване
на тръжна
документация

Книжарница РД-04-1123/
31.05.2017 г. 18,60

19.06.2017 г.
13,30 ч. 32,92 01.06.2017 г. до 

16.06.2017 г.

Стоматологичен кабинет РД-04-1124/
31.05.2017 г. 16.80

19.06.2017 г.
14,00 ч. 37,13 01.06.2017 г. до 

16.06.2017 г.

ТЪргЪТ	ще	се	проведе	в	Камерната зала	на	гимназията.
ТрЪжНАТА	документация	ще	се	получава	в	канцеларията	на	училището	след	пред-
ставяне	на	банков	документ	за	заплащане	в	банка	ДСК	ЕАД.
ДАТА и	час	на повторно провеждане на търга:	26.06.2017 г.	в	Камерната зала. 
За обект Книжарница от 13,30 ч. За обект Стоматологичен кабинет от 14,00 ч.
зАкУПУВАНе на	тръжна	документация:	до	23.06.2017 г.	включително.
огЛеД на	обекта	може	да	се	извършва	всеки	работен	ден	от	09.00 -16.00	ч.	до	
крайния	срок	за	закупуване	на	документи	за	участие.	Право	на	оглед	имат	лица-
та,	закупили	тръжни	документи	и	след	предварително	съгласуване	с	ръководство-
то	на	гимназията.
За	допълнителна	информация:	тел.	066/804096, GSM 0879123654.

Във	 връзка	 с	 извърш-
ващата	 се	 в	 момента	 во-
дна	 реформа	 областният	
управител	Невена	Петкова	
проведе	 среща	 с	 Иванка	
Виденова,	 директор	 Ди-
рекция	„Водоснабдяване	и	
канализация“	 към	 Минис-
терството	на	регионалното	
развитие	 и	 благоустрой-
ството.	

На	 нея	 бяха	 коменти-
рани	 неизяснени	 въпро-
си,	 касаещи	 дейността	 на	
Асоциацията	 по	 ВиК.	 Пе-
ткова	 е	 получи	 уверение,	
че	 областта	 ни	 ще	 бъде	

включена	 в	 предстоящото	
възлагане	 за	 изработване	
на	 регионални	 прединвес-
тиционни	проучвания,	кои-
то	трябва	да	бъдат	готови	
до	 6	 месеца,	 на	 базата	
на	 които	 ще	 се	 приори-
тизират	 потребностите	 в	
региона.	 От	 страна	 на	
министерството	 е	 напра-
вена	 обществена	 поръчка	
за	 консултантска	 и	 прав-
на	 помощ	 за	 съответните	
дейности.	

Коментиран	 е	 бил	 и	
въпросът	 с	 водния	 про-
блем	на	община	Севлиево.	

На	 този	 етап	 от	 бюджет-
ната	 си	 програма	 минис-
терството	 по	 програма	
„Устройствено	 планиране,	
благоустройство,	 геоза-
щита,	 водоснабдяване	 и	
канализация”	 –	 съгласно	
Споразумение	№	РД-02-30-
5/23.01.2017	 г.,	 ще	 финан-
сира	три	проекта,	с	реали-
зирането	на	които	да	бъде	
частично	 разрешен	 про-
блемът.	Това	са	обект	„Уве-
личаване	 капацитета	 на	
БПС	 -	 Севлиево	 чрез	 ин-
филтрационно	 подхранва-
не	 на	 водовземните	 тела	

на	 шахтовите	 кладенци	 с	
вода	от	НС	„Видима“	(язо-
вир	 „Ряховски	 ливади“)	 с	
подобект	„Довеждащ	водо-
провод	и	 съоръжения	 към	
него	за	водоснабдяване	на	
системите	и	съоръженията	
за	 изкуствено	 подхранва-
не	на	подземните	води”.	

Целево	 финансиране	
за	близо	500	000	лв.	полу-
чава	и	обект:	„Реконструк-
ция	на	съществуващ	водо-
провод	 за	 захранване	 на	
населените	места:	кв.	Вой-
ново,	с.	Поповци,	с.	Раче-
вци,	 с.	 Гергини,	 с.	 Янко-

вци,	мах.	Николчевци,	мах.	
Божковци,	 с.	 Стоевци,	 с.	
Михайловци,	 с.	 Райновци,	
с.	 Новаковци,	 с.	 Врани-
ловци,	 с.	 Драгановци,	 с.	
Смиловци,	 с.	Драгиевци	и	
с.	 Гъбене”,	 които	 да	 пре-
минат	 към	 захранване	 от	
габровския	язовир	„Христо	
Смирненски“,	където	в	мо-
мента	се	извършват	строи-
телни	дейности	по	проект:	
„Мерки	за	възстановяване	
на	 проектната	 конструк-
тивна	 устойчивост	 с	 дъл-
готрайно	 обезпечаване	
водоплътността	 на	 стома-

нобетонната	 конструкция	
на	 надградената	 част	 на	
язовир	 „Христо	 Смирнен-
ски“.

Невена	 Петкова	 е	
обърнала	 внимание	 и	
върху	 още	 един	 нерешен	
казус,	 какъвто	 е	 слива-
нето	на	двете	дружества	-	
„Бяла“	ЕООД	и	„ВиК“	ООД.	
Станало	е	ясно,	че	за	това	
също	ще	 се	 търси	 компе-
тентна	правна	помощ,	 тъй	
като	 е	 нещо	 ново	 и	 вся-
ка	 една	от	 асоциациите	 в	
страната	носи	специфичен	
характер.	 Сливането	 на	

„Бяла“	 с	 „ВиК“	 –	 Габрово	
не	 може	 да	 стане	 меха-
нично	 и	 не	 може	 да	 се	
приложи	която	и	да	е	дру-
га	практика.	

Стана	 ясно	 още,	 че	
при	тази	консолидация	на	
Асоциацията,	 която	 вече	
имаме,	 общините	 членки	
на	 АВиК	 могат	 да	 канди-
датстват	 по	 оперативни-
те	 програми	 и	 по	 ПРСР,	
но	 по	ОП	 „Околна	 среда“	
ще	могат	да	кандидатстват	
едва	 след	 изработването	
на	 прединвестиционните	
проучвания.

Нåвåна Пåткова ðазãоваðя ñ äиðåктоðа на Диðåкция 
„Воäоñнабäяванå и канализация” към МРРБ

продължава от стр. 1
	 Богатият	 културен	 ка-
лендар	 направи	 силно	
впечатление	 на	 генерал-
ния	 консул,	 който	 преди	
визитата	 в	 Областна	 ад-
министрация	 е	 посетил	
Дома	 на	 хумора	 и	 сати-
рата.	 Останал	 очарован	
от	веселата	къща,	Хюсеин	
Ергани	 сподели,	 че	 „Ху-
морът	е	работа	за	умните	
хора“	и	допълни,	че	счита,	
че	където	има	хумор,	има	
и	 умни	 хора.	 Генерални-
ят	 консул	 говори	 за	 труд-
ния	 период,	 през	 който	
са	 били	 изправени	 през	
последните	 години,	 както	
и	 определи	 отношенията	
между	 двете	 държави	 -	
България	 и	 Турция,	 като	
много	 интензивни.	 „Може	
да	се	постигне	още	много	
и	 ние	 искаме	 да	 се	 раз-
виваме	заедно	със	своите	
съседи“	 	 -	 каза	още	 гене-
ралният	 консул	 и	 добави,	
че	пътят	 към	 това	минава	
през	 добро	 сътрудничест-
во.	 По	 този	 повод	 беше	
обсъдена	 възможност	 за	
среща	 с	 бизнеса	 от	 реги-
она,	 за	 която	 областният	
управител	 изрази	 готов-
ност	да	съдейства.	

Облаñтният упðавитåл ñå 
ñðåщна ñ Гåнåðалния конñул 
на Туðция в Пловäив

продължава от стр. 1
С	 подкрепата	 на	 австрий-
ския	 партньор	ще	 се	 съз-
дадат	 клъстери	 за	 обуче-
ние	на	работното	място	в	
областта	 на	 машиностро-
енето	в	България	и	в	Пол-
ша.	
	 Академичен	 персо-
нал	 и	 вътрешнофирмени	
обучители	 ще	 участват	 в	

кръжоци	 за	 трансфер	 на	
опит.	 Целта	 е	 да	 се	 из-
гради	партньорство	между	
доставчици	 на	 услуги	 в	
професионалното	 образо-
вание	 и	 обучение,	 малки,	
средни	и	 големи	предпри-
ятия,	 органи	 на	 местна-
та	 и	 регионалната	 власт,	
подкрепени	 от	 социални	
партньори.

Пðоåкт на ТУ обвъðзва 
обучåниåто ñ бизнåñа

„Инна транс“ ООД - гр. севлИевО, 
търси международен шофьор 

за вътрешен транспорт в европа. 
ИзИскванИя: 

Шофьорска книжка със съответните
категории; Карта за професионална компетент-

ност; Дигитална карта за тахограф.

Телефон за връзка: 0888/585-170

малки обяви

	 Кметът	 на	 Севлиево	
д-р	 Иван	 Иванов	 напра-
ви	 символичната	 „първа	
копка“	 за	 санирането	 на	
нови	 23	 многофамилни	
жилищни	 сгради	 на	 обща	
стойност	 4	 660	 845	 лева,	
от	 които	 3	 961	 718	 евро-
пейско	 и	 699	 126,84	 лв.	
национално	 съфинанси-
ране.	 Това	 стана	 в	 ЖК	
„Д-р	 Атанас	 Москов“,	 до	

блок	 №	 1,	 в	 присъстви-
ето	 на	 граждани,	 екипа	
на	 проекта,	 проектанти,	
фирмите	 изпълнители.	 Ре-
ализацията	на	проекта	ще	
допринесе	за	подобряване	
на	 жизнената	 среда	 на		
318	 домакинства,	 в	 които	
живеят	 701	 севлиевци.	 А	
целта	е	да	се	постигне	ми-
нимален	енергиен	клас	„С“	
в	сградите,	които	са	обект	

на	 интервенция.	 Както	 и	
да	се	постигне	намаляване	
на	 разходите	 за	 енергия,	
подобряване	 на	 експло-
атационните	характеристи-
ки	за	удължаване	на	жиз-
нения	 цикъл	 на	 сградите,	
както	 и	 подобряване	 на	
екологичните	 характерис-
тики	 на	 атмосферния	 въз-
дух	 в	 Севлиево.	 Водосвет	
за	здраве	и	благоденствие	

отслужи	отец	Спас.	
	 „Днес	 е	 хубав	 ден	 за	
Севлиево,	 защото	 даваме	
старт	 на	 проект,	 по	 който	
работим	 от	 доста	 време	
–	сподели	пред	обществе-
ността	 д-р	 Иван	 Иванов.	
-	Вече	сме	в	етап,	в	който	
четирите	фирми,	успели	да	
преминат	през	процедури-
те,	ще	започнат	работа	по	
23-те	 сгради	 в	 подходящо	
време	 –	 през	 летния	 се-
зон.	Убеден	съм,	 че	 заед-
но	ще	имаме	успех.“
	 Kародният	 представи-
тел	 Иглика	 Събева	 заяви:	
„Отчитам	всички	действия,	
извършени	 по	 проекта,	 и	
тези,	 които	 предстои	 да	
бъдат	извършени,	като	по-
редната	 стъпка	 в	 правил-
ната	 посока.	 Нека	 бъдем	
благодарни	на	отговорните	
институции,	 че	 съдействат	
за	подобряване	облика	на	
нашия	 град	–	да	бъде	 той	
европейски“.	 Тя	 подчерта	
още,	че	когато	има	едино-
действие,	целта	за	превръ-
щането	на	Севлиево	в	по-
добро	 място	 за	 живеене	
се	постига	по-бързо.
	 До	 момента	 в	 Севли-
ево	 са	 санирани	 9	много-
фамилни	 жилищни	 сгра-

Символична пъðва копка за ñаниðанåто 
на 23 ñãðаäи за наä 4,6 млн. в Сåвлиåво
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- Г-н Илиев, неотдавна 
представихте пред габровци 
своя последен труд – аудио 
диска „Оркестърът на жи-
вотните - песни за деца“, кой 
беше най-трудният момент по 
пътя на създаването му?

-	 Текстовете	 в	 него	 са	 чу-
десни,	 написани	 са	 от	 музи-
кант	 от	 кариерата,	 тромпетист,	
който	 е	 и	 поет,	 Иван	 Иванов	
-	Боженски.	Той	е	от	Ботевград	
и	има	много	други	стихове	пре-
димно	за	деца,	 в	 които	е	вка-
рал	 такива	 музикални	 елемен-
ти,	каквито	рядко	би	използвал	
друг	 поет.	Срещата	ми	 с	 него-
вите	стихове	беше	случайна,	но	
изключително	 впечатляваща.	И	
както	 често	 се	 случва,	 тя	 се	
промъкна	в	мозъка	ми	и	докато	
не	 изкристализира	 решението	
да	напиша	музика	върху	тях,	не	
ме	 остави	 на	мира.	 Не	 се	 сп-
рях,	докато	не	приключих	всич-
ко.	Най-трудно	беше	да	осигуря	
финансирането	на	аудио-диска.	
Не	ми	се	иска	да	си	спомням	
дори	 за	 голямото	 ходене	 по	
мъките	за	намирането	на	сред-
ства.	 Обикалях	 разни	 институ-
ции	в	Габрово	и	в	страната,	но	
всички	 отхвърляха	 идеята	 ми.	
Докато	стигнах	до	Музикаутор,	
които	 осигуриха	 средствата	 за	
записите	 и	 за	 издаването	 на	
диска.			

- Труден ли е пътят на му-
зиканта?

-	 Още	 докато	 учех	 в	 га-
бровския	 текстилен	 техникум,	
създадохме	 ученически	 оркес-
тър,	 с	 който	дори	взехме	Зла-
тен	 медал	 от	 Републикански	
фестивал	 на	 художествената	
самодейност	 в	 София	 през	
1964	 година.	Създадохме	 го	по	
тертипа	 на	 първия	 джаз	 ор-
кестър	в	 Габрово	 „КО“	с	ръко-
водител	 Божидар	 Тухладжиев.	
Запознахме	 се	 с	 музикантите	
от	 оркестъра	 и	 се	 учехме	 от	
тях.	 След	 като	 приключих	 с	
казармата,	 постъпих	 в	 току-що	
създадения	оркестър	на	Манол	
Цоков	 към	 Окръжния	 народен	
съвет,	 който	 още	 тогава	 беше	
на	 много	 високо	 ниво.	 В	 него	
се	 бяха	 събрали	 най-добрите	
местни	 музиканти.	 А	 по	 онова	
време	 в	 Габрово	 имаше	много	
музиканти.	Тогава	се	организи-
раха	 непрекъснато	 увеселения	
и	 забави	 по	 открити	 площад-
ки,	в	салони,	в	предприятията.	
И	 най-естественото	 беше	 да	
бъдат	 подбрани	 най-добрите	
музиканти	за	оркестъра	на	Ок-
ръжния	 народен	 съвет,	 който	
и	 до	 днес	 е	 известен	 като	
оркестъра	 на	 Манол	 Цоков.	
Наследник	 на	 оркестър	 „КО”.	
Момчетата	 в	 него	 се	 стараеха	
много	и	да	концертират	из	ця-
лата	страна,	за	да	могат	да	си	
заработят	заплатите.	Това	беше	
и	единственият	щатен	оркестър	
по	онова	време.	

- Правите ли сравнение 
между онова, което е било 
навремето и което е днес, 

по-малко музиканти ли има 
Габрово? Загуби ли се афини-
тета на габровеца към музи-
ката?

-	 Промяната	 на	 условия-
та	 и	 отварянето	 на	 България	
към	света	даде	възможност	на	
музикантите	 да	 излязат	 извън	
страната.	По-рано	музикант	да	
излезе	 извън	 България	 беше	
цяло	чудо.	Дори	и	извън	Габро-
во	музикантът	трудно	си	нами-
раше	 работа	 другаде.	Можеше	
да	отидеш	където	си	пожелаеш	
в	 страната,	 но	 за	 да	 работиш	
се	 изискваше	 жителство,	 а	 то	
се	 даваше	 трудно,	 особено	 за	
София.	След	като	се	премахна	
жителството	музикантите	се	на-
сочиха	 към	 големите	 градове,	
тъй	 като	 в	 тях	 се	 предлагат	
по-добри	 условия	 за	 тях.	 По	
този	начин	по-малките	градове,	
включително	и	Габрово,	загуби-
ха	привлекателността	си.

Благодарение	 на	 този	 ща-
тен	оркестър	в	Габрово	и	него-
вите	успехи	през	годините,	кои-
то	той	постигаше	с	натрупване,	
градът	ни	беше	станал	притега-
телен	 център	 за	 музиканти	 от	
много	градове.	Имахме	по	едно	
време	 дори	 софиянци.	 След	
промените	на	 10	ноември	 1989	
г.	 оркестърът	 на	 Манол	 Цоков	
продължи	да	бъде	притегателен	
център,	 но	 постепенно	 запла-
тите	 станаха	 твърде	 ниски	 (не	
че	 преди	 бяха	 кой	 знае	 колко	
високи).	 Отношението	 към	 му-
зикантите	и	към	интелигенцията	
се	промени.	Държавата	абдики-
ра	от	подкрепата	за	културата,	
за	интелигенцията	и	в	частност	
за	 музикантите.	 Всъщност	 аб-
дикира	от	всички	хора,	свърза-
ни	с	изкуство	–	художници,	теа-
трали,	писатели.	Уж	с	мисълта,	
че	 което	 е	 кадърно,	 то	 ще	 си	
намери	мястото.

- Както се казва – силната 
вода винаги си намира брод, 
но така ли е в действителност?

-	Така	е	в	природата,	но	се	
оказа,	 че	 в	 културния	 живот	
не	 е	 така.	 Особено	 в	 малките	
градове.	 Големият	 удар	 дойде,	
когато	ръководството	на	общи-
ната	реши	да	закрие	оркестъра	
–	 „Суинг	 дикси	 бенд	 Габрово“,	
които	в	този	момент	не	бяха	в	
най-върховата	си	форма.	Ръко-
водството	на	общината	не	успя	
да	 разбере,	 че	 този	 оркестър	
беше	 елемент	 от	 културните	
традиции	на	Габрово.	

Ако	се	потърси	какво	тряб-
ва	 да	 се	 направи,	 за	 да	 се	
върне	блясъкът	на	града	и	той	
да	расте	нагоре	могат	да	се	на-
мерят	 начини	 и	 възможности,	
за	да	се	подкрепи	определена	
формация.	 Но	 ако	 разсъжда-
ваш	–	абе,	какви	са	тези	щато-
ве	в	този	оркестър,	то	трябват	
заплати,	 осигуровки,	 а	 на	 об-
щината	ни	трябват	пари,	много	
лесно	може	да	се	затрие	нещо	
добро.	И	точно	така	подходиха	
те.	 Дойдоха	 хора,	 които	 не	
знаеха	 традициите,	 не	 знаеха	

с	какъв	труд	музикантите	успя-
ха	 да	 задържат	 щата	 на	 този	
оркестър.	 Преминавайки	 към	
различни	 учреждения	 –	 то	 не	
беше	 Окръжен	 народен	 съвет,	
то	 не	 беше	 „Културен	 отдих“,	
Община,	 успяха	 да	 задържат	
музикалната	 формация.	 Габро-
во	 беше	 първият	 град,	 органи-
зирал	 „Диксиленд	 парад“,	 тук	
беше	 проведен	 първият	 джа-
зов	 фестивал	 в	 провинцията	
-	 създаденото	 още	 тогава	 е	
нещо	уникално.	Както	и	оркес-
тър	 „КО“	 е	 първият	 създаден	
в	 провинцията	 джазов	 оркес-
тър.	Ако	 започна	 да	 изреждам	
всички	 тези	 неща,	 как	 всичко	
това	стана	с	 упорития	 труд	на	
музикантите	 и	 с	 подкрепата	 и	
с	 определена	 грижа	 отстрана	
на	обществото.	Да	го	има!	За-
щото	 оркестърът	 е	 необходим.	
Музикантите	 от	 своя	 страна	
се	 стараеха	 много,	 започнаха	
да	 свирят	 по-качествена	 му-
зика,	 по-майсторска,	 вървяха	
нагоре.	 И	 по	 този	 начин	 си	
спечелиха	името	и	 уважението	
на	 габровската	 общественост.	
Стана	 известен	 и	 в	 чужбина.	
И	в	един	момент	–	не	е	важно	
и	 при	 управлението	 на	 коя	
партия	 –	 прас	 и	 го	 премахват.	
Такова	 нещо	 се	 е	 случвало	 и	
преди.	Оркестър	„КО“	е	създа-
ден	през	декември	1960	година	
и	 през	 1964-та	 буквално	 за	
един	ден	решава	някой	„отгоре“	
и	 съкращават	 щата	 моментал-
но.	 И	 край	 –	 няма	 щат,	 няма	
оркестър.	

След	10	ноември,	през	2007	
година	 така	 беше	 премахнат	
и	Диксиленд	парадът.	А	 в	 това	
време	 страната	 се	 напълни	 с	
джаз	 фестивали.	 Всеки	 град,	
който	 уважава	 себе	 си	 трябва	
да	 има	 нещо,	 с	 което	 да	 при-
влича.	Така	е	и	в	цяла	Европа.	
Ето,	Банско	няма	оркестър,	но	
там	 се	 провежда	 голям	 фес-
тивал,	 който	 привлича	 много	
хора.	 А	 тук	 имаше	 оркестър,	
тук	 се	 възпитаваха	 младите	 и	
имаха	 пример.	 Ще	 направя	 и	
паралел	–	в	момента	няма	мла-
ди	хора	в	Габрово,	които	да	се	
учат	да	свирят	на	какъвто	и	да	
било	духов	инструмент.	

От	две	години	се	опитвам	в	
ПТГ	 „Д-р	Никола	Василиади“	 и	
успявам	 да	 организирам	 група	
ученици	в	оркестър.

Така	 е	 и	 сега.	 Ако	 бяха	
оставили	 „Суинг	 дикси	 бенд	
–	 Габрово”,	 той	 щеше	 да	 бъде	
основата,	 върху	 която	 да	 се	
развива	 и	 сега	 този	 джазов	
фестивал	 с	 традиции.	 Защото	
точно	 ние	 научихме	 другите,	
те	идваха	в	Габрово	да	вземат	
нашето	ноу-хау.	

Ние	 развихме	 джаза	 тук,	
създадохме	 и	 връзки	 в	 чуж-
бина.	 В	 Габрово	 започваха	 да	
пристигат	 оферти	 от	 различни	
краища	 на	 света,	 от	 различни	
оркестри	 и	 певци.	 От	 хора,	
които	 знаят	 за	 този	 габров-
ски	фестивал,	специализиран	в	

едни	стил	от	джаза.	Докато	го	
имаше	 оркестъра,	 разбира	 се.	
Преди	10-ти	беше	непрекъсната	
борба	за	него	по	най-различни	
причини,	 но	 се	 вземаха	 пра-
вилни	решения.	Като	не	е	към	
„Културен	отдих“,	ще	му	търсят	
друго	място.	Като	не	е	към	Ок-
ръжен	съвет	ще	бъде	към	Град-
ския	народен	съвет	за	култура	
и	изкуство.	И	оцеляваше.			

- Работил сте и в Италия?
-	Работил	съм	няколко	пъти	

там,	 ако	 започна	 да	 изчисля-
вам,	 ще	 се	 съберат	 може	 би	
повече	от	5	години.	И	пътувай-
ки	 виждах	 току-що	 преминал	
джаз	 фестивал	 в	 едно	 малко	
градче.	 Отивам	 в	 голям	 град,	
виждам	 афиш	 –	 ще	 има	 джаз	
фестивал	 след	 месец.	 От	 про-
летта	до	късна	есен	постоянно	
се	провеждат	фестивали.	Някои	
от	 тях	 са	 известни	 в	 световен	
мащаб,	 а	 за	 други	 е	 известно	
само	в	страната	или	в	опреде-
лената	 област.	 За	 три	 дена	 го	
организират,	 пристигат	 оркес-
три,	животът	в	града	кипи.

- Услади Ви се отношение-
то им към музиката, така ли?

-	 Не	 само	 от	 отношението	
на	 западняците	 към	 музиката.	
Съотношението	 на	 това,	 което	
получавах	 там	 като	 заплата	 и	
тук	 беше	 в	 десетократни	 раз-
мери	в	полза	на	Италия.	За	съ-
жаление,	 там	 понякога	 усещах	
недостатъчното	 уважение	 към	
нас,	 хората	идващи	от	Изтока.	
Върнах	се	окончателно	 тук,	 но	
се	оказа,	 че	място	при	Манол	
за	 мен	 няма.	 Бях	 напуснал	 в	
знак	 на	 несъгласие	 с	 него	 по	
отношение	 на	 кадровата	 поли-
тика.	 Нямаше	място	 и	 в	Духо-
вия	 оркестър.	Тогава	 отидох	 в	
Севлиево.	 Там	 изкарах	 около	
10	 години	 и	 благодарение	 на	
това	успях	да	се	пенсионирам.	
Работих	с	Ангел	Ангелски	и	за-
едно	 превърнахме	 техният	 Ду-
хов	 оркестър	 в	 Биг	 бенд,	 още	
когато	 в	 Габрово	 не	 мислеха	
за	 такива	 неща.	А	 и	 въобще	 в	
страната	духовите	оркестри	не	
бяха	 готови	 да	 тръгнат	 в	 тази	
посока	 –	 да	 свирят	 джазова	
музика.	 Но	 постепенно	 и	 те	
започнаха	да	търсят	своето	съ-
временно	амплоа.	Нещо,	което	
никак	не	е	лесно,	защото	про-
мяната	 не	 се	 извършва	 лесно.	
Но	 някои	 успяват.	 Например	
русенския	духов	оркестър	само	
за	няколко	 години	извървя	дъ-
лъг	път	и	се	превърна	в	истин-
ски	джазов	оркестър.

В	Стара	Загора	има	и	сред-
ства,	 и	 желание	 да	 направят	
джаз	фестивал,	който	вече	има	
десетина	издания.	Нашият	Цве-
томир	 Цанков	 също	 участва	 в	
него.	Така	че	когато	има	жела-
ние	и	мисъл	занапред	се	нами-
ра	път	и	хора	в	местната	власт,	
които	да	работят	за	превръща-
нето	на	джаз	фестивала	в	тра-
диция.	А	 в	 Габрово	 го	 имахме	
създаден	и	наложен	не	само	в	
страната,	но	и	с	международна	

известност	и	го	захвърлихме	на	
боклука.	 Габровският	 фестивал	
беше	 специализиран	 в	 тради-
ционалния	джаз	и	изключител-
но	 популярен.	 Той	 беше	 съби-
тие.	Днес	в	страната	има	може	
би	над	15	подобни	фестивала.	

Затова	не	мога	да	разбера	
как	 с	 лека	 ръка	 ние	 разреша-
ваме	да	вземат	нашето	първен-
ство,	инициативата,	въпреки	че	
ние	сме	ги	научили	как	се	пра-
ви	 всичко	 това.	 Самият	 аз	 се	
разтреперах	 от	 вълнение,	 ко-
гато	 на	 втория	 джаз	 фестивал	
в	Габрово	сложихме	знамената	
на	 всички	 държави,	 от	 които	
бяха	участниците.	Сега	не	само	
дадохме	 инициативата	 на	 дру-
гите,	 но	 и	 сами	 си	 отрязахме	
опашката.	Никой	не	се	отказва	
от	вече	направеното.	И	до	днес	
като	 се	 каже	 „На	 Беров	 фа-
бриката!“	или	на	„Калпазанов!“	
всички	знаят	къде	са	те	и	как-
во	са	направили	те	за	Габрово,	
за	българската	индустрия.	Това	
е	 стандарт.	 Габровският	 джаз	
фестивал,	 оркестърът	 на	 Ма-
нол	Цоков	също	бяха	стандарт,	
който	 съвременниците	 ликви-
дираха	с	лека	ръка.	Сега	вече	
ще	бъде	много	трудно	да	бъде	
възстановено	 това.	 Не	 заради	
друго,	 а	 защото	 кадрите	 забя-
гнаха	в	големите	градове,	уста-
новиха	се	там	и	надали	биха	се	
завърнали.

- А и музиката разширява 
човешките хоризонти, създа-
ва благородно отношение към 
живота?

-	 Музиката	 е	 нещото,	 кое-
то	 развива	 интелигентността	 у	
младия	човек.	Разбира	се,	не	е	
казано	той	да	стане	професио-
нален	музикант,	но	е	доказано,	
че	 музиката	 е	 изключителен	
стимулатор	за	умственото	раз-
витие	на	човека.

- Всъщност, кое събуди Ва-
шият интерес към нея?

-	Това	 е	 нещо	 необяснимо,	
поне	при	мен.

- Не беше родителска на-
меса, така ли?

-	Напротив.	Майка	ми	дойде	
един	път	при	мен	и	ми	каза,	че	
трябва	да	уча	акордеон.	Сами-
ят	аз	бях	много	свободолюбив	
и	 въпреки,	 че	 вкъщи	 ме	 дър-
жаха	 много	 строго,	 уважаваха	
моето	 мнение.	 Отказах.	 Роди-
телката	 ми	 обаче	 настояваше.	
Заяви,	че	по-добре	ще	бъде	да	
свиря	на	пиано,	но	тя	не	може	
да	ми	го	купи	и	затова	ще	бъде	
акордеон.	

Започнах.	 На	 първия	 урок	
бях	разсеян.	Учителката	казала	
на	 мама,	 че	 толкова	 разсеян	
ученик	не	е	имала	и	надали	ще	
стане	 нещо	 от	 мен.	 В	 първия	
момент	 се	 стреснах.	 Но	 след	
това	 взех	 акордеона,	 седнах	
и	 дали	 това,	 че	 го	 разпънах,	
дали	 че	 чух	 звуците,	 или	 че	
можех	 да	 свиря	 на	 акордеон	
седнал	 промени	 отношението	
ми	и	до	ден	днешен,	 не	 знам.	
Внезапно	 почувствах,	 че	 този	

дъх	 на	 акордеона	 ми	 е	 много	
интересен,	а	и	не	е	никак	труд-
но.	Така	се	събуди	любовта	ми	
към	музиката	и	тя	се	запази	и	
досега.	 След	 акордеона	 запо-
чнах	 да	 свиря	 на	 още	 инстру-
менти.	 Научих	 се	 да	 свиря	 на	
саксофон	 точно	 заради	 учени-
ческия	 оркестър	 в	 Текстилния	
техникум,	 защото	 имахме	 един	
саксофонист,	 а	 трябваше	 да	
бъдат	 трима.	 Тогава	 си	 купих	
саксофон	 и	 аз	 –	 изтеглих	 от	
детския	си	влог.	Тогава	дойдоха	
и	приказките	на	големите	музи-
канти,	 че	 за	 да	 свиря	 на	 сак-
софон,	 трябва	 да	 зная	 и	 кла-
ринета	–	така	казваше	един	от	
възрастните	музиканти	в	оркес-
търа,	 барабаниста	 бай	 Женьо.	
За	него	„черната“	свирка	беше	
по-важна.	 Тогава	 разбрах,	 че	
саксофонистите	в	джаза	свирят	
и	на	кларинет.	

Започнах	 да	 се	 уча	 и	 на	
този	 инструмент.	 Приемането	
ми	 в	 оркестъра	 на	 Манол	 за	
мен	беше	голям	импулс.	Оттам	
дойде	 и	 увереността	 ми,	 че	
трябва	да	следвам	стъпките	на	
Манол	 –	 чудесен	 музикант,	 с	
образование,	ерудиция,	поведе-
ние,	отличен	пианист.	Оркестъ-
рът	беше	голяма	школа	за	мен,	
защото	не	съм	учил	музикално	
училище,	 а	 имах	 афинитет	 към	
тази	 музика,	 това	 ме	 вълнува-
ше,	на	сърцето	ми	е.	А	при	Ма-
нол	 се	 свиреше	 точно	 такава.	
Правихме	 концерти	 по	 заявки	
–	 в	 заводи,	 по	 естради,	 това-
рехме	 се	 непрекъснато.	 Това	
беше	 голяма	 школа	 за	 мен.	
И	 отивайки	 в	 София	 вече	 бях	
придобил	известен	опит..

- Чувствате ли наслада, ко-
гато събудите страстта към му-
зиката у младия човек?

-	 Разбира	 се.	 С	 напредва-
нето	 на	 годините	 ми	 все	 по-
вече	 се	 обръщам	 към	 децата,	
които	 са	 нашето	 бъдеще.	 Те	
възприемат	много	по-бързо,	по-
пиват	 всичко.	 Много	 е	 важно	
и	 отношението	 на	 обществото	
към	 тяхното	 развитие,	 към	 по-
ощряване	на	техните	интереси.	
Ще	дам	пример.	По	мое	време	
беше	 все	 по-престижно	 детето	
в	 едно	 семейство	 да	 учи	 му-
зика	 –	 дали	 акордено,	 пиано,	
цигулка	 или	 виола.	 Днес,	 по	
неизвестно	 какви	 причини,	му-
зиката	се	измества	и	остава	на	
заден	 план.	А	 тогава	 не	 беше	
така.	Хубавото	е,	че	в	големите	
градове,	 особено	 в	 София,	 се	
виждат	често	млади	хора,	нара-
мили	китара,	цигулка,	куфар	ня-
какъв	 с	 музикален	 инструмент	
в	 него.	 Не	 е	 важно	 тромпет,	
саксофон	 или	 нещо	 друго	 е.	
Докато	тук,	в	Габрово,	като	че	
не	 само	 не	 виждаме	 деца	 да	
носят	куфарче	с	музикален	ин-
струмент,	но	и	вечер	след	19:00	
–	20:00	часа	май	няма	жив	чо-
век	по	улиците.	За	съжаление.

Затова	 ми	 е	 много	 хуба-
во,	когато	към	мен	се	обърнат	
родители.	 Но	 за	 жалост	 това	
става	много	рядко.	Последният		
ученик,	 когото	 учих	 на	 саксо-
фон,	 беше	 някъде	 през	 90-те	
години.	

Днес	 на	 саксофон	 просто	
няма	 кой	 да	 свири.	Ние	 няма-
ме	музикално	училище.	Нямаме	
дори	 музикална	 паралелка	 в	
някое	 от	 училищата.	 Нямаме	
естраден	 оркестър.	 Да,	 имаме	
духов	 оркестър,	 но	 той	 излиза	
пред	 публика	 рядко.	 Няма	 го	
примера.	Едно	дете,	докато	не	
каже:	„Мамо,	тате,	искам	да	ми	
купите	ето	такъв	инструмент!“	и	
да	 сочи	 духовите	 инструменти	
на	 музикантите	 от	 оркестъра,	
няма	 как	 да	 се	 научи	 някой	
от	 подрастващите	 да	 свири.	
Независимо,	 че	 като	 завършат	
средното	 си	 образование,	 ще	
учат	 нещо	 съвсем	 друго	 и	 ще	
станат	професионалисти	в	дру-
га	област,	но	тези	деца,	докос-
нали	 се	 с	 цялата	 си	 същност		
до	музиката,	 вече	ще	имат	от-
ношение	 към	 нея.	 Родителите	
да	 тръгнат	 да	 търсят	 учител	 и	
да	се	спрат	на	мен,	примерно.	
А	 те	 вече	 може	 и	 да	 не	 ме	
познават,	защото	го	няма	онзи	
интензивен	музикален	живот,	в	
който	участвах	навремето.
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ВЕСЕЛИН ИВАНОВ 
ДИМИТРОВ

(продължава от бр. 125)
Под	 ръководството	

на	 габровския	 депутат	 от	
БЗНС	 Станко	 Панайотов,	
председателя	 на	 Околий-
ската	 земеделска	 друж-
ба	 Борис	 Попов	 и	 други	
ръководители	 на	 БЗНС	 и	
земеделците	от	 Габровска	
околия	 вземат	 много	 ак-
тивно	 участие	 в	 акцията.	
По	нечие	внушение	всички	
се	въоръжават	с	топориш-
ки	 (дръжки	 за	 земедел-
ски	 сечива).	 Не	 само	 че	
от	 дюкяните	 са	 изкупе-
ни	 всички	 топоришки,	 но	
един	 търговец	 специално	
за	 случая	 доставя	 огро-
мно	количество	от	тях.

На	уречения	ден	всич-
ки	влакове	са	препълнени	
с	 участници	 в	 двойното	
събитие.	 Габровските	 бло-
кари,	обаче,	осъзнават	го-
лямата	опасност	и	слизат	
от	 влака	 на	 гара	 Соко-
лово.	 В	 Търново	 на	 бло-
карите	 е	 нанесен	 побой,	
а	 техните	 ръководители	
от	София	 така	 и	 достигат	
града.	

Те	са	свалени	на	гара	
Долни	 Дъбник	 от	 селя-
ните,	 които	 им	 нанасят	

побой	 и	 им	 режат	 бра-
дите.	 На	 гара	 Левски	 е	
свален	от	влака	и	пребит	
габровецът	 В.	 Досков,	 а	
завръщащи	 се	 от	 събо-
ра	 земеделци	 пребили	 на	
Старозагорската	 гара	 на-
родния	представител	Пас-
кал	Паскалев.	Посочил	го	
на	 тълпата	 негов	 колега	
–	 депутат	 от	 БЗНС.	 При	
това	Паскалев	бил	близък	
роднина	 на	 габровския	
земеделски	 депутат	 Стан-
ко	 Панайотов.	 (Паскалев,	
вече	 столичен	 кмет,	 заги-
ва	 в	 атентата	 в	 църквата	
„Св.	 Неделя“	 в	 София	 на	
14	април	1925	г.)

През	този	месец	в	гра-
да	 започва	 епидемия	 от	
тиф,	 която	 много	 трудно	
се	овладява.

БЗНС	оценява	акцията	
в	Търново	като	пълен	раз-
гром	 на	 политическия	 си	
противник.	 Земеделското	
правителство	 арестува	 и	
дава	под	съд	водачите	на	
блока.	

На	 19	 ноември	 1922	
г.	 е	 проведен	 референ-
дум	за	даване	под	съд	на	
членовете	 на	 предишните	
правителства.	В	Габровска	
околия	с	огромно	мнозин-
ство	 се	 подкрепя	 пред-
ложението	 за	 съдене	 на	
виновниците	за	национал-
ните	катастрофи.	

Тук	 трябва	 да	 отчетем	
и	 традиционната	 омраза	
към	управляващите.	Почти	
е	сигурно,	 че	и	в	днешно	
време	 подобен	 референ-
дум	ще	има	същия	резул-
тат.

На	 11	 февруари	 1923	
г.	 в	 Габрово	 се	 произ-
веждат	 общински	 избори.	
Демократическият	 блок	
(съставен	 от	 Радикалде-
мократическата,	 Демокра-
тическата	 и	 Народнопрог-
ресивната	 партия)	 печели	
изборите	 като	 получава	 6	
места	в	Общинския	съвет,	
Комунистическата	 партия,	
начело	 с	 Тодор	 Иванов,	
получава	 5	 места,	 БЗНС	
–	 2	 места,	 и	 широките	
социалисти	 –	 1.	 За	 кмет	
на	Габрово	е	избран	Илия	
Кожухаров	 от	 Демократи-
ческия	блок.

На	22	април	1923	г.	се	
произвеждат	 предсрочни	
парламентарни	 избори.	 В	
Габровска	 околия	 Земе-
делският	 съюз	 получава	
малко	 над	 50%	 от	 гласо-
вете	 и	 по	 правилата	 на	
мажоритарната	 система	
взема	 и	 двата	 депутатски	
мандата.	 Голямата	 победа	
на	БЗНС	в	цялата	страна	
не	оставя	друг	избор	пред	
десните	партии,	освен	на-

силствено	сваляне	на	пра-
вителството.	 С	 помощта	
на	 Военния	 съюз	 (извес-
тен	още	като	военна	лига)	
на	8	срещу	9	юни	1923	г.	е	
извършен	успешен	държа-
вен	преврат.	

През	 тази	 нощ	 воен-
ните	 от	 Търновския	 гар-
низон	завладяват	 града	и	
прекъсват	 всички	 комуни-
кации.	 Всички	 телефонни	
връзки	на	Габрово	с	външ-
ния	 свят	 са	 прекъснати.	
Въпреки	 това	сутринта	на	
9	 юни	 в	 Габрово	 вече	 се	
знае,	 че	 в	София	 и	 стра-
ната	 „става	 нещо“.	 Око-
лийският	 управител	 Хрис-
то	 Умников	 напразно	 се	
мъчи	да	се	свърже	с	Ми-
нистерството	 на	 вътреш-
ните	работи,	за	да	получи	
информация	 и	 указания.	
В	 канцеларията	 на	 земе-
делския	синдикат	„Балкан“	
се	провежда	заседание	на	
ръководството	 на	 местна-
та	 земеделска	 дружба.	 В	
него	 участват	председате-
лят	 на	 Околийската	 орга-
низация	 на	 БЗНС	 Борис	
Попов,	на	градската	земе-
делска	дружба	–	Димитър	
Пайнавелов,	 редакторът	
на	вестник	„Балкански	зе-
меделец“	 Тотьо	 Новаков,	
активистите	 Бончо	 Мин-
чев	 Недевски	 и	 Стефан	
Денев	 и	 др.	 Опитват	 се	

да	 получат	 съдействие	 от	
Комунистическата	 партия,	
но	 оттам	 отказват,	 позо-
вавайки	 се	 на	 липса	 на	
инструкции	от	София.

В	 9.30	 часа	 сутринта	
по	 нареждане	 на	 търнов-
ския	 военен	 комендант	
капитан	 Бакърджиев	 и	
новоназначения	 окръжен	
управител	 полковник	 Ку-

сев	 при	околийския	 упра-
вител	 Христо	 Умников	 се	
явяват	 кметът	 на	 града	
Илия	 Кожухаров	 и	 пред-
ставителите	 на	 блоковите	
партии	 Кольо	 Конкилев,	
Еким	 Топузанов,	 подпол-
ковник	 Заимов	 и	 Георги	
Селвелиев	 и	 в	 присъст-
вието	на	Борис	Попов	му	
съобщават,	 че	 в	 София	
има	 ново	 правителство	 и	
го	приканват	да	се	подчи-
ни	 на	 новата	 власт.	 Под-
буждан	 от	 Борис	 Попов,	
Христо	 Умников	 отказва	
да	 се	 подчини,	 докато	 не	
получи	инструкции	за	това	
от	Министерството	 на	 въ-
трешните	работи.	Тъй	като	
имали	достъп	до	телефон-
на	връзка	с	окръжния	уп-
равител	 в	 Търново,	 те	 го	
свързват	с	него,	за	да	му	
нареди	да	сдаде	властта	и	
да	му	 съобщи,	 че	 е	 увол-
нен.	 Умников	 категорично	
отказва.	

Само	 министри	 от	 зе-
меделското	 правителство	
могат	 да	 го	 отстранят	 от	
власт	 –	 заявява	 той,	 а	
новата	 власт	 е	 временна	
и	 той	 не	 може	 да	 й	 се	
подчини.	

В	 същото	 време	 по	
улиците	 на	 града	 се	 поя-
вяват	 много	 въоръжени	 с	
пистолети	 представители	
на	Блока.	 За	 да	 се	 запа-

зи	 редът	 в	 града,	 ръко-
водството	на	Земеделския	
съюз	 се	 споразумява	 с	
водачите	 на	 блоковите	
партии	 и	 се	 взема	 ре-
шение	 да	 се	 организират	
пет	смесени	патрула,	със-
тавени	 от	 един	 земеде-
лец,	един	представител	на	
блоковите	 партии,	 един	
комунист	 и	 един	 стра-

жар.	 Патрулите	 започват	
да	 обикалят	 различните	
райони	 на	 града	 към	 11	
часа.	 Решава	 се	 също	
така	 всички	 присъства-
щи	 да	 обиколят	 града	 и	
да	 успокоят	 своите	 хора.	
Комунистите	 отказват	 и	
организират	собствени	въ-
оръжени	патрули.	

Денят	 9	юни	 е	 събота	
–	пазарен	ден	за	Габрово,	
и	в	града	идват	много	се-
ляни.	 Възползвайки	 се	 от	
това,	Борис	Попов	събира	
земеделски	 активисти	 от	
селата	 в	 хотел	 „Бристол“	
и	 в	 хотел	 „Царство	 Бъл-
гария“	 (намирал	 се	 е	 на	
Падало,	на	пътя	за	Севли-
ево,	срещу	днешната	авто-
гара)	 и	 им	 дава	 указания	
да	започнат	подготовка	за	
отпор.	 Посещава	 някол-
ко	 пъти	 комунистическия	
клуб	 в	 Кръстниковия	 хан,	
за	да	иска	единодействие,	
но	получава	отказ.

През	 деня	 и	Комунис-
тическата	 партия	 провеж-
да	 митинг	 на	 Пазарния	
площад,	 на	 който	 говорят	
Тодор	 Иванов	 и	 Стефан	
Иванов.

По	обяд	на	9	юни	око-
лийският	 управител	 Умни-
ков	 си	 отива	 вкъщи	 да	
обядва.	 Към	 5	 часа	 сле-
добед	 идва	 да	 го	 повика	
стражар,	 като	 му	 съоб-

щава,	че	го	чакат	ръково-
дителите	 на	 блока,	 за	 да	
разговарят.	 Христо	 Умни-
ков	 отива	 в	 кабинета	 си	
и	 се	 среща	 с	 кмета	 Ко-
жухаров	и	мировия	 съдия	
Атанас	 Тотев.	 Присъства	
и	 Борис	 Попов.	 В	 този	
момент	влизат	въоръжени	
Еким	 Топузанов,	 придру-
жен	от	още	двама	души	и	

с	насочени	пистолети	каз-
ват	 на	 Христо	 Умников	 и	
Борис	Попов,	че	са	арес-
тувани.	 Те	 се	 подчиняват.	
Малко	 след	 това	 присти-
гат	 телеграми	 за	 новата	
власт	и	Указа	на	Царя	за	
състава	 на	 новото	 прави-
телство.

Независимо	 от	 всичко	
патрулите	и	на	Блока,	и	на	
комунистическата	 партия	
продължават	поотделно	да	
обикалят	 из	 града.	 Към	
11	часа	вечерта	въоръжен	
патрул	на	Блока	излиза	от	
ул.	 „Орловска“	 към	 моста	
„Игото“.	

В	 същото	 време	 на	
срещуположния	 ъгъл	 на	
ул.	 „Радецка“	 се	 появява	
патрул	 на	 комунистите.	
Между	 двата	 патрула	 ста-
ва	 престрелка,	 в	 която	 е	
прострелян	 Еким	 Мичко-
вец	 (син	 на	 първия	 кмет	
на	Габрово	-	Димитър	Мич-
ковец).	 Останалите	 чле-
нове	 на	 патрула	 -	 Иван	
и	 Стефан	 А.	 Момерини	 и	
Артур	 Вилденщайн	 (търго-
вец	 на	 анилинови	 бои),	
се	 скриват	 наблизо,	 в	 къ-
щата	 на	 Христо	 Пашов.	
Чувайки	 престрелката,	 но-
воназначеният	 комендант	
на	 града	 Еким	 Топузанов	
се	 спуска	от	Околийското	
управление	(стария	конак)	
към	моста	„Игото“	и	вижда	

агонизиращия	 Еким	 Мич-
ковец.	По	телефона	от	въ-
просната	 къща	 се	 обажда	
в	 Околийското	 управле-
ние,	откъдето	идват	хора	и	
пренасят	ранения	в	болни-
цата,	където	той	издъхва.

Година	по-късно	на	къ-
щата	 на	 аптекаря	 Пана-
йот	 Славчев	 (там	 сега	 е	
СИ	банк)	е	поставена	ме-
мориална	 плоча	 за	 Еким	
Мичковец,	 свалена	 след	
преврата	на	19	май	1934	г.

Така	приключва	взема-
нето	на	властта	в	Габрово.

Но	какво	става	по	се-
лата	от	 габровска	околия.	
Разпратените	от	Борис	По-
пов	 сдружени	 земеделци	
занасят	вестта	за	превра-
та.	Земеделският	водач	То-
тьо	Новаков,	придружен	от	
Димитър	Христов	и	Христо	
Даалов	 (земеделски	 акти-
висти),	също	успява	да	се	
измъкне	 от	 града,	 уста-
новява	 се	 в	 село	 Куката,	
откъдето	 разпраща	 кури-
ери	 по	 селата	 с	 указания	
всички	сдружени	земедел-
ци	въоръжени	да	дойдат	и	
да	 блокират	 пътя	 Габрово	
-	Севлиево.	По	този	начин	
трябвало	 да	 предотвратят	
придвижването	 на	 войска	
от	Севлиево	към	Габрово.

След	 това	 тази	 група	

земеделци	 отива	 в	 село	
Поповци,	 удрят	 камбаната	
на	 черквата	 и	 така	 свик-
ват	 селяните	 на	 събрание	
в	училището.	Там	се	реша-
ва	 да	 се	 брани	 земедел-
ската	 власт.	 Искат	 от	 се-
кретар-бирника	 Петко	 Не-
дев	да	им	даде	наличното	
в	 Общинското	 управление	
оръжие.	 Той	 им	 дава	 ня-
колко	пушки,	но	патроните	
сменя	с	друг	калибър.	Така	
пушките	 стават	 неизполз-
ваеми.

На	 другия	 ден	 около	
150	 земеделци	 от	 Попов-
ци,	 Армени,	 Враниловци,	
Гачевци,	 Бойновци	 и	 Гар-
ван	заемат	позиция	на	ви-
сочината	 „Пиклюва	 чука“	
край	 пътя	 Габрово	 -	 Се-
влиево.	 Само	 малка	 част	
от	 тях	 били	 въоръжени.	
Арестуват	 и	 обезоръжа-
ват	конния	стражар	Петър	
Караиванов,	 който	 носел	
заповедите	 за	 новоназ-
начените	 коменданти	 в	
селските	общини.		Вместо	
очакваната	 откъм	 Севли-
ево	войска,	пристигнал	от	
Габрово	акцизният	пристав	
Иван	Джалалов,	 който	 ус-
пял	 да	 избегне	 блокадата	
на	Габрово,	за	да	се	прид-
вижи	към	родното	си	село	
Цуцумани	 (дн.	 Гергините).	
Той	им	съобщава,	че	през	

нощта	 в	 Габрово	 е	 прис-
тигнала	с	влака	много	вой-
ска	от	Търново.	Знаели,	че	
край	пътя	за	Севлиево	са	
се	 събрали	 500	 –	 600	 въ-
оръжени	земеделци,	които	
се	 готвели	 да	 нападнат	
Габрово.	 Затова	 предсто-
яло	 войската	 да	 се	 раз-
прави	 с	 тях.	 Съобщил	 им	
и	че	в	града	се	извършват	
масови	 арести	 на	 земе-
делци	 и	 комунисти.	 Това	
обезкуражава	водачите	на	
въстаналите	 селяни	 и	 те	
решават	 да	 разпуснат	 хо-
рата	да	си	отидат	по	род-
ните	места.

Ръководителите	 на	
този	 селски	 бунт,	 както	 и	
всички	 селски	 кметове	 от	
БЗНС	 били	 задържани	 на	
14	 юни.	 Арестът	 на	 Око-
лийското	 управление	 бил	
препълнен.	 Всички	 арес-
тувани	 били	 многократно	
бити.	 Не	 се	 разрешава-
ли	 свиждания	 с	 близки.	
Арестуваните	били	толкова	
много,	че	се	наложило	да	
се	 настаняват	 в	 няколко	
стаи	 на	 болницата,	 която	
била	в	съседство.	

В	 началото	 на	юли	 50	
-	 60	 човека	 по	 специален	
списък	 били	 откарани	 в	
Търново	 с	 товарен	 вагон	
от	 категорията	 „55	 човека	
или	8	коня“	и	затворени	в	
подземието	 на	 казармите.	
Тук	 един	 по	 един	 извеж-
дали	 арестуваните	 и	 им	
нанасяли	 жесток	 побой.	
Най-жестоко	били	пребити	
Тодор	 Иванов	 и	 Величко	
Тодоров	 –	 комунисти,	 и	
Нено	 Проданов.	 Послед-
ният	 по-късно	 починал	
вследствие	 на	 побоя.	 По-
късно	 арестуваните	 били	
отново	 върнати	 с	 влака	 в	
Габрово.	 Тук	 се	 провело	
съдебно	следствие	за	бун-
та	 в	 село	 Куката	 и	 убий-
ството	на	Еким	Мичковец,	
една	част	от	арестуваните	
били	 освободени,	 а	 дру-
ги	две	 групи	 (комунисти	и	
земеделци)	 били	откарани	
пеш	 в	 юлските	 горещини	
в	Севлиево.	Тогава	там	се	
намирал	 съдът.	 Там	 бил	
докаран	и	народният	пред-
ставител	 от	 БЗНС	 Станко	
Панайотов,	 който	 по	 вре-
ме	на	събитията	бил	в	Со-
фия	 и	 бил	 арестуван	 там.	
Всички	 били	 съдени	 по	
наказателно	дело	535/1923	
г.	 Присъдите	 били	 произ-
несени	през	октомври.	Об-
виняемите	 били	 осъдени	
на	 строг	 тъмничен	 затвор	
от	 1	 до	 5	 години.	 По	 пет	
години	 получили	 Станко	
Панайотов	и	Борис	Попов.

През	септември	1923	г.	
избухва	 Септемврийското	
въстание.	 Поради	 твърди-
те	 превантивни	 мерки	 на	
властите,	 в	 Габрово	 не	 е	
допуснато	 избухването	 на	
безредици.

След	 жестокото	 по-
тушаване	 на	 въстанието,	
под	 натиска	 на	 възмуте-
ната	 европейска	 общест-
веност	 на	 26	 юли	 1924	 г.	
управляващите	дават	обща	
амнистия	 за	 участниците	
в	 юнските	 и	 септемврий-
ските	събития.	А	още	през	
април	 1924	 г.	 Върховният	
касационен	 съд	 закрива	
Комунистическата	 партия	
и	национализира	цялото	й	
имущество.	 Тогава	 Кръст-
никовият	 хан,	 който	 бил	
собственост	на	комунисти-
те	 и	 където	 се	 помеща-
вал	клубът	„Христо	Ботев“,	
станал	 собственост	 на	 Га-
бровската	 община.	 Малко	
по-късно	 там	 било	 наста-
нено	 техническото	 ръко-
водство	 на	 строежа	 на	
Електрическата	 централа	
„Грамадата“,	а	през	1927	г.	
във	 връзка	 със	 строител-
ството	на	Покрития	пазар	
(наречен	 по-късно	 „Хали-
те“)	 Кръстниковият	 хан	
бил	съборен.	Днес	негово	
копие	 можем	 да	 видим	
в	 Етнографския	 музей	 на	
открито	„Етър“.

Снимки: Държавен архив

Пðåвðатът от 9 юни 1923 ãоäина и Габðово

Старият конак в Габрово. Тук от 1879 до 1948 г. е било Околийското упра-
вление. Снимка: ДА – Габрово

ДАмЯН ВеЛчеВ ДАмЯНоВ
(1883 г., Габрово - 1954 г., Франция) 

Завършил Военното училище, а след това право 
в Софийския университет. 

Участник в Балканската и Първата световна 
война. Един от основателите на Военния съюз 
(1919г.). Заедно с Кимон Георгиев е главният 

стратег и извършител на държавните превра-
ти на 9 юни 1923 г., 19 май 1934 г. и 9 сеп-

тември 1944 г. Симеон Радев го нарича 
„професионален конспиратор“.

коЛьо ХрИсТоВ коНкИЛеВ
(1888-1957 г.), роден в Габрово. 

Завършил търговска гимназия и търговска акаде-
мия в Лайпциг с отличие, награден с дъбов венец. 
Участник в Балканската и Първата световна вой-
на. В Габрово създава памукопредачната фабрика 

„Балкан“АД. Един от водачите на Демократическа-
та партия в Габрово и деен участник в завземане-
то на властта на 9 юни 1923 г. След 9 септември 
1944 г. е изпратен в лагера в Белене. Умира през 

1957 г. Снимка: ДА - Габрово

ИлИя кожухаров 
(1893-1994 г.), адвокат.

Кмет на Габрово (1923 – 1936 г.
 с прекъсване). Деец на Демократическата 
партия в Габрово. Като кмет на Габрово 

Работи енергично за благоустрояването на 
града, стопанското и културно развитие, 
подобряване хигиената, здравеопазването. 
При неговото управление е поставена ста-
туята на Рачо Ковача в Янтра, построени 
са покрит пазар, Халите, градската баня.

екИм Топузанов 
(1887-1944), адвокат.

Кмет на Габрово - 1921 -1923 г.
Един от водачите на Конституционния 

блок в Габрово. По времето на кмета Еким 
Топузанов е доизкарана и открита сградата 
на читалище „Априлов – Палаузов“. Баща му 
- Христо Топузанов, е един от учредителите 
на революционния комитет в града и участ-
ник в Априлското въстание (1876), заточен 

след потушаването му в Диарбекир.
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 - Г-н Контохов, в навечери-
ето на най-светлия празник 24 
май Вие отново сте в Габрово. 
Продължава ли все така да Ви 
тегли родният град?
	 -	По	дългогодишна	традиция	
по	 празника	 на	 светите	 братя	
Кирил	 и	 Методий	 гледам	 да	
бъда	в	Габрово.	Тези	дни	вина-
ги	ме	връщат	в	моята	младост.	
В	годините	ми	на	учител	в	Ме-
ханотехникума	 и	 преподавател	
в	 Техническия	 университет	 в	

града.	 Свързвам	 ги	 и	 с	 една	
любов,	която	от	дете	имам	към	
музиката.
	 Пристигнал	от	Германия,	ос-
тавам	 няколко	 дни	 в	 София,	
когато	 се	 срещам	 с	 мои	 „on	
line”	 приятели,	 с	 които	 корес-
пондирам	по	въпроси	на	изяви	
на	 български	 оперни	 певци	 по	
света,	 обект	 на	 моите	 дълго-
годишни	 търсения.	 После	 се	
прибирам	 в	 Габрово.	 Има	 я	
тръпката	 от	 срещите	 със	 съ-
ученици,	 колеги	 и	 приятели.	
Редовно	съм	тук	за	 годишнини	
на	 випуска	 ни	 в	 Априловска	
гимназия.	 Обичам	 да	 минавам	
в	редиците	на	манифестацията	
на	 ученици,	 студенти,	 дейци	
на	 културата.	 Беше	 ми	 много	
мило,	 когато	 веднъж	 бях	 до	
бившето	кино	„Майчина	грижа”	
(Мол	 -	 Габрово),	 когато	 тръг-
на	 ученическото	 шествие.	 При	
задаване	на	Априловската	гим-

назия	не	видях	мои	съученици.	
Тогава	се	присъединих	към	гру-
пата	 на	Техническия	 универси-
тет.	Озовал	се	сред	преподава-
телския	състав,	където	съм	бил	
колега	11	 години,	емоционално	
бях	 много	 зареден.	 Трайни	 и	
все	така	приятни	са	в	мен	кул-
турно-просветните	 спомени	 от	
детско-юношеските	ми	години.
 - Откъде тръгва интересът 
Ви към оперните певци?
	 -	 Това	 е	 едно	 хоби,	 което	

поначало	 свързвам	 с	 любовта	
ми	 към	 класическата	 музика.	
Като	дете	съм	свирил	на	пиано.	
Мои	 роднини	 са	 контактували	
с	 гостуващи	 артисти	 -	 дири-
генти,	 композитори,	 изпълните-
ли.	Свако	Христофор	Негенцов	
дълги	 години	 беше	 подпредсе-
дател	и	член	на	ръководството	
на	Музикално	дружество	„Ема-
нуил	Манолов”	в	Габрово.	Още	
в	 началото	 на	 40-те	 години	 в	
града	 идваха	 известни	 софий-
ски	музиканти	да	изнасят	 кон-
церти.	 И	 вечер	 след	 концерт	
леля	 Кина	 и	 свако	 Христофор	
Негенцови,	 които	 имаха	 пиа-
но	 вкъщи,	 ги	 канеха	 на	 малка	
вечеря	 в	 тяхното	 просторно	
жилище.
	 Запомнил	 съм	 	 гастрола	
на	 големия	 български	 пианист,	
композитор	 и	 диригент	 Дими-
тър	 Ненов.	 След	 вечерята	 той	
седна	на	пианото	и	свири	него-

ви	произведения.	Това	се	случ-
ваше	и	с	други	гостуващи	музи-
канти.	Концертът	си	е	концерт,	
но	 в	 една	 приятна	 домашна	
обстановка	 нещата	 се	 виждат	
по	друг	начин.	
	 Габрово	е	било	щастливо	да	
чуе	 „българския	 славей”,	 про-
чутата	 оперна	 певица	 Христи-
на	Морфова,	за	чийто	вокален	
концерт	в	театралния	салон	на	
читалище	„Априлов	-	Палаузов”	
през	 1934	 година	 дълго	 се	 го-
ворило.	Описано	 е	 в	 спомени,	
родили	дори	анекдоти	и	леген-
ди.	 Като	 дете	 е	 живяла	 една	
година	в	Габрово.	В	спомените	
си	 тя	 отбелязва:	 „Един	 ден	
ние	с	майка	ми	потеглихме	за	
Габрово,	 където	 най-голямата	
ми	 сестра	 беше	 учителка.	 В	
тоя	 хубав	 балкански	 град	 ние	
останахме	цяла	година.	Там	за-
върших	трето	отделение”.
	 На	 9	 април	 1934	 г.	 по	 по-
кана	 на	 Музикалното	 друже-
ство	Христина	Морфова	изнася	
бляскав	 концерт	 при	 съпровод	
на	 пианистката	 Людмила	 Про-
копова.	
	 Тогава	 тя	 пренощувала	 в	
нашата	къща.	Когато	баба	видя-
ла	огромната	й	фигура,	за	все-
ки	 случай	 подложила	 сандък	
под	 пружината.	 На	 сутринта	
баба	 Руска	 я	 попитала:	 „Как	
спахте?”,	 и	 нейният	 отговор	
бил:	„Много	добре,	отлично,	на	
габровски	сандък…”.	
	 Впечатляващо	 беше	 посе-
щението	на	двамата	братя	Пан-
чо	и	Любен	Владигерови,	които	
през	 40-те	 години	 изнесоха	 в	
Габрово	 много	 интересен	 син-
хронизационен	концерт	в	дома	
на	 семейство	 Пожаралиеви.	
Единият	свири	на	пиано,	други-
ят	-	на	цигулка,	в	съпровод	на	
оркестър	от	грамофонна	плоча.		
 - Израствате в музикална 
среда.
	 -	От	дете	съм	свързан	с	во-
калното	изкуство	чрез	баща	ми	
-	 виден	 габровски	 музикален	
деятел	и	певец	-	тенор,	който	е	
пял	в	църковни	и	градски	хоро-
ве.	През	1977	г.	бе	награден	за	
80-годишна	хорова	дейност.
	 Както	 често	 става,	 децата	
инспирират	от	родителите	си	и	
вървят	по	техния	път.
	 Бях	 на	 7-8	 години,	 когато	
пеех	 с	 баща	 си	 в	 църковния	
хор	 на	 храм	 „Успение	 на	 Св.	
Богородица”,	 после	 в	 учениче-
ски	 хорове	 и	 най-вече	 този	 в	
Априловската	 гимназия,	 воден	
от	известния	габровски	музика-
лен	педагог	Петър	Чаракчиев.	
	 От	ученик	ползвах	музикал-
ния	речник	на	Иван	Камбуров,	
„музикалното	 ми	 евангелие”,	
на	 когото	 много	 дължа.	 Бях	
15-годишен,	когато	за	първи	път	
бях	на	опера	в	София.	„Бохеми”	
от	Пучини	остана	една	от	най-

любимите	ми.	Като	студент	съм	
бил	солист	на	Университетския	
хор.	
	 Вече	 в	 Габрово	 пеех	 в	 чи-
талищния	 хор	 „Априлов	 -	 Па-
лаузов”,	 в	 Хора	 на	 офицерите	
от	 запаса	 с	 диригент	 маестро	
Христо	Арищиров.	А	в	Германия,	
в	 периода	 1976	 -	 1978	 г.,	 пеех	
в	хора	на	операта	в	Дармщат,	
в	постановка	на	 „Лоенгрин”	от	
Вагнер.	Това	 мое	 първо	 и	 по-
следно	 участие	 на	 „голямата	
сцена”	 свързва	 интересите	 ми	
с	оперното	изкуство.
 - Как тръгна селекцията на 
български оперни певци?
	 -	 През	 90-те	 години,	 след	
като	 се	 пенсионирах,	 посеща-
вах	 музикален	 отдел	 на	 биб-
лиотеката	 на	Техническия	 уни-
верситет	 в	 Дармщат.	 В	 някои	
музикални	 списания	 забелязах	
колко	 много	 български	 оперни	
певци	имат	кариера	в	чужбина,	
а	 остават	 почти	 непознати	 за	
хората	в	България.	
	 В	 списание	 „Opernwelt”	
(Оперен	свят)	открих	рецензии	
на	 оперни	 постановки	 в	 цял	
свят.	 Интересът	 ми	 се	 насочи	
към	 участието	 на	 българските	
артисти.	Ползвам	и	петтомното	
немско	издание	„Речник	на	пе-
вците”.	
	 Започнах	 да	фиширам	 бъл-
гарските	 имена.	 След	 6-7	 го-
дини	 къртовска	 работа	 раз-
полагах	 с	 150-200	 картончета.	
Голяма	 бе	 изненадата	 ми,	 че	
толкова	българи	имат	договори	
и	 пеят	 в	 западноевропейски	
оперни	театри.
	 Към	2000	 година	вече	имах	
пълна	картотека.
 - И къде се изявяваха бъл-
гарските оперни гласове?
	 -	Следях	главно	тези,	които	
се	 изявяват	 в	 немскоезични-
те	 страни	 -	 Германия,	Австрия,	
Швейцария.	 Само	 в	 Германия	
имаше	над	80	оперни	театри.	В	
края	на	90-те	 години	Веселина	
Кацарова	 вече	 се	 бе	 наложи-
ла	 на	 европейската	 оперната	
сцена.	 Появиха	 се	 имената	 на	
Александрина	Пендачанска,	Га-
лина	Такова	и	др.	
	 По-късно	 си	 поставих	 за	
задача	да	подредя	участниците	
по	 театри.	 Кой	 в	 кой	 оперен	
театър	играе.	Тогава	установих,	
че	поне	в	50-60	 театъра	в	 Гер-
мания	 пеят	 българи.	 Едни	 от	
няколко	 години,	 други	 с	 анга-
жименти	от	20-25	години.	Такъв	
е	 имал	 големият	 бас	 Михаил	
Михайлов,	 артист	 в	 операта	 в	
Майнхайм,	 Гелзенкирхен	 и	 др.	
Германските	 закони	 са	 позво-
лявали	оперен	певец	да	участ-
ва	 в	 различни	 ансамбли.	Това	
в	 съвремието	 се	 промени	 по	
финансови	причини.
	 Интерес	предизвика	талант-
ливият	български	бас	Асен	Мил-

ковски	(1925	-	1961),	който	е	ро-
ден	 в	 Габрово.	 За	 съжаление,	
умира	 твърде	 млад.	Той	 е	 бил	
един	 от	 водещите	 артисти	 на	
Русенската	опера	(1949	-	1953).	
Познат	е	в	ролите	на	Дон	Пас-
куале	 от	 едноименната	 опера	
на	 Доницети,	 Кецал	 от	 „Про-
дадена	 невеста”	 на	 Сметана,	
д-р	 Бартоло	 и	 Дон	 Базилио	 в	
„Севилския	бръснар”	на	Росини	
и	др.	
	 Бил	е	лауреат	на	световни-
те	младежки	фестивали	в	Бер-
лин	 (1951),	Букурещ	(1953).	Пял	
е	 на	 сцените	 на	 Софийска	 и	
Пловдивска	опери.	Изявите	му	
в	 чужбина	 са	 в	 Китай,	 СССР,	
Чехословакия,	Унгария.
 - Какви са следващите Ви 
изследователски крачки?
	 -	Към	края	на	2010	г.	влязох	
в	 портала	 на	 Фейсбук,	 където	
започнах	да	публикувам	статии	
за	 български	 оперни	 певци.	
Една	 от	 тях	 е	 Валентина	 Ку-
царова,	 мецосопран	 от	 Варна,	
отначало	с	договори	в	Герман-
ската	 демократична	 република	
(ГДР),	 а	 след	 1989	 г.	 прави	
кариера	 в	 западноевропейски	
оперни	 театри.	 Омъжена	 в	Ав-
стрия,	в	ансамбъла	на	операта	
в	 Линц	 има	 над	 30-40	 главни	
роли.	Редовно	гостува	и	в	Бъл-
гария.	
 - Подходът Ви при предста-
вянето на отделните артисти?
	 -	 Отправям	 покани	 във	
Фейсбук	за	приятели.	Пиша	на	
календарен	 принцип,	 свързано	
с	 техни	 годишнини.	 Артистите	
ми	 изпращат	 свои	 материали.	
Публикацията	 придобива	 фор-
мата	 на	 диалог.	 Виртуално	 ин-
тервю.	
	 От	 лятото	 на	 2014	 г.	 вече	
имам	 над	 400-450	 приятели.	
Поне	половината	от	тях	са	пе-
дагози,	 меломани	 на	 оперното	
пеене	от	цял	свят.	
	 В	 самото	 начало	 не	 бях	
много	 сигурен	 дали	 това	 мое	
начинание	ще	предизвика	няка-
къв	интерес.	Но	още	с	първите	
статии	 към	 декември	 2013	 г.	
успях	да	създам	връзка	с	един	
голям	 български	 бас	 -	 Антон	
Дяков,	 завършил	 архитектура,	
който	е	напуснал	отдавна	Бъл-
гария	и	до	1989	г.	изобщо	не	е	
бил	познат	у	нас.	
	 Ако	 Николай	 Гяуров	 стои	
на	 първо	място,	 той	 е	 на	 вто-
ро.	Прочел	първите	ми	статии,	
той	ме	окуражи:	 „Борисе,	 вър-
шиш	 едно	 много	 важно	 дело.	
Повдигаш	 завесата	 за	 хора,	
които	 едва	 ли	 се	 познават	 в	
България”.	 Живееше	 в	 Базел,	
Швейцария,	и	си	идва	редовно	
в	 България.	 Миналата	 пролет	
почина	в	Швейцария.	Бил	един	
от	 солистите	 на	 прочутия	 ди-
ригент	Херберт	фон	Караян	на	
фестивали.	
	 Особено	внимание	ми	обър-
на	 и	 сопранът	 Галина	 Такова,	
която	 в	 България	 от	 7	 -	 8	 го-
дини	е	една	от	най-известните	
вокални	 педагози.	 Тя	 настоя:	
„Продължавай	с	това	дело,	кое-
то	 си	 започнал.	 Както	 аз	 не	
успявам	вече	като	активен	опе-
рен	певец,	така	и	ти,	който	не	
си	 професионалист	 музикант,	
правиш	едно	велико	дело,	кое-
то	след	време	ще	бъде	оцене-
но”.
	 С	 погледа	 на	 математик	
забелязах	какво	неоценимо	бо-
гатство	България	дава	на	света	
в	оперното	изкуство.
	 Елена	 Филипова	 -	 сопран,	
която	през	90-те	години	е	има-
ла	 много	 гастроли	 в	 Западна	
Европа.	 Започнала	 е	 карие-
рата	 си	 с	 Веселина	 Кацаро-
ва.	 Живее	 в	 Дюселдорф,	 Гер-
мания.	 Като	 вокален	 педагог	
има	курсове	в	Истанбул,	Южна	
Корея.	 Професор	 в	 Музика-
лен	 институт	 във	 Виена.	 След	
като	Веселина	Кацарова	стана	
артистичен	 директор	 на	 Ста-
розагорската	 опера,	 я	 покани	
да	 проведе	 вокални	 курсове	 с	
артисти	от	операта.
	 On	 line	 контактите	ми	 вече	
се	 простират	 и	 до	 Южна	 Аф-
рика,	 където	 се	 изявява	мецо-
сопранът	Виолина	Ангелова,	от	
Шумен,	много	години	солист	на	

операта	в	Капщат.			
	 Похвална	 е	 инициативата	
на	Пламен	Карталов	-	директор	
на	 Софийската	 опера,	 позво-
лил	 си	 да	 постави	 за	 пръв	
път	 на	 Балканския	 полуостров	
тетралогията	 на	 Вагнер	 (Рейн-
ско	 злато,	 Зигфрид,	 Валкюра,	
Залезът	на	Боговете).	
	 Сега	 в	 София	 бях	 поканен	
от	 Димитър	 Сотиров,	 пиар	 на	
операта,	да	посетя	открита	ре-
петиция	 на	 Вагнеровата	 опера	
„Парсифал”,	отново	с	режисьор	
Пламен	Карталов,	чиято	преми-
ера	е	през	юли.	Поздравих	г-н	
Карталов,	 който	 на	 другия	 ден	
ме	покани	на	разговор.	„Пръс-
тенът	 на	 Небелунга”	 миналата	
година	е	гостувал	в	Германия.
 - Имате ли личен контакт с 
други българи, които като Вас 
се интересуват от наши опер-
ни певци по света?
	 -	Навремето	проф.	Розалия	
Бикс,	 а	 също	 и	 Владимир	 Га-
джев	и	някои	други	журналисти	
пишеха	 във	 вестник	 „Народна	
култура”,	 списание	 „Българска	
музика”	и	др.
	 Моята	 цел	 е	 да	 популяри-
зирам	 за	 тези,	 които	 се	 ин-
тересуват,	 български	 оперни	
артисти.	В	същото	време	пиша	
и	 за	 оперни	 певци	 от	 Запад-
на	Европа,	САЩ,	 които	правят	
световна	 кариера,	 за	да	може	
и	 българският	 читател	 да	 се	
запознае	 с	 тях.	 Стремежът	ми	
е	с	някои	от	тях	да	поддържам	
постоянни	връзки.
	 Не	 ги	 правя	 нещата	 само-
целно,	а	се	интересувам	от	об-
ратната	реакция.	Стремя	се	да	
имам	и	приятели,	които	са	ка-
пацитети	 с	 музикално	 образо-
вание,	за	компетентно	мнение.	
Един	 от	 тях	 е	 проф.	 Пламен	
Джуров,	диригента	на	Камерен	
ансамбъл	 „Софийски	 солисти”.	
С	него	се	видяхме	след	успеш-
но	турне	в	Русия	на	концерт	на	
ансамбъла	в	Ларгото	на	8	май	
в	София.
	 Преди	 една	 година	 с	 него	
подготвихме	 списък	 на	 всички	
български	 концертмайстори	 в	
чужбина.	 По	 БНР	 стана	 една	
хубава	дискусия.	От	проф.	Джу-
ров	 получавам	 ценни	 съвети.	
Ползотворни	 са	 контактите	 ми	
с	проф.	Боянка	Арнаудова,	коя-
то	30	 години	е	била	драматург	
на	Софийската	опера.
	 Третият	 музикант,	 на	 който	
се	 осланям,	 е	 Румяна	 Карако-
стова,	 капацитет	 във	 вокално-
то	 изкуство,	 дълги	 години	 дра-
матург	 на	 Музикалния	 театър	
„Стефан	Македонски”.	Тя	споде-
ли,	че	съм	единственият,	който	
се	занимава	с	популяризиране	
на	 българските	 оперни	 певци,	
които	 правят	 кариера	 зад	 гра-
ница.
	 Илиана	Митова,	съпруга	на	
дългогодишния	 дипломат	 и	 по-
четен	 гражданин	 на	 Габрово	
Богомил	 Герасимов,	 е	 другият	
журналист,	който	пише	за	опер-
ни	 певци.	 С	 нея	 се	 видяхме	
сега	също	в	София.	
	 Запознах	се	с	Росен	Гергов,	
новият	 диригент	 на	 Радиоор-
кестъра.	 Най-силната	 ми	 връз-
ка	с	български	оперен	певец	е	
тенорът	 Михаил	 Светлев,	 мно-
го	 интересна	 личност.	 Живее	
в	 Дюселдорф.	 Предоставя	 ми	
снимки	 на	 артисти,	 с	 които	 е	
пял.	 Завършил	 е	 Духовна	 се-
минария,	пял	отначало	в	ГДР	и	
след	това	прави	световна	кари-
ера.	 Бил	 е	 предпочитан	 певец	
от	много	диригенти.
	 Заниманието	ми	 -	 издирва-
не	 и	 популяризиране	 на	 бъл-
гарски	оперни	певци	по	света,	
ми	 носи	 удовлетвореност,	 че	
продължавам	да	се	занимавам	
с	майчиния	си	език.
	 Не	 бих	 пропуснал	 да	 спо-
деля,	 че	 Иван	 Стоянов,	 дири-
гентът	 на	 Габровския	 камерен	
оркестър,	отдавна	ми	е	приятел	
във	 Фейсбук.	 Много	 сериозен	
музикант,	 който	 прави	 много,	
за	 да	 популяризира	 класиче-
ската	 музика.	 Комплименти	 за	
неуморната	му	работа	по	орга-
низиране	на	есенния	фестивал	
„Дни	 на	 камерната	 музика”	 в	
Габрово.	

Боðиñ Контохов: „С поãлåäа на матåматик вижäам какво 
нåоцåнимо боãатñтво äава Бълãаðия в опåðното изкуñтво”

ВЕЛА ЛАзАРОВА

 Борис Пенчев Контохов (1931) е роден в Габрово в семей-
ството на известния габровски търговец Пенчо Контохов. 
Завършва СУ „Св. Климент Охридски”, специалност матема-
тика - научен профил. Бил е учител по математика и физика 
в село Стражица, ТМЕТ „Д-р Никола Василиади” - Габрово, 
преподавател в катедра „Математика” в ТУ - Габрово (1963-
1974). 
 След 1974 г. със семейството си живее в Германия. 
 Основни  области на научна и изследователска дейност: 
Проблеми от изследване на операциите - Operations Research 
(OR); Математическа теория на оптималното управление - 
принцип на Понтрягин; Задачи от Теория на разписанията в 
OR. 
 Обича да обръща внимание на това, което е станало в 
миналото. 
 Издава „Спомени на Пенчо Контохов. Събрани и допълне-
ни от Борис Контохов” (2006) и „Борис Контохов. Спомени 
- детство, юношество, студентски години”, част Първа 
(2014).
 Близо три десетилетия издирва, изследва и публикува 
статии във Facebook за български оперни певци, изявявали 
се на европейски и световни сцени. Натрупал значителен 
архив и приятели в социалната мрежа, той активно продъл-
жава да представя интересни свои нови находки с „разходка” 
из неговата „оперна лаборатория”.
 При последното му идване през май - юни в Габрово той 
бе любезен да сподели моменти от тази му увлекателна 
дейност „на ползу роду”, както и за някои нови познанства с 
хора от света на оперното изкуство в България. 

 христина морфова и чешката пианистка людмила прокопова, с коя-
то изнася концерт в Габрово на 9 април 1934 г. през 1910 година двете 
правят турне из цяла България. (Снимката е около 1911-1912 г.)
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ПроДАВА мАТерИАЛИ
ТУХЛИ - 1-ки, 0.15 лв., 
се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 22]
гоЛемИ кАмеННИ по-
кривни плочи се прода-
ват на тел. 067193/281. 
[11, 11]
цИгЛИ - 0.30 лв., 
се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 4]
ТрЪБИ, ЛАмАрИНИ, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-
838. [22, 4]
цИгЛИ - двуулучни, 0.50 
лв., се продават на тел. 
0897/578-998. [3, 2]

ПроДАВА
оБзАВежДАНе
еЛИПсоВИДНА рАзТе-
гАТеЛНА маса и четири 
броя тапицирани с кожа 
столове се продават. За 
връзка: тел. 0899/744-
577. [6, 6]
сПешНо! ЪгЛоВ диван 
3+2 и два фотьойла за 
95 лева се продават на 
тел. 0889/504-590. [5, 
2]

ПроДАВА рАзНИ
цИсТерНА зА го-
риво - 0.75 куб. м; 
1.00/0.50/1.50 м; лама-
рина - 4 мм, гърлови-
на за пълнене, канелка 
1/2, винкелна постав-
ка се продават на тел. 
0890/139-359. [11, 5]
фУргоН се продава на 
тел. 0896/870-867. [3, 
2]

кУПУВА рАзНИ
БУркАНИ се изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу 
„Капитан Дядо Никола“.
сТроИТеЛНо скеЛе - 
втора ръка, се купува 
на тел. 0885/756-828. 
[4, 4]
сТАрА НАфТА се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[22, 4]

ПАЛеТИ ПроДАВА
ПАЛеТИ - 5 лв. - 
0878/24-05-06. [11, 3]

ИмоТИ ПроДАВА
ИмоТ В кв. Киевци 
се продава. Възможен 
е бартер за апарта-
мент. Справки на тел. 
0877/704-071. [20, 16]
мАЛкА ВИЛА в село 
Поповци за 22 000 
лева се продава на тел. 
0899/893-376. [11, 11]
кЪЩА - 65 кв. м, и двор 
700 кв. м в град Габро-
во се продава на тел. 
0878/823-755. [11, 11]
АПАрТАмеНТ - 100 кв. 
м, топ център, ул. „Юрий 
Венелин“ 3Б, след ре-
монт, 55 000 лв. Тел. 
0889/900-000. [22, 10]
кЪЩА В село Горна Ро-
сица - център, за 52 000 
лева се продава на тел. 
0885/597-746. [11, 10]
кЪЩА НА два етажа в 
Лъката се продава на 
тел. 0898/595-968. [22, 
4]
ВТорИ И трети произ-
водствени етажи по 190 
кв. м се продават на тел. 
0884/116-078. [6, 4]
кЪЩА се прода-
ва или заменя на тел. 
0896/633-205. [5, 4]
ИмоТ В кв. Киевци 
се продава на тел. 

0890/573-393. [25, 4]
мЯсТо се продава на 
тел. 066/823-449. [4, 3]
ПАрцеЛИ В кв. Тлъчни-
ци - 5600 кв. м, се про-
дават на тел. 0888/419-
838. [22, 3]
мАгАзИН В топ център 
- 220 кв. м, се продава 
на тел. 0888/419-838. 
[22, 3]
ДВУеТАжНА кЪЩА с 
дворно място в село 
Костенковци се продава 
на тел. 0878/863-875. 
[8, 2]

ИмоТИ кУПУВА
АПАрТАмеНТ До 31 хи-
ляди лева от пощата до 
Колелото се купува на 
тел. 0898/573-188. [4, 
3]

ИмоТИ ДАВА ПоД
НАем
АПАрТАмеНТ НА Мла-
дост, с парно, алумини-
ева дограма и обзаве-
ден, се дава под наем 
на тел. 0876/668-767, 
0876/717-923. [11, 11]
кВАрТИрА се дава на 
тел. 0889/363-365. [4, 
4]
АПАрТАмеНТ В Трявна 
се отдава под наем (про-
дава) на тел. 0897/556-
676. [11, 8]
мАгАзИН - 50 кв. м, в 
идеален център на Троян 
се дава под наем на тел. 
0670/6-24-66. [6, 3]
ДВУсТАеН УшИреН 
апартамент - обзаведен, 
без бяла техника, 250 
лв., се дава под наем 
на тел. 0876/969-015. 
[3, 2]
АВТомИВкА се дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [11, 3]
ХрАНИТеЛеН мАгАзИН 
се дава под наем, прода-
ва се стоката и оборуд-
ването - тел. 0899/925-
007. [11, 3]
гАрАж ПоД наем 
в кв. Варовник - тел. 
0898/996-948. [4, 1]
сТАЯ В апартамент под 
наем - тел. 0885/632-
832. [4, 1]

НоЩУВкИ
НоЩУВкИ - лукс - тел. 
0886/800-000. [22, 10]
НоЩУВкИ - тел . 
0899/165-486. [11, 10]
НоЩУВкИ В топ център 
- 10 лв. - 0877/240-584. 
[23, 6]
НоЩУВкИ, цеНТЪр - 
0878/515-080. [18, 1]

АВТомоБИЛИ 
ПроДАВА
форД моНДео се про-
дава на тел. 0897/384-
373. [5, 5]
реНо сцеНИк, 1.9 TDI, 
131 к. с., 2006 г., кли-
матик, автоматик, цена: 
6500 лв., се продава на 
тел. 0887/541-199. [6, 
3]
сИТроеН 3Х, в дви-
жение, на символична 
цена се продава на тел. 
0889/876-039. [5, 1]

ВАз, москВИч
ЛАДА НИВА се продава 
на тел. 0895/460-288. 
[5, 4]

АВТомоБИЛИ кУПУВА
коЛИ, БУсоВе, ками-
они, трактори, ремаркета 

(може и дефектирали) 
от място на най-висо-
ки цени се изкупуват на 
тел. 0897/429-374

АВТочАсТИ/мАгАзИНИ
АВТомоБИЛНИ кАТА-
ЛИзАТорИ се изкупуват 
с БЕЗПЛАТЕН демон-
таж - справки на тел.  
0890/305-005.

скрАП, сТАрИ
АВТомоБИЛИ
коЛИ зА скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 13]

ПреВозИ
ТрАНсПорТ с бус - от 
0.40 лв./км, междуград-
ски - 0893/511-154.
ТрАНсПорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
еВТИН ТрАНсПорТ - 
0886/897-111
ТрАНсПорТ с нов бус 
- 0.40 лв./кв. м - тел. 
0894/004-045. [25, 22]
ТрАНсПорТ оТ 5 до 25 
тона с бордови и са-
мосвални автомобили - 
0888/564-431 [33, 21]

БИЛеТИ, ПЪТУВАНИЯ
АВТоБУсНИ, сАмоЛеТ-
НИ БИЛЕТИ - 066/80-49-
48, 0887/83-61-73.

рАБоТА ПреДЛАгА
ХрАНИТеЛеН мАгА-
зИН търси продавач-
ки. Справки на тел. 
0887/825-534. [33, 32]
АсИсТеНТ с добър ан-
глийски език за работа 
вкъщи се търси на тел. 
0885/977-195. [22, 14]

фИрмА ТЪрсИ мАй-
сТор гоТВАч - 1200 
лв., серВИТьорИ - 
650 лв., и кАмерИ-
еркИ. Справки на тел. 
0894/053-750. [24, 21]

гоТВАч/кА зА Севлиево 
при добро заплащане се 
търси на тел. 0887/671-
848. [22, 14]

„ПрИНц“ ооД рАз-
шИрЯВА ПроИзВоД-
сТВоТо и наема: шИ-
ВАчИ с оПИТ - 900-
1150 лв.; шИВАчИ 
- 750-850 лв.; кроЯч 
НА кожА  -  550-
950 лв.; рАБоТНИцИ 
рЪчНИ оПерАцИИ - 
550-950 лв.; чИсТАч 
НА ПроИзВоДсТВеНИ 
ПомеЩеНИЯ - 550 
лв. Възнаграждени-
ята са бруто, според 
извършената работа. 
Целогодишна работа, 
осигуровки на реал-
ната заплата. Справки 
на тел. 066/803-489; 
princeinfo@gmail.com. 
[30, 20]

АкВАПАрк В Созопол 
търси да назначи пер-
сонал - майстор пицар, 
готвач, работник фреш 
бар, работник палачин-
ки, барман безалкохол-
ни, работник сладолед  
- осигурена от фир-
мата квартира. Трудов 
договор и осигуровки. 
Отлично възнагражде-
ние! Справки на тел. 
0893/303-848 [30, 13]
фИрмА „УормТек“ 
ЕООД - село Орешак, 
област Ловеч, търси да 

назначи ЗАВАРЧИК на 
съдове под налягане, во-
дни ризи. Описание и 
изисквания: Разчитане 
на чертежи и заваряване 
на водни ризи, работа 
по монтаж на камини. 
Местоработата е в село 
Орешак, област Ловеч. 
Телефон за връзка: 
0888/353-710, Валенти-
на Георгиева. [11, 11]
БИсТро „кАрТАЛ“ тър-
си да назначи кухненски 
работник (мияч) - дневна 
смяна. За повече инфор-
мация: тел. 0889/319-
654. [11, 11]
БИсТро „кАрТАЛ“ на-
бира сервитьори/ки за 
втори смени. Постоян-
на работа или за петък 
и събота вечер. За по-
вече информация: тел. 
0889/319-654. [11, 11]
сЛАДкАрскИ цеХ тър-
си чистачка. Работно 
време: 15.30-19.30 ч. 
Справки: ул. „Христо Бо-
тев“ 5 (срещу Гарата). 
[11, 10]
скЛАД зА бира и без-
алкохолни търси шофьо-
ри-пласьори. Справки на 
тел. 0888/623-904. [11, 
10]

„ИмПУЛс“ АД - 
гАБроВо търси да на-
значи сПешНо ТеХ-
НоЛог ПрогрАмИсТ 
НА мАшИНИ с цПУ с 
НАчАЛНА зАПЛАТА оТ 
2500 ЛеВА. Ние пред-
лагаме: 1. Работа в 
екип от млади, амбици-
озни хора и доказани 
професионалисти. 2. 
Допълнителни финан-
сови бонуси и ваучери 
за храна. Справка на 
тел. 066/899-542 или 
0879/406-796 - Велич-
ка Раева. [26, 9]

ПТИцекЛАНИцА „ге-
ПАрД“ ООД търси да 
назначи шофьор с ка-
тегория „С“ и профе-
сионална компетентност, 
обезкоствач. Телефон за 
връзка: 0885/713-813. 
[15, 9]
зАВеДеНИе ТЪрсИ 
бармани, сервитьо-
ри. Справки на тел. 
0899/962-124. [11, 9]
зАВеДеНИе ТЪрсИ гот-
вачки. Справки на тел. 
0899/962-124. [11, 4]
ПроДАВАч-коНсУЛ-
ТАНТ зА магазин за про-
мишлени стоки се търси 
на тел. 0887/649-427. 
[11, 8]
рАБоТНИк зА метан-
станция в град Габро-
во се търси на тел. 
0893/393-308. [11, 6]
ТАксИмеТроВИ шо-
фьорИ се търсят на тел. 
0887/587-354. [6, 6]
ТеХНИк „сИсТемИ за 
сигурност“ се търси на 
тел. 0888/732-591. [11, 
6]
цеХ зА обработка на 
пилешко месо търси да 
назначи общ работник 
(мъж). Справки на тел. 
0893/697-900. [6, 5]
крАВефермА ТЪрсИ 
животновъди и сезонни 
трактористи. Справки на 
тел. 0896/690-300. [8, 
5]
комПАНьоНкИ зА Гер-
мания срещу добро за-
плащане се търсят на 

тел. +4915166703332. 
[11, 5]
ХрАНИТеЛНИ сТокИ в 
квартал Палаузово тър-
си продавачка. Справки 
на тел. 0898/431-016. 
[15, 5]

фИрмА ТЪрсИ моН-
ТАжНИк зА PVC И Al 
ДогрАмА. Справки 
на тел. 0888/255-318. 
[11, 5]

ТЪрсИм мАйсТор за 
закуски, заплата 1 200 
лв. Справки на тел. 
0897/675-353. [4, 4]
АВТомоНТьорИ се тър-
сят на тел. 0888/415-
311. [11, 4]
„ТоП серВИз“ търси ав-
томонтьор. Справки на 
тел. 0888/415-263. [33, 
4]
меБеЛНА фИрмА 
„Лукс-90“ ЕООД търси 
да назначи мебелисти 
и шлайфист (бояджия), 
шприцьор. Справки на 
тел. 0886/33-29-68 - гр. 
Габрово. [12, 4]
АВТомИВкА ТЪрсИ ра-
ботник. Справки на тел. 
0896/777-521. [11, 3]
серВИТьорИ зА Слън-
чев бряг. Храна и спане, 
добро заплащане. Тел. 
0878/365-845. [3, 3]
фИрмА ТЪрсИ шивачки 
прав шев и окачествител 
с опит. Справки на тел. 
0895/816-362. [5, 3]
„кАПкА“ ооД - Габрово, 
бул. „Трети март“ 87, 
търси шивачка. Твърда 
заплата, отлични усло-
вия. Справки на тел. 
0889/506-941. [7, 3]
зАВеДеНИе зА хранене 
търси продавач на топли 
закуски, кафе и безалко-
холно. Справки на тел. 
0897/889-011. [11, 3]
ПроДАВАч-коНсУЛ-
ТАНТ В мини маркет се 
търси на тел. 0897/889-
002. [11, 3]
меБеЛНА фАБрИкА 
търси дърводелец-ме-
белисти и шлайфи-
сти. Справки на тел. 
0888/419-838. [22, 3]
кАмерИеркА, гоТВАч/
кА, работник кухня, сер-
витьор/ка се търсят на 
тел. 0885/333-148. [11, 
2]
рАБоТНИк кУХНЯ - за-
куски, се търси на тел. 
0895/850-220. [5, 2]
ПИцАрИЯ „мАНИЯ“ 
търси сервитьори, пи-
цари. Справки на тел. 
0899/161-663. [11, 2]
фИрмА „АЛфрИДА-Пе-
еВ“ търси работници в 
производството. Осигу-
рен транспорт и прилич-
но заплащане. Сутрин в 
офиса до 8.30 часа, тел. 
066/87-88-33. [11, 2]
ТЪрсЯ мАйсТор на тес-
тени закуски на 8 часа 
за работа в Слънчев 
бряг, може и пенсионер. 
Дневна смяна, с плате-
ни осигуровки и кварти-
ра. Да владее български 
език. Справки на тел. 
0895/687-318. [5, 2]
фИрмА ТЪрсИ шивачки 
- прав шев и оверлог, за 
град Трявна. Осигуровки, 
добро заплащане, транс-
порт. Справки на тел. 
0893/565-050. [14, 1]
„шоПоВ ТрАНс“ ЕООД 
търси работник за бен-
зиностанция в Габрово, 

ул. „Стефан Караджа“ 
101а и международни 
шофьори с добро запла-
щане. Справки на тел. 
0893/816-262. [3, 1]

фИрмА „ДИмАс“ АД 
набира работници на 
следните длъжности: 
шофьор НА ТоВАреН 
АВТомоБИЛ И рАБоТ-
НИк сТроИТеЛсТВо. 
За повече информация: 
тел. 066/80-69-16. [7, 
1]

П е к А рНА  „ к Л е -
оПАТрА“ търси прода-
вачка. Справки на тел. 
0895/708-501. [4, 1]

рАБоТА ТЪрсИ
зАВАрчИк ПЪрВА сте-
пен търси фирма за 
заваръчна работа , 
може и надомно - тел. 
0890/341-247. [2, 1]

сПорТ
шАХмАТ зА деца в 
Дома на културата - тел. 
0899/590-276. [11, 4]

ЛекАрИ
Д-р БАЛНИкоВА - ко-
жен лекар - справки на 
тел. 0888/878-193.
Д-р йорДжеВА - ко-
жен лекар - на тел. 
0888/544-046.
ПсИХИАТЪр И Не-
ВроЛог. Д-р ТрИ-
фоНоВ, Габрово, ул. 
„Емануил Манолов“ № 
12-А, справки на тел. 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.
оТ месец май 2017 г. 
в МЦ „Св. Иван Рилски“ 
започна да преглежда 
един от водещите УНГ 
специалисти в България 
– Д-Р АТАНАС ГЮЛЕВ, 
НАЧАЛНИК УНГ ОТДЕЛЕ-
НИЕ УМБАЛ „ПЪЛМЕД“, 
ГР. ПЛОВДИВ.за инфор-
мация и записване на 
час за посещение при 
д-р Гюлев: тел. 066/803-
343 или 0897/941-041, 
адрес: гр. Габрово, ул. 
„Райчо Каролев” № 2, 
ет. 1. [22, 5]
Д-р ТАНЯ Петкова - кар-
диолог, приема за пре-
гледи в „СИАС“ - сре-
щу стадион „Априлов“, 
понеделник от 8.00 до 
12.00 часа, вторник от 
8.00 до 17.00 часа. [6, 
4]

козмеТИкА, мАсАж
ПрофесИоНАЛНИ мА-
сАжИсТкИ -  0876/735-
596. [22, 5]
мАсАжИ се предлагат 
на тел. 0897/219-833. 
[22, 3]

жИВоТНИ ПроДАВА
мАЛко ТеЛе - жен-
ско, сементал, за 50 

лева се продава на тел. 
0876/415-480. [5, 5]
крАВИ И телета се про-
дават на тел. 0899/528-
465. [2, 2]
козИ - 10 бр., 13 ярета, 
два пръча се продават 
в кв. Стефановци, ул. 
„Златия“ № 2, Минчо 
Джабазов. [3, 1]

ДомАшНИ ЛюБИмцИ
ПИНчерИ АрЛекИН - 
100 лв. - тел. 0898/834-
073. [11, 7]
ПоДАрЯВАм мНого 
мили кученца на 1.5 ме-
сеца, 3 мъжки и 3 жен-
ски. Телефон за връзка: 
0879/689-788. [11, 10]

мАгАзИН зА фУрАжИ
мАгАзИН зА фуражи 
- Габрово, Лъката (зад 
полицията). Продава ца-
ревична отсевка  - 0.35 
лв., пшеница и ечемик - 
0.40 лв., царевица - 0.42 
лв., трици - 0.36 лв. Тел. 
0878/240-506. [33, 9]

зА сТоПАНсТВоТо
ПочИсТВАНе НА дво-
рове и градини - тел. 
0876/88-31-01. [5, 2]

грАДИНскА ТеХНИкА
сАмоХоДНА косАчкА 
- тел. 0888/241-855. [4, 
2]

сТроИТеЛсТВо
кЪрТИ И пробива - 
0897/832-363
сЪБАрЯм И почиствам 
от А до Я. Извършвам 
строителни работи - 
0899/601-444
БрИгАДА ИзВЪршВА 
ремонт на покриви, хи-
дроизолации, топлоизо-
лации, дренаж, тенеке-
джийски и бояджийски 
услуги - тел. 0895/295-
654. [12, 11]
ИззИжДАНе НА тераси, 
къртене на панел, алпи-
нисти - тел. 0897/931-
088, 066/85-17-23. [12, 
9]
фИрмА сЪБАрЯ, по-
чиства за сметка на 
материалите - тел. 
0896/183-637. [22, 4]

ВЪТрешеН 
ремоНТ
БезПрАшНо цИкЛеНе - 
0887/040-471.
Вик, фАЯНс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
16]
шПАкЛоВкИ, БоЯДИс-
ВАНе, замазки, зидария, 
теракота, гипсокартон - 
тел. 0879/876-929. [15, 
7]
ВЪТрешНИ ремоНТИ - 
тел. 0884/073-471. [6, 
2]
ИзмАзВАНе НА капаци, 
тенекеджийство, покрив-
ни ремонти и др. - тел. 
0882/279-749. [15, 4]
оЩе НА сТрАНИцА 2
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 - Каква беше отива-
щата си учебна година 
за гимназията и кои са 
постиженията, с които се 
гордеете най-много?
	 -	Тази	учебна	година	е	
белязана	 с	 изключително	
много	 промени	 в	 норма-
тивната	 уредба.	 За	 пър-
ви	 път	 се	 прилага	 новият	
Закон	 за	 предучилищно-
то	 и	 училищно	 образова-
ние	и	всички	съпътстващи	
го	 нормативни	 докумен-
ти.	 Това	 наложи	 голяма	
мобилизация	 от	 страната	
на	 всички	 педагогически	
специалисти,	 защото	 вся-
ка	 промяна	 изисква	 по-
голяма	 концентрация.	 От	
тази	 гледна	 точка	 бих	 ка-
зала,	 че	 годината	 беше	
сравнително	 тежка,	 но	
пък	 за	 нашата	 гимназия	
беше	 много	 успешна	 го-
дина.	 Имаме	 много	 висо-
ки	 постижения	 на	 наши	
ученици.	Те	 започват	 още	
през	месец	септември,	ко-
гато	 наш	 ученик	 участва	
в	 Балканската	 олимпиада	
по	информатика	–	Добрин	
Башев	 завоюва	 сребърен	
медал.	Това	беше	едно	от	
значимите	 постижения.	
Още	 от	 предходната	 го-
дина	 той	 беше	 включен	
в	разширения	Национален	
отбор	на	България	и	тряб-
ваше	 да	 завоюва	 място-
то	 си.	 Много	 бяха	 успе-
хите	 на	 Мартин	 Копчев.	
Това	е	един	ученик,	който	

прослави	 не	 само	 нашата	
гимназия,	 но	 и	 града,	 и	
България.	Той	започна	със	
златен	медал	от	Сингапур-
ската	 олимпиада,	 продъл-
жи	 с	 отличните	 си	 пред-
ставяния	 на	 националните	
олимпиади	 по	 математика	
и	информатика	и	в	момен-
та	е	включен	в	Национал-
ния	отбор	на	България	по	
математика,	 младша	 въз-
раст	–	за	ученици	от	осми	
до	 десети	 клас.	 Включен	
е	 и	 в	 Националния	 отбор	
по	 информатика.	 Това	 са	
двете	 най-сериозни	 дис-
циплини,	 по	 които	 той	 се	
състезава	 и	 продължава	
да	печели	награди.	Изклю-
чителна	мобилизация,	кон-
центрация,	 знания	 са	 не-
обходими,	за	да	бъде	тол-
кова	успешен.	Ние	се	гор-
деем	с	него	и	се	стараем	
тези,	 които	 имат	 толкова	
значими	 постижения,	 да	
бъдат	добре	отглеждани	в	
нашата	гимназия.	Доколко	
сме	 го	 постигнали,	 вре-
мето	 ще	 покаже.	 Имаме	
и	 още	 доста	 постижения,	
които	 отчетохме	 на	 чест-
ването	 на	 45-годишнината	
от	 създаването	 на	 учили-
щето.	 Например	 Калоян	
Ботев	е	първи	в	Национал-
ния	 кръг	 на	 олимпиадата	
по	физика.	Той	е	на	първо	
или	 второ	място	 в	 нацио-
налните	състезания	по	фи-
зика.	На	практика	е	добър	
във	всичко	–	и	пее,	и	сви-

ри,	 и	 с	 наука	 се	 занима-
ва,	 и	 китайски	 учи...	 Ще	
спомена	и	Георги	Георгиев	
от	 дванадесети	 клас,	 кой-
то	 се	 класира	 за	 участие	
в	 Международното	 мла-
дежко	 научно	 изложение	
в	 Бразилия	 с	 разработка-
та	 на	 роботизирана	 ръка.	
Ученичката	 от	 единадесе-
ти	 клас	 Стефка	 Стоева	 е	
национален	 победител	 на	
„Майкрософт“	 в	 Младеж-
кото	 компютърно	 състе-
зание	 по	 информационни	
технологии	и	ще	представи	
България	 на	 международ-
но	състезание	в	Калифор-
ния,	 САЩ.	 Бих	 изброила	
още	много	 ученици,	 които	
завоюваха	 златни	 медали	
в	 есенния,	 пролетния	 и	
зимния	турнир	на	матема-
тическото	състезание	„Ма-
тематика	 без	 граници“,	 а	
сега	ще	участват	в	нацио-
налния	 турнир	 в	Созопол.	

Мога	 да	 спомена	 нашите	
четирима	 ученици,	 които	
се	класираха	за	участие	в	
националните	 олимпиади	
по	 техническо	 чертане	 и	
получиха	 отлични	 оценки.	
По	 биология	 две	 ученич-
ки	се	представиха	отлично	
на	 националния	 кръг.	 По	
химия	имаме	 ученик	 с	 от-
лично	 представяне.	 Наши	
ученици	 участваха	 в	 две	
национални	състезания	по	
езици	 и	 са	 сред	 лауреа-
тите...	 Множество	 са	 на-
градите.	Всяка	година	ние	
благодарим	на	родителите	
чрез	 благодарствени	 пис-
ма,	 които	 им	 връчваме.	
Тази	година	отново	ги	под-
готвяме	 и	 повярвайте	 ми,	
списъкът	 е	 много	 голям.	
Той	 включва	 постижения	
не	 само	 в	 областта	 на	
науката,	 но	 и	 в	 областта	
на	спорта	-		нашите	моми-
чета	 станаха	 републикан-

ски	шампиони	по	 хандбал	
и	 им	 предстои	 участие	 в	
Световното	 първенство.	
Изключително	 много	 деца	
тази	 година	 имат	 пости-
жения	 в	 областта	 на	 из-
куствата,	 сред	 които	 е	
пианистът	 Петър	 Черноко-
жев...	 Това	 е	 обликът	 на	
гимназията	 –	 много	 по-
стижения,	 много	 таланти,	
но	 и	 стабилна	 подготовка	
в	областта	на	науката,	 на	
учебните	 предмети,	 които	
изучават.
 - Сега се обобщават 
резултатите от Национал-
ното външно оценяване 
в седми клас, както и от 
матурите за дванадесети 
клас. Къде се нареждат 
по резултати вашите уче-
ници?
	 -	 Оказва	 се,	 че	 сред-
ният	брой	точки	на	нашите	
ученици	по	български	език	
е	 75,94	 при	 максимален	
брой	 100	 точки.	 Този	 ре-
зултат,	 превърнат	 в	 оцен-
ки,	 се	 получава	 оценка,	
близка	 до	 „отличен“.	 По	
математика	 резултатът	 на	
нашите	 ученици	 е	 77,94.	
Единият	 от	 класовете	 –	
седми	 „а“,	 има	 близо	 85	
точки	 среден	 резултат,	
което	е	5,67,	изчислено	по	
стария	 начин	 –	 в	 оценки	
по	шестобалната	 система.	
За	мен	това	е	един	изклю-
чително	 висок	 резултат.	
Имаме	 отделни	 ученици,	
които	 имат	 максималния	
брой	от	100	точки.	Единият	
от	 тях	 е	 Мартин	 Копчев,	
който	 получава	 този	 брой	
точки	като	лауреат	на	На-
ционалната	 олимпиада	 по	
математика.	 Освен	 него	
Яна	Василева	също	е	със	
100	точки,	Ева	Петкова	–	с	
99	точки,	Мартин	Гатев	–	с	
96,	и	т.	н.	От	предварител-
ната	 информация	 за	 Дър-
жавните	зрелостни	изпити	
се	 вижда,	 че	 нашите	 уче-
ници	и	там	имат	изключи-
телно	 добро	 представяне.	

Те	 имат	 отличен	 резултат	
по	английски	език,	геогра-
фия,	руски.	По	математика	
средният	успех	е	отличен,	
по	български	език	е	много	
добър.	 Нямаме	 ученици,	
които	да	не	са	издържали	
матурите	 и	 да	 имат	 сла-
ба	оценка.	Така	че	отново	
завършва	 един	 успешен	
випуск,	 който	 се	 вписва	
достойно	 в	 историята	 на	
гимназията.
 - Вече гледате към 
новата учебна година. И 
тази година завършващи-
те основно образование 
са малко на брой и учили-
щата са притеснени дали 
ще могат да сформират 
планираните паралел-
ки. Вие сте профилирана 
гимназия със солиден ав-
торитет и нямате такива 
притеснения. Какви пара-
лелки ще предложите за 
следващата учебна годи-
на?
	 	 -	 Статистиката,	 която	
съм	 си	 водила,	 показва,	
че	нашите	профили	са	из-
ключително	 успешни.	 За-
това	 решихме	 да	 запазим	
същността	 им.	 Променени	
са	само	имената	им,	 спо-
ред	изискванията	на	новия	
Закон.	 Профил	 Природо-
математически	 бяха	 всич-
ки	 профили	 досега	 като	
профилиращите	 предмети	
в	четирите	паралелки	бяха	
различни.	Тази	година	про-
филът	 е	 Математически.	
Приемаме	 две	 паралел-
ки,	 като	 профилиращите	
предмети	 са	 същите	 като	
миналогодишните	 –	 мате-
матика,	 информатика,	 ин-
формационни	 технологии	
и	 интензивно	 изучаване	
на	 чужд	 език	 –	 английски	
или	немски.	Третата	ни	па-
ралелка	 е	 по	 софтуерни	
и	 хардуерни	 технологии.	
Тя	 изцяло	 съответства	 на	
профила	 Информационни	
технологии,	 в	 който	 сме	
приемали	 до	 тази	 годи-

на.	 Четвъртата	 ни	 пара-
лелка	 е	 по	 природни	 на-
уки	 –	 биология	 и	 химия,	
съответстваща	 изцяло	 на	
досегашната	 ни	 паралел-
ка	 по	 биология.	 Всяка	 го-
дина	 от	 нашата	 гимназия	
завършват	 ученици,	 които	
продължават	да	учат	в	ме-
дицинските	университети	и	
след	 това	 се	 реализират	
като	лекари	в	страната	и	в	
чужбина.
 - При вас се изучават 
доста чужди езици, вклю-
чително и екзотичния ки-
тайски език...
	 -	 При	 изучаването	 на	
втори	 чужд	 език	 имаме	
една	 палитра	 от	 разно-
образие	 в	 езиците.	 Ние	
предлагаме	 английски,	
немски,	 френски,	 руски	 и	
испански,	 а	 освен	 това	 и	
китайски,	който	е	под	фор-
мата	на	извънкласна	фор-
ма	 след	 учебните	 часове.	
Имаме	ученици,	които	вто-
ра	 година	 посещават	 уро-
ците	по	китайски	с	препо-
давател	 китаец,	 осигурен	
ни	от	институт	„Конфуций“.	
Те	 са	 научили	 вече	 доста	
неща	 на	 китайски	 и	 тази	
година	две	ученички	с	из-
ключителен	 интерес	 към	
езика	 ще	 заминат	 за	 10	
дни	на	летен	учебен	лагер	
в	Пекин	–	Йоана	Колева	и	
Цвета	Тодорова.
 - Предполагам, че ня-
мате притеснения за при-
ема на ученици след сед-
ми клас?
	 -	 Мисля,	 че	 условия-
та,	 които	 предоставяме,	
наистина	 се	 харесват	 от	
учениците.	 През	 миналата	
година	още	на	първо	кла-
сиране	 паралелките	 бяха	
сформирани	с	недостиг	на	
3-4	 деца,	 които	 бяха	 по-
пълнени	 при	 второто	 кла-
сиране.	Надявам	се	и	тази	
година,	 че	 учениците	 ще	
направят	 един	 добър	 из-
бор,	 ако	 изберат	 нашата	
гимназия	за	свое	училище.

	 Ежегоден	 кастинг	 за	 талантливи	 млади	
футболисти	от	14	до	19	години	се	проведе	в	
комплекс	Царско	село	от	5	до	9	юни.	
	 Младите	футболисти	 имаха	 възможност-
та	в	рамките	на	5	дни	да	убедят	треньорите	
от	 академията	 на	Албиона	 и	 представителя	
на	 BHCFA	 за	 България	 и	 Гърция	 Маргарит	
Георгиев	 в	 своите	 спортно-технически	 ка-
чества.	Най-добре	представилите	се	ще	бъ-
дат	стипендианти	през	следващите	4	години.	
Издръжката	 на	 един	 бъдещ	 колежанин	 в	
BHCFA	е	на	стойност	80	000	лв.	 годишно	и	
се	покрива	изцяло	от	пълната	100-процентна	
стипендия,	 давана	 от	 директора	 на	 колежа	
Джайлс	Уилиямс.	
	 Според	Георгиев	при	равни	спортно-тех-
нически	качества	предимството	е	на	канди-
дата	с	по-добро	владеене	на	английски	език	
и	задължителен	успех	над	„много	добър“.
	 Тази	 година	 пълна	 стипендия	 спечели	
Мартин	Байов	от	Благоевград,	след	като	по-
каза	постоянство	и	борбеност	през	всичките	
дни	и	висок	резултат	на	теста	по	английски	
език.	
 Снимка: Заключителна тренировка 
преди определяне на победителя.

Öвåтана Кюмюðäжиåва: „Това å обликът на ãимназията - 
мноãо поñтижåния, мноãо таланти, ñтабилна поäãотовка”

НАДЕЖДА ТИХОВА

 Природоматематическата гимназия е едно от 
габровските училища, чиито ученици завоюват 
непрекъснато призови места в различни състе-
зания, олимпиади и конкурси. В гимназията имат 
своя особена традиция – в края на учебната година 
да благодарят за постиженията на учениците си 
на техните родители като им връчват на нарочно 
тържество благодарствени писма. Тази година спи-
съкът им ще е доста дълъг, уверява директорът на 
училището Цветана Кюмюрджиева. С нея разгова-
ряхме за най-значимите постижения през годината 
и за приема на нови ученици.

 продължава от стр. 1
	 През	 2018	 г.	 –	 годи-
ната	 на	 Европейското	
председателство	 на	 Бъл-
гария,	 Държавна	 агенция	
„Архиви“	ще	бъде	домакин	
на	 годишната	 среща	 на	
Групата	 на	 европейските	
архиви	 към	 Европейска-
та	комисия	и	на	Европей-
ския	борд	на	национални-
те	 архивисти	 към	 Съвета	
на	 Европа.	 Това	 е	 една	
изключителна	 възможност	
за	 българските	 архивисти	
да	изтъкнат	значението	на	
документите	 и	 на	 архиви-
те	 в	 страната,	 да	 убедят	
държавните	 институции	 и	
обществото,	 че	 ефектив-
ното	 съхранение	 на	 доку-
ментите	 е	 важно	 условие	
за	 доброто	 управление,	
прозрачността	 и	 отговор-
ността,	 за	 опазването	 на	
колективната	памет	на	на-
циите	и	обществото,	както		
и	 да	 насърчат	 обществе-
ния	интерес	към	архивите.
	 В	чест	на	международ-
ния	 празник	 държавните	

архиви	 провеждат	 раз-
лични	 инициативи,	 но	 за	
първа	 година	 Държавна	
агенция	 „Архиви”	 отбеляз-
ва	 този	 ден	 с	 една	 нова	
инициатива	–	връчване	на	
награди	 в	 три	 категории	
за	 изминалата	 2016	 годи-
на:	 „Читател	 на	 годината”,	
„Дарител	 на	 годината”	 и	
„Най-заслужил	 за	 популя-
ризирането	на	Архива”.
	 На	 9	 юни	 Държавен	
архив	 –	 Габрово	 връчи	 4	
грамоти:	 на	 Цоньо	 Ботев	
–	за	„Дарител	на	годината”	
–	за	най-ценното	докумен-
тално	 дарение	 за	 2016	 г.;	
на	 Веселин	 Димитров	 –	
„Читател	 на	 годината”	 –	 с	
91	посещения	с	използва-
ни	над	530	архивни	едини-
ци;	в	категорията	„Най-за-
служил	за	популяризиране	
на	Архива”	се	връчиха	две	
награди	 -	 на	 Вела	 Лаза-
рова	и	отново	на	Веселин	
Димитров.
	 На	 този	 празник	 Дър-
жавен	 архив	 –	 Габрово	
посвещава	 и	 дигиталната	

изложба	 „Габрово	 в	 ми-
налото	 и	 сега“,	 която	 ще	
бъде	презентирана	на	Нау-
чен	форум	в	Резекне,	Лат-
вия.	Изложбата	представя	
изгледи,	 сгради,	 мостове,	
паметници	и	училища	в	на-
шия	 град	 във	 фотографии	
и	 картички	от	миналото	и	
от	настоящето,	като	целта	
е	 чрез	 паралелното	 им	
представяне	 да	 се	 видят	
настъпилите	 в	 годините	
промени	 и	 разлики.	 Ста-
рите	фотоси	и	картички	се	
съхраняват	 в	 ДD	 -	 Габро-
во,	а	за	новите	са	използ-
вани	 част	 са	 от	 дарени-
те	 снимки,	 направени	 от	
Веселин	 Димитров,	 лични	
снимки	 на	 Рита	 Бурцева	
от	 престоя	 й	 в	 Габрово	 и	
на	 експерта	 в	 Държавен	
архив	 -	 Габрово	 Цветоми-
ра	 Койчева.	 Изложбата	 е	
резултат	 от	 приятелските	
контакти	с		Академията	по	
технологиите	 в	 Резекне	 и	
Рита	Бурцева	–	преподава-
тел	и	студент	по	архивис-
тика	в	Академията.
	 През	 август	 тази	 го-
дина	 Латвийският	 архив	
ще	гостува	на	Габрово	със	
своя	документална	излож-
ба,	 като	 израз	 на	 прия-
телските	отношения	между	
Габрово	и	град	Резекне.
	 На	 всички	 наши	 прия-
тели	благодарим	за	безре-
зервната	подкрепа!	
 Стефка Василева, на-
чалник отдел „Държавен 
архив” - Габрово

9 юни - Мåжäунаðоäåн 
äåн на аðхивитå

Brooke House College 
Football Academy ñ каñтинã 
в Öаðñко ñåло


