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СВЕТОЗАР ГАТЕВ

	 Държавен	 финал	 по	
хандбал	 за	 девойки	 стар-
ша	възраст	(до	16	години)	
ще	се	проведе	в	зала	„Ор-
ловец“	 в	 дните	 от	 събота	
до	понеделник	(24-26	юни).	
За	 шампионската	 титла	
ще	 спорят	 най-добре	 под-
готвените	 отбори	 в	 тази	
възраст	 от	 четирите	 хан-
дбални	 зони	 -	 	 „Хасково“,	
„Панагюрище“,	 „Етър	 64“	
(Велико	Търново),	„Мартен	
67“	 (Мартен),	 „Васил	 Лев-
ски“	 (Нови	 Пазар),	 „Ники	
спорт“	 (Сливница).	 Дома-
кините	 на	 финала	 от	 ХК	
„Бъки“	 участваха	 в	 целия	
шампионат	 с	 два	 отбора,	
като	 и	 двата	 успяха	 да	
се	 класират	 за	 финалите,	
след	 като	 заеха	 първо	 и	
второ	място	в	първенство-
то	на	ЗХС	„Мизия“.		
	 Първият	тим	на	„Бъки“,	
воден	 от	Анита	 Харалано-
ва,	 който	 е	 носител	 и	 на	
Купа	 България,	 ще	 играе	

в	 предварителна	 група	
„Б“	 с	 „Мартен	 67“,	 „Ники	
спорт“	 и	 „Панагюрище“,	 а	
вторият,	 с	 треньор	 Петя	
Панчева,	 съставен	 от	 по-
малки	състезателки	-	14-	и	
15-годишни,	е	в	група	„А“	с	
„Хасково“,	„Етър	64“	и	„Ва-
сил	Левски“.
	 Държавният	 финал	 за-
почва	 в	 събота	 в	 10	 часа	
с	 двубоя	 „Бъки	 2“	 -	 „Етър	
64“.	 След	 него,	 от	 11.10	
часа,	 е	 първият	 мач	 на	
„Бъки	 1“	 срещу	 „Мартен	
67“.	В	съботния	ден	ще	се	
изиграят	общо	8	срещи,	а	
официалното	 откриване	 е	
насрочено	 за	 17.00	 часа.	
В	 неделя	 преди	 обяд	 ще	
се	 изиграят	 и	 последните	
четири	 мача	 от	 първата	
фаза,	а	следобед	започват	
полуфиналите	 и	 двубоите	
за	 разпределяне	 на	 мес-
тата	 от	 пето	 до	 осмо.	 В	
понеделник	 са	 четирите	
финални	срещи	за	7-8,	5-6,	
3-4,	и	1-2	място.	

Õанäбалният финал за äåвойки от äнåñ в „Оðловåц”

РУЖА ЛЮБЕНОВА
 
	 При	трудова	злополука	
в	Севлиево	са	пострадали	
двама	 мъже	 –	 на	 66	 и	 68	
години,	 съобщиха	 вчера	
от	 полицията.	 Инцидентът	
станал	малко	преди	9	часа	
на	 22	 юни	 по	 време	 на	
ремонтни	 работи	 в	 сгра-
да	 на	 ул.	 „Верешчагин“.	
Според	 първоначалните	
данни	 двамата	 работници	
монтирали	 окачен	 таван.	
По	причини,	 които	ще	из-
ясняват	разследващите,	по	
време	на	тази	дейност	мъ-

жете	паднали	от	подвижно	
строително	скеле.	
	 66-годишният	 мъж	 е	
пострадал	 много	 -	 наста-
нен	 за	 лечение	 във	 Во-
енномедицинска	 академия	
-	 София	 с	 фрактура	 на	
гръбначен	 прешлен	 и	 че-
репно-мозъчна	 травма,	 с	
опасност	за	живота.	Коле-
гата	му	е	приет	за	наблю-
дение	в	МБАЛ	-	Севлиево,	
без	 опасност	 за	 живота.	
И	 двамата	 пострадали	 са	
севлиевци.	 Причините	 за	
злополуката	 са	 в	 процес	
на	изясняване.

Двама мъжå паäнаха от ñтðоитåлно ñкåлå, 
åäиният å в София ñ опаñноñт за живота
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РУЖА СимЕОНОВА
 
	 Районният	съд	в	Севли-
ево	 наложи	 условна	 при-
съда	на	баща	на	две	деца	
от	 село	 Дамяново,	 който	
вече	близо	година	нехае	за	
тях	и	е	натрупал	неплатени	
издръжки	в	размер	на	2420	
лева.
	 Опитите	да	бъде	открит	
били	 напразни.	 Полицията	
установила,	 че	 подсъдими-
ят	 С.	 В.	 С.	 е	 напуснал	
територията	 на	 Република	
България	и	се	е	установил	
в	 Република	 Франция,	 но	

адресът	 му	 е	 неизвестен.	
Защитата	 му	 пред	 съда,	
заседавал	 на	 14	юни	 т.	 г.,		
пое	 служебен	 адвокат.	 По	
закон	 няма	 пречка	 подоб-
ни	 дела	 да	 бъдат	 гледани	
в	 отсъствието	 на	 подсъди-
мия.
	 Родителите	 на	 децата	
се	 развели	 в	 началото	 на	
февруари	 2015	 г.	 Упраж-
няването	 на	 родителските	
права	 върху	 децата	 било	
предоставено	 на	 майката.	
След	влизането	на	развода	
в	сила,	в	периода	от	нача-
лото	 на	 месец	 февруари	

2015	 г.	 до	 края	 на	 месец	
ноември	 2015	 г.,	 подсъди-
мият	не	изплащал	редовно	
дължимата	от	него	издръж-
ка,	по	повод	на	което	сре-
щу	 него	 било	 образувано	
досъдебно	 производство.	
През	 февруари	 2016	 г.	 ба-
щата	се	издължил	и	дело-
то	било	прекратено.	После	
обаче	 нещата	 продължили	
постарому	 и	 от	 началото	
на	месец	 април	 2016	 г.	 до	
края	 на	 месец	 февруари	
2017	 г.	 мъжът	 не	 изплатил	
нито	една	месечна	вноска.

Оñъäиха заäочно  баща, „забðавил” 
äа плаща изäðъжка на äåцата ñи

	 „Изтеглен	е	джакпотът	
в	играта	„Тото	2	-	6	от	49“	
в	 размер	 на	 3	 120	 616.80	
лева	 при	 тегленето	 на	
печелившите	 комбинации	
в	 49-и	 тираж“,	 съобщиха	
вчера	от	Българския	спор-
тен	тотализатор.	
	 Късметлията	 е	 от	
Габрово	 и	 е	 играл	 с	фиш	
на	 стойност	 3.50	 лева.	
Така	 той	 става	 92-ят	 то-
томилионер	 на	 България,	
благодарение	 на	 участие-
то	си	в	игрите	на	Българ-
ски	спортен	тотализатор.
	 Джакпотът	 в	 играта	

стартира	от	нови	2	000	000	
лева	и	се	очаква	в	неде-
ля	 да	 достигне	 2	 100	 000	
лева.
	 Общата	 прогнозна	
сума	 на	 джакпотите	 в	 иг-
рите	 „Тото	 2	 -	 6	 от	 49“,	
„Тото	 2	 -	 6	 от	 42“	 и	 „Тото	
2	 -	 Зодиак“	 за	 неделя	 се	
очаква	 да	 бъде	 5	 760	 000	
лева.	
	 Вчера,	23	юни,	от	17:55	
ч.	 на	 живо	 по	 bTV	 бяха	
изтеглени	 и	 последните	
печеливши	 числа	 за	 49-и	
тираж	 –	 тези	 в	 играта	
„Тото	2	-	Рожден	ден“.	

Габðовåц å 92-ят тотомилионåð, 
уäаðил äжакпот от 3 милиона?

	 Церемонията	 по	 връ-
чване	на	годишните	награ-
ди	 #ВМУЗЕЯСМЕ	 на	 фон-
дация	 „Америка	 за	 Бъл-
гария“	 се	 състоя	 вчера	 в	
Дома	на	хумора	и	сатирата	
в	Габрово.	Престижните	от-
личия	се	раздават	за	втора	
поредна	година.	
	 „С	тях	поощряваме	до-
бри	практики	за	привлича-
нето	 на	 различна	 публика	
и	 организиране	 на	 детски	
и	 семейни	 програми	 за	
достъп	 и	 различни	 парт-
ньорства.	 Обединяваме	 се	
около	каузата	музеите,	 га-
лериите	и	културните	орга-
низации	 да	 се	 превръщат	
все	 по-устойчиво	 в	 госто-
приемно	 място	 за	 деца,	

цели	семейства,	ученици	и	
да	 се	 отворят	 повече	 към	
все	по-широка	аудитория“	-	
уточниха	от	Фондацията.
	 Кметът	на	Габрово	Таня	
Христова	 връчи	 наградата	
в	 категория	 за	 „Най-до-
бро	партньорство“	на	Худо-
жествената	галерия	в	град	
Добрич	 за	 техния	 проект	
„Слово	 и	 образ”,	 в	 парт-
ньорство	 с	 4	 детски	 гра-
дини,	6	училища		и	4	летни	
училища	 в	 града.	 До	 мо-
мента	 през	 програмата	 са	
преминали	над	1,200	деца.		
	 В	 категория	 „Най-до-
бра	работа	със	семейства“	
наградата	 връчи	 доц.	 д-р	
Светла	 Димитрова,	 дирек-
тор	 на	 Етнографски	 музей	

на	 открито	 „Етър“.	 Побе-
дителят	 в	 тази	 категория	
е	 Национален	 военноисто-
рически	музей	 -	София	за	
проекта	 „Ден	на	бащата	в	
НВИМ“.	
	 Надя	Захариева,	дирек-
тор	 „Изкуство	 и	 култура“	
във	Фондация	„Америка	за	
България“,	връчи	наградата	
за	 „Най-добра	 работа	 с	
деца“	на	морски	клуб	„При-
ятели	 на	 морето“	 -	 Варна	
за	 техните	 програми	 „Дет-
ско	морско	 училище“,	 кое-
то	дава	възможност	за	со-
циална	интеграция	на	деца	
в	неравностойно	социално	
положение	 посредством	
морски	спортове.	

„Амåðика за Бълãаðия” вðъчи наãðаäитå ñи за 2017-та в ДÕС
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концерт-спектакъл „Годината на Левски“ 
габровци ще почетат 180-годишнината 
от рождението на Апостола на свобода-
та. Бележитата годишнина е повод 2017-
а да бъде обявена за Годината на Левски.  
Събитието ще се състои на 27 юни 2017 
г. от 18:00 ч. в зала „Възраждане“. Входът 

е свободен. Организатори са Обществен коми-
тет „Васил Левски“ – Габрово и Община Габрово. 
В концерта спектакъл ще вземат участие Дeтски 
фолклорен ансамбъл „Габровче“ и Младежка те-
атрална студия „Гаргара“. По време на събитието 
чрез мултимедия ще си припомним и за любопит-
ни факти от живота и делото на Апостола, както и 
за връзката му с Габрово.                             стр. 8
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	 Община	 Габрово	 е	 до-
макин	 на	 17-та	 Годишна	
среща	 на	Асоциацията	 на	
българските	 туроперато-
ри	 и	 туристически	 агенти	
(ABTTA),	 която	 се	 провеж-
да	от	23	до	25	юни	в	гра-
да.	
	 Срещата	 започна	 със	
семинарна	част,	по	време	
на	която	членовете	на	Асо-
циацията	 обсъдиха	 теми,	
свързани	 с	 развитието	
на	 туризма	 в	 България	 и	
предизвикателствата,	пред	
които	са	изправени	турис-
тическите	агенции.
	 Заместник-кметът	 на	
община	 Габрово	 Нела	 Ра-
чевиц	 официално	 откри	
форума,	като	отправи	при-

ветствие	 към	 участниците	
и	 гостите	 на	 събитието.	
Тя	 представи	 предимства-
та	на	града	в	областта	на	
туризма	 Заместник-кметът	
Рачевиц	запозна	гостите	и	
с	една	от	най-новите	ини-
циативи	–	общото	предста-
вяне	 на	 Габрово,	 Трявна,	
Севлиево	 и	 Дряново	 по	
туристически	борси	в	един	
общ	туристически	продукт.
Сред	 официалните	 гости	
днес	 се	 очаква	 да	 бъде	
заместник-министърът	 на	
туризма	 Ирена	 Георгиева.	
В	 същия	 ден	 представи-
телите	 на	 габровския	 ту-
ристически	 бранш	 ще	 се	
срещнат	с	туроператорите,	
членове	на	АБТТА.

Замåñтник-кмåтът Нåла Рачåвиц 
откðи 17-та ãоäишна ñðåща на ABTTA

Самотнитå 
пðåñтаðåли 
хоðа ñа имали 
пðоблåм и пðåäи 
90 ãоäини     4
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УВЕДОМЛЕНИЕ
	 ЕНЕРГО–ПРО	МРЕЖИ	 	АД,	 Разпределителен	 об-
служващ	център	-	Г.	Оряховица	и	Габрово	уведомява	
своите	клиенти,	че:
 На 3, 4, 5.07.2017 г. от 09.00 до 16.00 ч.	поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	в	град	
Габрово	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на:
	 	 Ул.	 „Кръгозор“	 16-18,	 15-23,	 ул.	 „Орлово	 гнездо“	
35-37,	ул.	„Народна	воля“	1-19,	2-18,	ул.	„Камъка“	5-7,	
ул.	„Разцветна“	2-16	и	ул.	„Петкова	нива“.
 ЕНЕРГО–ПРО МРЕЖИ  АД, Разпределителен обслужващ 
център-Г. Оряховица и Габрово се извинява на своите клиен-
ти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.  
 Допълнителна информация можете да получите 
на тел. 0700 161 61.

УВЕДОМЛЕНИЕ
	 ЕНЕРГО–ПРО	 МРЕЖИ	 	 АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Г.	Оряховица	и	Габрово	уведо-
мява	своите	клиенти,	че:
 На 5, 6, 7.07.2017 г. от 09.00 до 16.00 ч.	пора-
ди	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	
на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	в	
град	Габрово,	ще	бъде	прекъснато	електрозахран-
ването	в	района	на:
	 -	ул.	„Камъка“	9,	ул.	„Петкова	нива“	2-30,	25-29,	
ул.	„Градище“	и	ул.	„Стефана	Богдан	Генчева“	60-62.

ЕНЕРГО–ПРО МРЕЖИ  АД, Разпределителен обслужващ цен-
тър-Г. Оряховица и Габрово се извинява на своите клиен-
ти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.  
 Допълнителна информация можете да полу-

чите на тел. 0700 161 61.

УВЕДОМЛЕНИЕ
	 ЕНЕРГО–ПРО	 МРЕЖИ	 	 АД,	 Разпределителен	 об-
служващ	център	 -	 Г.	Оряховица	и	Габрово	уведомява	
своите	клиенти,	че:
 От 26.06.2017 г. до 07.07.2017 г. от 09.00 до 17.00 
ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейнос-
ти	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	в	
град	Габрово	ще	бъде	прекъснато	електрозахранване-
то		в	района	на	село	ЧАВЕИ.
 
 ЕНЕРГО–ПРО МРЕЖИ  АД, Разпределителен обслужващ цен-
тър-Г. Оряховица и Габрово се извинява на своите клиенти за 

възникналото неудобство и се надява на разбиране.  
 Допълнителна информация можете да получите 

на тел. 0700 161 61.

рАБоТА ПреДЛАгА
АкВАПАрк В Созопол тър-
си да назначи персонал 
- майстор пицар, готвач, 
работник фреш бар, ра-
ботник палачинки, барман 
безалкохолни, работник 
сладолед  - осигурена от 
фирмата квартира. Тру-
дов договор и осигуровки. 
Отлично възнаграждение! 
Справки на тел. 0893/303-
848 [30, 25]

„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, 21]

“ТоП серВИз“ търси ав-
томонтьор. Справки на тел. 
0888/415-263. [33, 16]
меБеЛНА фАБрИкА тър-
си дърводелец-мебелисти 
и шлайфисти. Справки на 
тел. 0888/419-838. [22, 

15]
фИрмА ТЪрсИ шивачки 
- прав шев и оверлог, за 
град Трявна. Осигуровки, 
добро заплащане, транс-
порт. Справки на тел. 
0893/565-050. [14, 13]

фИрмА „ДИмАс“ АД 
набира работници на 
следните длъжности: 
АВТомоНТЬор, шо-
фЬор НА ТоВАреН 
АВТомоБИЛ И рАБоТ-
НИк сТроИТеЛсТВо. 
За повече информация: 
тел. 066/80-69-16. [13, 
13]

ТЪрсИм шофЬор за спе-
циализиран товарен ав-
томобил с кран. Телефон 
за връзка: 0892/342-659 
- Красимир. [33, 11]
БИТоВо зАВеДеНИе търси 
да назначи помощник-сер-
витьор със стартова запла-
та 500 лв., сервитьор със 
стартова заплата 650 лв. 
Справки на тел. 0888/310-
981 и 0887/002-030. [10, 
10]
фИрмА ТЪрсИ майстор 
готвач, сервитьори и ка-
мериерки. Справки на тел. 
0894/053-750. [24, 9]
БерАчИ зА билки се тър-
сят на тел. 0887/341-715. 
[5, 5]

гЛеДАчкА зА дете в Не-
себър - 900 лева, се търси 
на тел. 0878/557-167. [7, 
5]

фИрмА ТЪрсИ моН-
ТАжНИк зА PVC И Al 
ДогрАмА. Справки 
на тел. 0888/255-318. 
[11, 6]

зАВеДеНИе В центъра на-
бира персонал за пица, 
дюнер и касиерки. Справ-
ки на тел. 0885/361-135. 
[11, 5]
ПорАДИ ПроИзВоДсТВе-
НА необходимост „Вамина“ 
ООД (PVC и Al дограма) 
набира работници за про-
изводствен цех и монтаж. 
Справки на тел. 0896/771-
181. [6, 3]
фИрмА зА почистване 
набира хора за работа 
в Германия - 1200 евро 
заплата. Справки на тел. 
0888/456-477. [5, 2]
НАБИрАме ПерсоНАЛ за 
професионално почистване 
в Англия. Справки на тел. 
00447450258226, office@
springcleaning-tw.co.uk. [5, 
4]
ВИе сТе позитивен, енер-
гичен човек и търсите раз-
витие. Руска компания на-
бира екип. Справки на тел. 
0896/181-500. [3, 2]

ПИЦАрИЯ ТЪрсИ готва-
чи, пицари, сервитьори. 
Справки на тел. 0899/161-
663. [11, 4]
кАмерИеркА, гоТВАч/
кА, работник кухня, сер-
витьор/ка се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 3]
зАВеДеНИе ТЪрсИ гот-
вач/ка. Справки на тел. 
0896/654-013. [11, 3]
фИрмА ТЪрсИ шприцьор 
на пластмасови изделия. 
Справки на тел. 0888/140-
306. [11, 3]
рАБоТНИчкА зА цех за 
закуски - почасова работа, 
може и пенсионерка, обща 
работа, се търси на тел. 
0896/640-687. [3, 3]
мАсАжИсТкА се търси на 
тел. 0877/240-584. [3, 3]
„еЛВИ“ ооД - село Вел-
ковци, търси работници за 
производство и хладилен 
склад. Задължително сред-
но образование. Автоби-
ография, снимка и дипло-
ма изпратете на e-mail: 
office@elvimilk.com. [6, 3]

меБеЛНА фИрмА 
„ЛУкс-90“ ТЪрсИ ДА 
НАзНАчИ меБеЛИсТИ 
И шПрИЦЬор (шЛАй-
фИсТ). Справки на тел. 
0886/33-29-68 - гр. 
Габрово. [22, 3]

зАВеДеНИе зА хранене 
търси продавач на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-011. [11, 2]
ПроДАВАч-коНсУЛТАНТ 
В мини маркет се търси на 
тел. 0897/889-002. [11, 2]
ДоЯчИ И общ работник 
търси ферма „Еко-Бул“ в 
село Гъбене. Справки на 
тел. 0888/917-314 [11, 2]
рАБоТНИк с книжка - 
0878/270-122. [5, 2]
сТроИТеЛНИ рАБоТ-
НИЦИ се търсят на тел. 
0896/799-364. [3, 2]
ПроДАВАчкА зА храни-
телни стоки се търси на 
тел. 0898/625-419. [7, 2]
рАБоТНИчкИ В кухня, 
сервитьор/ка, може и 
само за събота и неделя; 
камериерка и помощник-
готвач се търсят на тел. 
067193/424. [11, 1]
рАБоТНИк В кухня търси  
тел. 0887/376-674. [5, 1]

УроЦИ, кУрсоВе
БезПЛАТНо оБУчеНИе 
- езиково, компютърно и 
професионално, с ваучери 
предлага „Веда Консулт“ 
за работещи лица. За кон-
такти: тел. 066/806-552; 
0898/543-012; 0896/779-
140; www.veda.bg. [18, 8]

малки обяви

РУЖА ЛЮБЕНОВА
 
	 Продължават	 разкри-
тията	 около	 22-годишния	
участник	 в	 телефонни	 из-
мами	от	Батошево,	 когото	
полицията	 задържа	 неот-
давна.	 От	 вчера	 вече	 е	
ясно,	 че	 мъжът	 е	 съпри-
частен	и	към	най-голямата	
измама	 в	 областта.	 При	
нея	 измамниците	 взеха	
близо	40	000	лева	от	69-го-
дишна	жена	от	Севлиево.
	 Това	е	третата	жертва,	
в	чието	ограбване	е	участ-
вал	 мъжът	 от	 Батошево.	
Първият	случай	бе	в	Тряв-
на.	 На	 19	 юни	 т.	 г.	 бато-
шевецът	взел	от	81-годиш-
на	 жена	 3600	 лв.	 и	 злат-

ни	 накити.	 Измамниците	
действали	 по	 сценария	
„оказване	 на	 съдействие	
на	полицията	при	провеж-
дането	на	специализирана	
акция“.	Около	 13	 часа	 съ-

щия	 ден	 тя	 се	 оплакала	
в	 тревненската	 полиция.	
Служителите	 претърсили	
града	и	около	час	по-къс-
но	 го	 спипали	 в	 района	
на	 ул.	 „Васил	 Левски“	 в	

Трявна.	При	обиска	у	него	
били	намерени	и	парите,	и	
златните	бижута.	
	 Ден	 по-късно	 излезе	
наяве	и	втори	случай	с	въ-
просния	мъж	от	Батошево.		
В	хода	на	работата	по	изя-
сняване	на	престъпната	му	
дейност	 било	 установено,	
че	 е	 участвал	 и	 в	 друга	
телефонна	 измама.	 Жерт-
вата	 е	 от	 Габрово,	 на	 77	
години.	 От	 нея	 батошеве-
цът	взел	4400	лв.	и	златни	
накити.	 Престъплението	 е	
извършено	 на	 17	 юни	 по	
същата	 схема	 -	 „оказване	
на	 съдействие	 на	 полици-
ята	 при	 провеждането	 на	
специализирана	акция“.	
	 А	вчера	от	Областната	

дирекция	на	МВР	в	Габро-
во	 съобщиха,	 че	 мъжът	
е	 участвал	 и	 в	 най-круп-
ната	 измама	 в	 областта	
в	 последно	 време.	 На	 19	
юни	 т.	 г.	 69-годишна	жена	
от	 Севлиево	 даде	 на	 из-
мамниците	 39	 869	 лв.	 И	
тук	 схемата	 беше	 „оказ-
ване	 на	 съдействие	 при	
провеждане	 на	 полицей-
ска	 акция“.	 Вярвайки,	 че	
подпомага	 полицейски	
действия,	 на	 13	 и	 14	 юни	
жената	 три	 пъти	 оставяла	
различни	суми	на	посоче-
ни	места,	като	единия	ден	
даже	пътувала	до	Плевен.	
	 „В	 резултат	 на	 прове-
дените	 процесуално-след-
ствени	действия	е	 устано-

вено,	 че	 лицето,	 получило	
част	 от	 сумата	 -	 13	 000	
лв.,	е	22-годишният	мъж	от	
село	 Батошево.	 Разслед-
ването	продължава.
	 За	 повече	 яснота	 от	
полицията	 уточниха,	 че	
обикновено	 бандите	 за	
телефонни	 измами	 са	 на	
три	 нива	 –	 организатори,	
„въртячи“,	 които	 разгова-
рят	с	жертвите	по	телефо-
на,	и	третото,	най-ниското	
ниво,	са	„мулетата“	-	тези,	
които	 прибират	 парите	 и	
ги	 транспортират	 към	 ор-
ганизатора.	 Преди	 това	
задържат	 част	 от	 парите	
като	комисиона	–	тя	също	
се	 определя	 от	 организа-
тора.	Най-често	полицията	

задържа	мулетата,	а	„вър-
тячът“	 и	 организаторът	 на	
измамата	 остават	 нераз-
крити.	
	 Криминалистите	 отно-
во	 напомнят,	 че	 не	 съ-
ществува	 практика	 да	 се	
изискват	 пари	 от	 граж-
даните	 за	 провеждането	
на	 каквито	 и	 да	 било	 по-
лицейски	 действия.	 Всяко	
обаждане,	 свързано	 с	 ис-
кане	 на	 пари,	 е	 категори-
чен	знак	за	измама.	В	та-
кива	случаи	е	необходимо	
телефонният	 разговор	 да	
бъде	прекъснат	незабавно	
и	да	се	подаде	сигнал	на	
телефон	112,	както	и	да	се	
потърси	 връзка	 с	 близки	
роднини.	

Измамникът от Батошåво учаñтвал и в най-äохоäната ñхåма

Бинго зала 
„гаБрово“ 

търси 
крупиета

0896 604 999 

може и  
студенти задочници

 1. Шофьор на камион с кран	–	изискване	за	кате-
гория	„С“.
 2. Банцигар (гатерист).

 

 Необходими документи:
	 -	Копия	от	лична	карта,	шофьорска	книжка,	трудова	
книжка.
	 -	Свидетелство	за	съдимост.

„Глобал лес индъстри“ ЕООД – Севлиево

ТъРСИ ДА НАзНАчИ:

Добро заплащане!

За	контакти:	тел.	0888/663-690	-	Момчил	Ганев.

винарска изБа карайсен

ПРЕДЛАГА	КАЛЕНКА
 (само в избата)

0888 520 053, 061322459

Битката	 за	 шампионската	
титла	 ще	 започне	 в	 13	
часа.	Съдии	на	турнира	ще	
бъдат	Станислав	Стойков/
Велизар	Делийчев	(Ловеч),	
Михаил	 Башев/Нено	 Ба-
шев	 (Габрово)	 и	 Алексан-
дър	 Станчев/Станислав	
Димитров	 (Каспичан).	 За	
делегат	 на	 БФ	 Хандбал	
е	 назначен	 Милен	 Янев	
(Шумен).
 „Бъки 1

“
: Преслава Про-

данова, Ивета Христова, Кари-
на Съменова, Габриела Цонева, 
Екатерина Стефанова, Силвия 

Якова, Михаела Сусанова, Мар-
гарита Христова, Ивон Дюлге-
рова, Ванеса Найденова, Теодо-
ра Якова, Теодора Тодорова, 
Мария Дженева, Мари Томова, 
Лора Иванова, Михаела Петро-
ва, Мирела Караиванова. 

Треньор: Анита хараланова
 „Бъки 2

“
: Стефани Петро-

ва, Иванела Арнаудова, Гергана 
Георгиева, Полина Колева, Си-
мона Христова, Румяна Йонко-
ва, Боряна Борисова, Ивелина 
Колева, Жени Цвяткова, Жаклин 
Колева, Вероника Кънчева, Айя 
Инжова. 

Треньор: Петя Панчева

Õанäбалният финал за 
äåвойки от äнåñ в „Оðловåц”

	 Спортовете	 са	 гмур-
кане,	 начално	 водолазно	
обучение	 и	 ветроходство.	
Другата	 програма	 на	 клу-
ба	 „Морска	 академия“	 е	
за	обучение	и	сертифици-
ране,	с	цел	реализация	на	
пазара	 на	 труда	 на	 мла-
дежи	в	неравностойно	со-
циално	положение	от	град	
Варна	и	малките	населени	
места	 по	 Северното	 чер-
номорско	крайбрежие.		
	 Фондация	„Америка	за	
България“	 реши	 да	 даде	
още	 една,	 поощрителна	

награда	в	размер	на	1	000	
лв.	 на	 библиотеката	 при	
Народно	 читалище	 „Свет-
лина	–	1929	г.”	-	село	Труд	
за	различните	атрактивни	
инициативи	 в	 библиотека-
та.
	 Тази	 година	 конкурен-
цията	 беше	 голяма.	 По-
лучихме	 петдесет	 и	 пет	
проекта	 в	 трите	 катего-
рии:	 „Най-добра	работа	 с	
деца“,	 „Най-добра	 работа	
със	 семейства“	 и	 „Най-
добро	 партньорство“.	 Във	
всяка	 от	 категориите	 на-
градата	е	само	една	и	е	в	

размер	на	5	000	лв.
	 Журито	 на	 #ВМУЗЕ-
ЯСМЕ	 бе	 в	 състав:	 Кра-
симира	 Величкова	 -	 ди-
ректор	 на	 Български	 да-
рителски	 форум,	 Яна	 Бю-
рер-Тавание	-	съосновател	
на	 платформата	 за	 до-
броволчество	 TimeHeroes,	
Олга	 Ковган	 -	 управител	
на	културен	гайд	„Програ-
мата“,	 Ива	 Таралежкова	
-	 председател	 на	 Форум	
„Гражданско	 участие“,	 и	
Веселка	 Вуткова,	 дирек-
тор	 „Корпоративни	 кому-
никации“	във	Виваком.	

„Амåðика за Бълãаðия” вðъчи 
наãðаäитå ñи за 2017-та в ДÕС

По	 този	 начин	 се	 натру-
пали	 11	 месечни	 вноски	
за	 издръжката	 на	 децата	
в	 размер	 общо	 на	 2	 420	
лева.	„Виновен“,	реши	съд-
ът,	 защото	 съзнателно	 не	
изпълнил	задължението	си.	
Затова	му	наложи	три	ме-
сеца	затвор	условно,	с	три	
години	 изпитателен	 срок.	
Решението	 може	 да	 бъде	
обжалвано	пред	Окръжния	
съд	в	Габрово.	
	 Ако	 в	 изпитателния	
срок	 осъденият	 извърши	
умишлено	престъпление,	то	
той	ще	търпи	и	отложеното	
наказание.	

Оñъäиха заäочно  баща, 
„забðавил” äа плаща 
изäðъжка на äåцата ñи

Продължава от стр. 1Продължава от стр. 1

	 Мъжкият	 отбор	 на	
„Янтра“	 (Габрово)	 граб-
на	 бронзовите	 медали	 от	
Държавното	 първенство	
по	Ръгби	7	за	2017	година.	
Шампионатът	 се	 проведе	
в	 Бургас	 с	 участието	 на	
9	 отбора.	Те	 бяха	 разпре-
делени	 в	 три	 групи,	 като	
водачи	 в	 тях	 бяха	 класи-
ралите	 се	 на	 призовите	
места	през	миналата	годи-
на	-	НСА	(София),	„София“	
(София)	и	„Янтра“.
	 В	предварителната	гру-
па	габровският	тим	победи	
„Варна“	 с	 36-5	 и	 „Валяци-
те“	 (Перник)	 с	 35-14.	 Дву-
боят	 с	 перничани	 беше	

определен	от	специалисти-
те	 за	 мача	 на	 турнира.	
Избраниците	 на	 треньо-
ра	 Митко	 Михов	 дадоха	
всичко	 от	 себе	 си	 и	 се	
поздравиха	 с	 категорична	
победа,	 с	 което	 си	 за-
служиха	 аплодисментите	
на	публиката.	Получиха	се	
обаче	 и	 някои	 контузии,	
които	 дадоха	 отражение	
в	 борбата	 за	 шампион-
ския	трофей.	По	регламент	
първите	отбори	от	групите	
-	НСА,		„София“	и	„Янтра“,	
във	 втората	 фаза	 трябва-
ше	да	сформират	финална	
тройка	 и	 да	 играят	 всеки	
срещу	всеки.	В	срещата	с	

отбора	на	„София“	отсъст-
вието	 на	 двама	 титуляр-
ни	 състезатели	 от	 основ-
ната	 седмица	 се	 усети	 и	
се	 получи	 оспорван	 мач,	
като	след	първите	7	мину-
ти	 резултатът	 беше	 14:14.	
През	 втората	 част	 тимът	
от	столицата	поведе	с	пъл-
но	 есе.	 Последва	 натиск	
и	 „Янтра“	върна	есето,	но	
главният	 съдия	 Здравко	
Тодоров	 сметна,	 че	 има	
нарушение	 и	 го	 отмени.	
До	края,	със	странните	си	
отсъждания,	 реферът	 опо-
рочи	мача	и	той	приключи	
при	резултат	 14:21.	В	дву-
боя	 срещу	 фаворита	 НСА	

настроението	 за	 игра	 в	
редиците	 на	 „Янтра“	 вече	
беше	 съвсем	 различно	 и	
съставът	ни	загуби	законо-
мерно	с	0:31.
 С бронзовите медали 
се окичиха:	 Георги	 Джен-
ков,	 Димитър	 Георгиев,	
Венелин	 Иванов,	 Даниел	
Цвятков,	 Михаил	 Михов,	
Мирослав	 Спасов,	 Филип	
Минков,	 Мирослав	 Колев,	
Цветомир	 Илиев,	 Ивайло	
Ялъмов,	 Даниел	 Петров,	
Петър	 Ганев,	 Пламен	Три-
фонов,	Велислав	Асенов.
	 Треньор:	 Митко	 	 Ми-
хов.	 Водач	 на	 отбора	 -	
Трифон	Костадинов.

Бðонзови мåäали за „Янтðа” по Ръãби 7
Продължава от стр. 1
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СТЕФКА БУРмОВА

- Г-жо Баева, професи-
ята адвокат ли беше Ваша-
та мечта?

-	Мечтата	ми	е	била	да	
уча	Право	и	след	като	за-
върших	Полувисшия	инсти-
тут	 за	 начални	 учители	 в	
Плевен,	 веднага	 кандидат-
ствах	 Право	 в	 Софийския	
университет.	 Тогава	 един-
ствено	 там	 се	 изучаваха	
юридическите	 науки	 и	 съм	
изключително	 щастлива,	
че	 съм	 била	 студентка	 в	
СУ	 „Св.	 Климент	 Охрид-
ски“.	 По	 време	 на	 след-
ването	 си	 родих	 и	 първия	
си	син.	След	завършването	
си	 се	 върнах	 в	 Габрово,	
за	 да	 се	 грижа	 за	 него,	
за	 което	 ми	 помагаха	 и	
моите	 родители.	 Една	 го-
дина	 бях	 стажант-съдия	 в	
Габровския	 съд,	 тъй	 като	
по	 онова	 време	 имахме	
едногодишен	задължителен	
стаж	 по	 професията	 след	
завършването	 на	 висшето	
образование.	 След	 дипло-
мирането	си	бях	разпреде-
лена	 да	 работя	 в	 Габрово	
и	 две	 години	 бях	 младши	
съдия.	А	от	1978	г.	и	до	мо-
мента	съм	адвокат.

- Каква беше причи-
ната да станете адвокат? 
 -	 Всъщност,	 отидох	 в	
София	да	уча	Право	с	на-
мерението	 да	 бъда	 следо-
вател.	Това	ме	увличаше	–	
да	 разследвам,	 доказвам,	
да	 търся	 истината.	 Но	 ко-
гато	 завърших	 висшето	 си	
образование,	 беше	 изля-
зла	една	Наредба	на	МВР-
министъра,	 според	 която	
жени	 не	 следва	 да	 бъдат	
приемани.	 Въпреки	 това	
моя	много	близка	приятел-
ка	 от	 студентските	 години	
успя	 да	 преодолее	 прила-
гането	на	наредбата	и	уре-
ди	 да	 започна	 работа	 в	
Костинброд.	Но	родителите	
ми	 бяха	 категорични,	 че	
камъкът	 тежи	 на	 мястото	
си.	 Освен	 това	 трябваше	
да	 бъда	 и	 край	 детето	 си	
в	 Габрово.	 И	 въпреки	 че	
бях	кандидатствала	за	нау-
чен	сътрудник	в	БАН	и	бях	
одобрена,	се	наложи	да	се	
върна	в	родния	град.	

- Укорявала ли сте се 
някога за своя избор да 
се завърнете в Габрово, 
вместо да градите карие-
ра в София?

-	 Не	 съм	 съжалявала	
никога.	 Адвокатската	 про-
фесия	 ме	 срещна	 с	 много	
хора,	 с	 най-различни	 ха-
рактери	 и	 съдби.	 С	 хора,	
които	идват	и	споделят	бо-
лежките	си	с	мен.	В	нача-
лото,	когато	започнах	своя-
та	 адвокатска	 практика	
тук,	получих	подкрепата	на	
своите	 габровски	 колеги.	
Защото	макар	да	съм	била	
две	години	съдия,	професи-
ята	 адвокат	 беше	 съвсем	
ново	поприще	за	мен.	Учех	
се	 от	 по-възрастните	 си	
колеги.	В	първите	ми	стъп-
ки	 като	 адвокат	 срещах	
трудности,	разбира	се.	Из-
живявала	 съм	 всеки	 един	
казус,	всяка	една	човешка	
съдба	 или	 ме	 трогваше,	
или	 създаваше	 у	 мен	 чув-
ство	на	неудовлетвореност,	
на	 несправедливост.	 Ма-
кар	 днес,	 като	 се	ровя	 из	
практиката	 си,	 виждам,	 че	
много	 рядко	 съм	 губила	
дела.	 Така	 е,	 защото	 ви-
наги	 съм	 се	 стремяла	 да	
се	 подготвям	 много	 добре	
за	 явяването	 си	 в	Съда.	А	
когато	 определен	 клиент	
сподели	 казуса	 си	 и	 пре-
ценя,	 че	 -	 с	 оглед	 законо-
вите	разпоредби	-	той	няма	
шанс	 да	 спечели	 делото,	
винаги	съм	била	откровена	
с	 него.	 Обяснявала	 съм	
точно	каква	е	ситуацията	и	
че	няма	шанс	да	се	спаси	
от	присъда.	Отказвала	съм	
да	се	занимавам	с	наказа-
телни	дела.	Винаги	съм	от-

бягвала	 да	 защитавам	 из-
насилвачи	и	убийци,	макар	
да	 имах	 подобен	 случай	 в	
своята	 практика.	 Особено	
в	 делата	 за	 изнасилване	
има	 много	 пошлости,	 от-
вратителни	действия,	които	
лично	аз	не	мога	да	прие-
ма,	макар	да	обичам	много	
професията	си.		

- Вашата професия Ви 
среща с хора с ангелски 
лица и с хора демони, ако 
мога така да се изразя, 
как успявате да баланси-
рате себе си, докосвайки 
се до злото в живота?

-	 Това	 зло,	 до	 което	
съм	 се	 докосвала,	 ми	 е	
помогнало	 да	 бъда	 по-до-
бър	 човек	 към	 близките	
си,	към	приятелите	си.	За-
щото	 наистина	 съм	 виж-
дала	 много	 злоба,	 много	
ненавист	 към	 хората,	 кое-
то	 вместо	 да	 ме	 направи	
безсърдечен	 човек,	 ме	 из-
гради	като	по-балансирана	
личност.	И	съм	съжалявала	
такива	хора,	защото	те	са-
мите,	 озлобени	 от	живота,	
от	 това,	 че	 са	 били	 нара-
нявани	 по	 един	 или	 друг	
начин,	 не	 виждат	 доброто	
у	 останалите.	 По-скоро	 те	
се	 озлобяват	 още	 пове-
че,	 когато	 видят,	 че	 някои	
хора	 са	 щастливи.	 Тогава	
започват	 да	 завиждат,	 да	
интригантстват.	Затова	съм	
се	стремяла	да	се	пазя	от	
такива	хора.	Опитвала	съм	
се	 да	 ги	 съветвам	 да	 се	
освободят	 от	 своите	 отри-
цателни	 помисли,	 настрое-
ния	и	чувства,	да	не	бъдат	
агресивни.	

- Според Вас човекът 
лош по рождение ли е или 

животът, средата, в която 
е, го прави такъв?

-	Не	мисля,	че	човек	се	
ражда	 лош.	 Често,	 когато	
видя	майка	с	дечица	около	
себе	 си,	 си	 мисля	 какви	
невинни	същества	са	те.	И	
как	 тогава,	 когато	 израс-
нат	 изведнъж,	 стават	 аг-
ресивни,	 груби.	 Стигам	 до	
извода,	че	там,	където	има	
грубост,	 агресия	 в	 семей-
ството,	където	няма	уваже-
ние,	 зачитане	 на	 чуждото	
мнение,	 където	 отсъства	
обичта,	 децата	 се	 проме-
нят.	Когато	не	им	се	обръ-
ща	внимание,	няма	кой	да	
ги	 контролира,	 тогава	 те	
търсят	 улицата.	 Там	 идва	
пропадането.	 Затова	 вина-
ги,	 когато	 при	 разводите	
стане	 въпрос	 за	 децата	 в	
семейството,	 съм	 съветва-
ла	 родителите,	 при	 когото	
и	 от	 двамата	 да	 останат	
те,	да	не	бъдат	настройва-
ни	 срещу	 другия.	 А	 да	 се	
опитват	 двамата	 родители,	
дори	 и	 разделени,	 да	 въз-
питават	 децата	 си,	 да	 ги	
контролират,	 да	 се	 грижат	
за	 тях,	да	им	показват,	 че	
са	обичани.	Че	родителите	
ги	е	 грижа	за	 тях.	Защото	
родителите	 си	 мислят,	 че	
на	тях	им	е	трудно,	но	ис-
тината	 е,	 че	 е	 най-трудно	
на	децата.

- Как приемате овик-
ването на децата?

-	 Лично	 аз	 съм	 против	
това	 да	 се	 упражнява	 на-
силие	 от	 всякакъв	 вид	 –	
словесен	 или	 психически,	
върху	 децата.	 Или	 те	 да	
се	 наказват	 строго.	 Нека	
то	да	бъде	наказано	да	не	
гледа	 филм	 по	 телевизия-
та	 или	 да	 не	 върши	 нещо	
любимо.	Но	като	го	наказ-

ва,	родителят	да	го	накаже	
един	 път,	 а	 не	 за	 дълго	
време,	 тъй	 като	 ще	 поро-
ди	 негативно	 отношение	 у	
децата.	 Особено	 ако	 са	 в	
тийнейджърска	възраст,	ще	
си	рекат:	 „А,	 ти	 ли	ще	ми	
казваш	 как	 да	 живея?!“,	 и	
ще	 вършат	 точно	 обратно-
то.	Големият	ми	син	трени-
раше	волейбол	и	макар	да	
беше	 отличник,	 когато	 на-

правеше	нещо,	го	наказвах	
с	 лишаване	 от	 тренировка	
или	 да	 не	 гледа	 някакъв	
мач.	 Днес	 си	 давам	 смет-
ка,	 че	 съм	 била	 вероятно	
много	 амбициозна	 майка.	
Но	смятам,	че	съм	 ги	въз-
питала	 отговорни	 и	 днес	
се	 гордея	 и	 с	 двамата	 си	
сина.	 Големият	 завърши	
Право	и	в	момента	подгот-
вя	 докторантура.	 Малкият	
завърши	Английска	филоло-
гия,	 след	 това	 и	 Психоло-
гия.	От	 година	и	 половина	
е	в	Англия.	Трудно	и	тежко	
ми	е,	че	е	далеч	от	мен,	но	
това	е	животът.

- Кой е най-тежкият Ви 
случай, който Ви е разтър-
сил дълбоко?

-	Никога	няма	да	забра-
вя	 един	 габровски	 случай.	
Майка	 на	 тригодишно	 де-
тенце	живееше	с	мъж,	кой-
то	 непрекъснато	 малтрети-
рал	детето.	Беше	го	карал	
да	 скача	 от	 гардероба	 и	
обещавал,	 че	ще	 го	поеме	
в	ръце.	Но	вместо	да	го	по-
еме	с	ръцете	си,	го	оставял	
да	падне	на	земята.	Освен	
това	го	е	биел	постоянно	с	
маркуча	 на	 пералнята,	 въ-
обще	 се	 е	 държал	 изклю-
чително	 лошо	 и	 жестоко	
с	 него.	 Майката	 виждала	
поведението	 на	 мъжа,	 с	
когото	 е	 съжителствала,	 и	
въпреки	 това	 не	 е	 пред-
приемала	 нищо	 в	 негова	
защита.	В	деня,	в	който	той	
убива	сина	й,	тя	е	пържила	
кюфтета	 на	 печката.	 През	
това	време	 той	се	е	отна-
сял	грубо	и	агресивно	с	де-
тето.	Отново	го	накарал	да	
се	качи	на	гардероба	и	да	
скача	оттам.	При	падането	
детето	си	счупило	крачето,	
той	 започнал	 да	 го	 бие	

неистово	с	маркуча,	за	да	
стане	и	да	скача	отново	от	
гардероба,	 докато	 го	 убил.	
Когато	при	мен	дойде	май-
ката	на	 тази	жена	 (бабата	
на	 детето)	 да	 ме	 моли	 да	
я	 защитавам,	 аз	 отказах.	
Бях	жестоко	разтърсена	от	
това,	че	майката	на	детето	
е	проявила	такова	огромно	
безразличие	 към	 собстве-
ния	 си	 син.	 Обясних,	 че	

съм	майка	на	двама	сино-
ве	и	 никога	 не	 бих	 позво-
лила	 някой	 да	 малтретира	
по	 този	 начин	 децата	 ми.	
И	 не	 мога	 да	 защитавам	
майка,	която	е	стояла,	гле-
дала	и	не	се	е	намесила	да	
защити	детенцето	си.

- Срещала ли сте се с 
тази майка?

-	 Не	 съм	 я	 виждала	
дори.	 Нейната	 майка	 тър-
сеше	 адвокат	 за	 дъщеря	
си.	 Когато	 майката	 дойде	
при	 мен,	 плака	 много,	 съ-
жалих	 я,	 но	 не	 можех	 да	
приема	 да	 представлявам	
и	 да	 защитавам	 майчино	
безразличие	спрямо	собст-
веното	 си	 дете.	 По-късно	
разбрах,	 че	 защитата	 е	
била	 възложена	 на	 служе-
бен	адвокат.	На	мъжа	също	
бяха	 назначили	 служебен	
адвокат,	мисля.

- В днешно време не-
прекъснато се говори за 
реформа в съдебната сис-
тема, за разделяне на съд 
и прокуратура и т. н. Къде 
куца съдебната система?

-	 Навсякъде,	 от	 всич-
ки	 страни.	 Не	 бих	 могла	
да	 кажа,	 че	 колегите	 от	
Габровския	 съд	 или	 от	 съ-
дилищата	в	областта	не	си	
гледат	 както	 трябва	 рабо-
тата.	 Но	 смятам,	 че	 това,	
което	 се	 изтъква	 в	медии-
те,	което	чета	в	социални-
те	 мрежи,	 свързано	 с	 ко-
рупция	 в	 съдебната	 власт,	
вероятно	 е	 истина.	 Някои	
от	 законите	 е	 нужно	 да	
претърпят	промяна.

- Всъщност български-
те закони защитават ли 
„малкия“ човек и какво 
трябва да направи той, за 
да не го тъпче непрекъс-
нато административната 
машина?

-	Борбата	там	е	голяма.	
„Малкият“	 човек	 не	 може	
сам	 да	 се	 справи	 с	 това,	
което	 съществува	 в	 Бълга-
рия.	 Каквато	 и	 защита	 да	
има,	някои	от	законите	ни	
са	 така	 създадени	 от	 тео-
ретици,	 а	 не	 от	 практици,	
че	 са	 по-скоро	 в	 защита	
на	 корпоративните	 интере-
си,	 а	 не	 на	 обикновените	
хора.	Особено	когато	става	

дума	 за	 задължения	 към	
банки	или	към	фирмите	мо-
нополисти.	 Там	 игрите	 са	
на	 много	 високо	 ниво	 и	
един	обикновен	човек	труд-
но	би	могъл	да	се	справи.	
Така	 че	 нашето	 законо-
дателство	 търпи	 критика.	
Теоретиците,	 които	 създа-
ват	 законите,	 дори	 нямат	
представа	на	практика	как	
се	 реализират	 те.	 Според	

мен	 към	 комисиите	 в	 На-
родното	събрание,	особено	
към	 правната,	 трябва	 да	
бъдат	 привлечени	 повече	
юристи-практици,	 които	 да	
оглеждат	от	всички	страни	
законите,	 които	Парламен-
тът	 трябва	 да	 утвърждава.	
За	да	защитават	те	българ-
ския	гражданин.	

- Кой е бил най-теж-
кият момент в живота Ви?

-	 Доста	 са	 били,	 но	
най-тежките	моменти	в	жи-
вота	 ми	 са	 били,	 когато	
около	мен	не	е	имало	раз-
бирателство.	Когато	е	тряб-
вало	 да	 разбивам	 стена	 с	
главата	си	и	да	обяснявам	
защо	 съм	 постъпила	 по	
един	или	друг	начин.	Сама-
та	аз	много	мразя	сканда-
лите,	 обидите.	 Винаги	 съм	
се	стремила	при	възниква-
не	 на	 определен	 проблем	
той	да	бъде	обсъден,	да	се	
огледа	 от	 всички	 страни,	
да	се	прецени	и	да	се	взе-
ме	 общо	 решение	 -	 едно.	
За	 жалост,	 подобно	 нещо	
с	 нито	 един	 от	 двамата	
ми	бивши	съпрузи	не	се	е	
случвало.	

- Върху наказателното 
или върху гражданското 
право сте се концентри-
рала?

-	 Професията	 ми	 е	
разнообразна.	 Пълна	 е	 с	
наказателни	 и	 граждански	
дела.	 Моето	 виждане	 е,	
че	 един	 адвокат,	 ако	 иска	
да	 бъде	 добър,	 трябва	 да	
разбира,	 да	 знае	из	осно-
ви	всяка	една	материя.	За-
щото	 когато	 дойде	 клиент	
и	 сподели	 казуса,	 който	
го	 вълнува,	 аз	 няма	 как	
да	му	отговоря,	 че	не	съм	
специалист	 по	 гражданско	
право,	 примерно.	 Длъж-
на	 съм	 да	 съм	 наясно	 с	
всичко.	 Допреди	 няколко	
години	 съдиите	 също	 бяха	
профилирани	–	едни	от	тях	
гледаха	 граждански,	 други	
-	наказателни,	трети	-	фир-
мени	 дела.	 Сега	 няма	 по-
добно	 деление.	 Когато	 се	
оставиш	 да	 работиш	 само	
с	 една	 материя,	 ти	 се	 от-
късваш	от	другата	и	нямаш	
поглед	върху	конгломерата	
от	 проблеми.	 Не	 би	 могъл	

да	се	справиш,	както	тряб-
ва,	ако	се	наложи.	Затова	
човек	своевременно	е	длъ-
жен	 да	 се	 информира	 за	
всичко.	В	днешно	време	е	
по-лесно	 –	 влизаш	 в	 Ин-
тернет	 и	 намираш	 онова,	
което	 ти	 е	 нужно.	 Когато	
имам	малко	свободно	вре-
ме,	разглеждам	различните	
практики	 по	 интересуващи	
ме	казуси.	

- Кое Ви амбицира 
най-много в този живот?

-	Винаги	се	амбицирам,	
когато	 трябва	 да	 докажа	
правотата	 на	 даден	 човек.	
Когато	 трябва	 истината	 да	
излезе	наяве.	Но	понякога	
се	 случва	 клиентът	 да	 ни	
заблуждава	 в	 това,	 което	
иска	 да	 постигне,	 да	 при-
крива	 някои	 факти.	 Поня-
кога	 се	 случва	 и	 хората	
да	послъгват	като	свидете-
ли.	 Лично	 аз	 усещам	 кога	
се	 прикрива	 истината	 или	
кога	 не	 се	 говори	 онова,	
което	е	в	действителност.	

- Въпреки известната 
от стари времена сентен-
ция, че пред адвокат чо-
век трябва да се разголи 
докрай.

-	 Както	 е	 при	 лекаря	
–	 човекът	 трябва	 да	 каже	
точно	 каква	 е	 болката	 му,	
за	 да	 успея	 да	 помогна.	
Затова	 съветвам	 моите	
клиенти	 да	 ми	 казват	 ця-
лата	истина,	за	да	обсъдим	
всеки	детайл	и	да	уточним	
как	 да	 защитя	 позицията	
на	 своите	 довереници.	 Но	
ако	скрият	от	мен	и	в	съда	
се	 представят	 неизвестни	
за	мен	доказателства,	кои-
то	 са	 укрити,	 надали	 ще	
имам	 възможност	 да	 по-
могна.	

- Вашите клиенти от-
кровени ли са с Вас?

-	Откровени	са.	Е,	има-
ла	съм	и	няколко	случая,	в	
които	 са	 укривали	 от	 мен	
факти,	 но	 Ви	 обясних,	 че	
винаги	 разбирам	 навреме	
недоизказаното.

- Как живеете с те-
жестта на толкова човеш-
ки съдби? Как успявате 
да балансирате между 
собствения си душевен 
комфорт и чуждия живот, 
който чрез професията Ви 
навлиза при Вас?

-	Опитвам	се	да	балан-
сирам,	 но	 невинаги	 ми	 се	
удава.	 Имам	 моменти,	 в	
които	 спя	 по-малко,	 при-
теснена	 от	 определен	 ка-
зус	 или	 от	 нечия	 съдба.	
Когато	мисля	по	какъв	на-
чин	 мога	 да	 помогна,	 как	
да	 бъда	 до	 този	 човек,	 за	
да	 почувства	 той,	 че	 съм	
съпричастна	 към	 неговата	
болка,	 че	 имам	 неистово	
желание	да	му	вдъхна	уве-
реност.	 Затова	 се	 стремя	
да	 предразположа	 свои-
те	 клиенти,	 да	 им	 вдъхна	
увереност,	 когато	 дойдат	
при	 мен	 разстроени,	 раз-
плакани.	Виждам	колко	го-
ляма	 е	 болката	 им	 и	 се	
стремя	 да	 ги	 успокои,	 да	
събудя	 надеждата	 в	 тях.	
За	да	повярват	в	доброто.	
Е,	 понякога	 доста	 трудно	
балансирам,	 макар	 да	 се	
опитвам	вкъщи	да	не	проя-
вявам	 чувствата,	 бушували	
в	мен	през	деня	–	на	болка	
към	 проблемите	 на	 даден	
клиент	или	на	неудовлетво-
реност.	Все	пак	човешко	е	
понякога	да	не	се	чувствам	
удовлетворена.	 Имала	 съм	
моменти,	 когато	 съм	 била	
наранена,	но	в	съда	нямам	
право	да	показвам		болка.

- Трудно ли издигате 
стената между собствена-
та болка и професията?

-	 Вече	 свикнах	 да	 я	
изграждам.	В	 началото	ми	
беше	 трудно.	 Имала	 съм	
случаи,	 когато	 някой,	 раз-
казвайки	ми	собствения	си	
живот	по	определено	дело,	
съм	 правила	 съпоставка	
със	 своя	 и	 съм	 се	 раз-
стройвала.	Но	с	течение	на	

времето	 започнах	 успеш-
но	 да	 разделям	 личния	 от	
професионалния	 си	 живот.	
Да	се	дистанцирам	от	хор-
ските	 тревоги	 и	 да	 не	 се	
ровя	 в	 своето	 минало.	 Не	
желая	 да	 разгръщам	 ста-
ри	 страници,	 предпочитам	
да	 гледам	 само	 напред.	
Колкото	 и	 да	 ми	 е	 тежко	
в	 определени	 моменти,	 се	
опитвам	 да	 не	 показвам,	
че	 имам	 проблеми.	 В	 дос-
татъчно	тежко	време	живе-
ем,	за	да	товаря	със	себе	
си	 своите	 приятели.	 Пред-
почитам	 сама	 да	 се	 спра-
вям.	 И	 мисля	 –	 успявам.	
Засега.	Животът	ме	напра-
ви	 силна	 жена.	 И	 често	
казвам,	че	докато	отгледам	
децата	си,	съм	била	майка	
и	 баща,	 жената	 и	 мъжа	
вкъщи.	Била	съм	всичко,	за	
да	 възпитам	 и	 образовам	
синовете	 си.	 И	 считам,	 че	
съм	успяла.

- Някога съмнявала ли 
сте се, че ще успеете?

-	Дори	не	съм	изпитва-
ла	и	грам	съмнение	в	себе	
си,	 че	 няма	 да	 успея	 да	
се	 справя.	 Заради	 моите	
две	 деца	 бях	 длъжна	 да	
бъда	 спокойна	 и	 уверена.	
Да	 бъда	 силна.	 Бях,	 а	 и	
сега	 съм	 реалист	 и	 това	
ми	помага	да	се	справям	с	
житейските	ситуации.

- В един момент се 
впуснахте в политиката  
като областен управител, 
хареса ли Ви?

-	 Ако	 ми	 бяха	 казали,	
че	 ще	 е	 за	 постоянно	 –	
нямаше	 да	 дам	 съгласие.	
Когато	ми	предложиха	тази	
длъжност,	 бях	 изненадана.	
Изпитвах	 притеснение,	 тъй	
като	 никога	 не	 съм	 рабо-
тила	 в	 подобна	 сфера.	 Но	
приех	 и	 то	 заради	 хората,	
които	отправиха	това	пред-
ложение	 към	 мен.	 Приех,	
защото	 там	 трябваше	 да	
настъпи	 известно	 оживле-
ние.	 Макар	 да	 се	 счита,	
че	 областният	 управител	
е	 представителна	 фигура,	
има	 какво	 да	 направи	 той	
за	 цялата	 област.	 Имах	
много	 идеи,	 но	 периодът	
беше	 много	 кратък.	 Някои	
от	 тях	 успях	 да	 осъщест-
вя,	 други	 –	 не.	 Но	 от	 моя	
гледна	 точка	 се	 справих	
добре.	Макар	след	това	да	
започнаха	 оплювките	 по	
мой	 адрес.	 Някои	 счита-
ха,	 че	 се	 боря	 за	 власт.	
Всъщност,	 никога	 не	 съм	
била	 властолюбив	 човек.	
Никога	 не	 съм	 се	 домог-
вала	до	каквато	и	да	било	
власт.	Но	всеки	има	своята	
гледна	 точка,	 своето	 раз-
биране.	 Пред	 собствената	
си	 съвест	 съм	 чиста.	 Тъй	
като	 никога	 не	 съм	 допус-
кала	дори,	че	бих	могла	да	
властвам,	 да	 имам	 подчи-
нени,	 да	 се	 разпореждам,	
да	 размахвам	 секирата.	
Стремях	се	да	бъда	човек.	
И	мисля,	че	успях.	

- Извън професията, 
кои са любимите Ви зани-
мания?

-	 Обичам	 да	 чета,	 не-
прекъснато	 се	 стремя	 да	
се	 обогатявам.	 Имам	мал-
ко	 местенце	 на	 село	 и	
обичам	 около	 мен	 да	 е	
красиво	 –	 затова	 си	 под-
държам	 градинката	 там.	
Около	 цветята	 човек	 се	
успокоява.	На	терасата	си	
също	 имам	 много	 цветя	 и	
сутрин	 обичам	 да	 си	 пия	
кафето	до	тях,	да	вдъхвам	
аромата	им.	Да	гледам	по-
лета	 на	 птиците	 наоколо.	
И	понякога	се	питам	защо	
нямам	 криле,	 за	 да	 мога	
да	полетя,	да	огледам	све-
та	отвисоко,	да	бъда	волна	
като	птица.	Когато	съм	на	
морето,	 наблюдавам	 поле-
та	на	чайките.

- Вашата житейска 
формула?

-	Умей	да	живееш	дори	
тогава,	 когато	 животът	 ти	
стане	непоносим!

Иванка Баåва: „Умåй äа живååш, äоðи 
коãато животът ти ñтанå нåпоноñим"

Иванка Баева 
е родена на 30 август 1949 г. в Габрово. Тя е най-малкото 
от трите деца в семейството. Завършва Априловска гим-
назия, а през 1970 г. и Полувисшия институт за начални 
учители в Плевен. След това е приета редовно обучение по 
специалността Право в СУ „Св. Климент Охридски“ в София. 
След завършването си е стажант-съдия една година в Га-
бровския съд. Две години е младши съдия, след което през 
1978 г. става адвокат, каквато е и в момента. Член е на 
Габровската адвокатска колегия.
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След	 Освобождение-
то	 и	 особено	 в	 първите	
години	на	ХХ	век	Българ-
ската	православна	църква	
създава	в	повечето	духов-
ни	 околии	 православни	
братства,	 които	 имат	 за	
цел	 да	 разширят	 нейната	
религиозна,	 просветна	 и	
благотворителна	 дейност	
и	 да	 засилят	 нейното	
участие	 в	 обществения	
живот	на	страната.

Организирани	 и	 ръ-
ководени	 от	 енорийски-
те	 свещеници	 към	 хра-
мовете,	 православните	
християнски	 братства	 са	
общодостъпни	 и	 в	 съста-
ва	 им	 биват	 привлечени	
по-активните	 християни.	
В	 тях	 се	 включва	 онази	
част	от	населението,	коя-
то	 е	 по-съпричастна	 към	
такива	проблеми	в	обще-
ството	 като	 грижите	 за	
деца,	възрастни	или	групи	
хора	в	неравностойно	по-
ложение.	

В	тази	връзка	е	обяс-
ним	фактът,	че	в	повечето	
случаи	над	80%	от	члено-
вете	им	са	жени.

Православните	 хрис-
тиянски	 братства	 посте-
пенно	 се	 превръщат	 в	
едни	 от	 най-дейните	 ор-
ганизации	 на	 църквата	 в	
сферата	 на	 социалното	
дело.

В	края	на	30-те	години	
на	ХХ	век	в	България	има	
774	 братства	 с	 около	 40	
000	членове,	като	до	1945	
г.	 техният	 брой	 достига	
над	 1000,	 а	 членовете	им	
-	около	50000.	Братствата	
са	 по-активни	 в	 градове-
те,	 където	възможностите	

са	 по-значителни,	 но	 та-
кива	 дружества	 се	 обра-
зуват	и	в	селата.	

Освен	 извършваната	
от	 тях	 религиозно-про-
светна	 дейност,	 изразя-
ваща	се	в	организирането	
на	беседи,	библейски	кур-
сове,	 кръжоци,	 неделни	
училища,	 разпростране-
ние	 и	 издаване	 на	 рели-
гиозна	книжнина,	поклон-
ничества	 до	 свети	 и	 ис-
торически	места,	особено	
важна	е	тяхната	благотво-
рителна	дейност.

Под	 ръководството	 и	
издръжката	на	енорийски-
те	 братства	 се	 намират	
множество	 старопитали-
ща,	 нощни	 подслони,	 си-
ропиталища,	 трапезарии,	
кухни	 за	 деца,	 дневни	
детски	 домове,	 детски	
ясли	и	градини,	летовища.

Благотворителната	 им	
дейност	 се	 изразява	 и	 в	

подпомагането	 на	 отдел-
ни	 лица	 и	 семейства	 с	
даване	 на	 парични	 помо-
щи,	 хранителни	 продукти,	
облекло,	 лекарства,	 без-
платни	медицински	грижи,	
посещения	 в	 затвори	 и	
болници.	

Също	 така	 братствата	
участват	 в	 инициативи-
те	 на	 други	 организации	
като	 Българския	 Червен	
кръст,	 Съюза	 за	 закрила	
на	децата	и	др.

Духовните	общности	в	
Габрово	не	остават	встра-
ни	 от	 тази	 дейност	 на	
Православната	църква.

На	9	ноември	1916	го-
дина	 се	провежда	събра-
ние	на	свещеници	и	миря-
ни	в	църквата	„Успение	на	
Пресвета	Богородица“,	на	
което	 се	 взема	 решение	
и	 в	 Габрово	 да	 се	 осно-
ве	православно	братство.	
Започва	 няколкомесечна	
организационна	 работа	 и	
на	 27	 април	 1917	 годи-
на	 е	 учредено	 първото	
православно	 християнско	
братство	 в	 Габрово	 с	 на-
именование	 Българско	
православно	 християнско	
братство	 „Всех	 Святих“.	
Председател	 е	 свещеник	
Христо	Генчев.	

Вероятно	 поради	 вой-
ната	и	трагичните	събития	
след	нея	Братството	не	е	
развивало	 особена	 дей-
ност.	На	14	октомври	1923	
година	се	взема	решение	
за	възобновяването	му.

Създава	 се	 временно	
настоятелство,	 което	 да	
подготви	 учредителното	
събрание.	 Председател	 е	
свещеник	 Христо	 Вуцов	
от	 църквата	 „Св.	 Йоан	
Предтеча“,	 а	 членове	 -	
свещеник	 Тодор	 Трайков	

от	 църквата	 „Св.	 Богоро-
дица“,	 свещеник	 Стилиян	
Кръстев	 от	 църквата	 „Св.
Троица“	и	миряните	Хрис-
то	 Гатев	 –	 учител	 в	 Ум-
никовото	 училище,	 Хрис-
то	 Шипчанов	 и	 Панайот	
Славчев	–	аптекар.	

Само	 за	 няколко	 дни	
временното	 настоятел-
ство	 записва	 162	 члено-
ве,	 които	 са	 свикани	 на	
общоградско	събрание	на	
28	 октомври	 1923	 година,	
на	 което	 се	 приема	 нов	
устав	 и	 се	 избира	 ново	
настоятелство	 в	 състав:	
председател	-	свещ.	Хрис-
то	Вуцов,	секретар	-	Кина	
Марокова,	и	касиер	-	Не-
дка	Паякова.	

Братството	 е	 преиме-
нувано	 на	 Православно	
добротворно	 просвет-
но	 братство	 „Покров	 на	
пресветата	Богородица“.

Целите	 на	 Братството	

според	 устава	 му	 били:	
да	обедини	по-тясно	всич-
ки	енориаши	православни	
християни	 около	 енорий-

ския	храм,	да	научи	хрис-
тияните	да	четат	и	усвоя-
ват	словото	Божие	в	духа	
на	 Светата	 православна	
църква	 и	 да	 го	 прилагат	
в	живота	си,	да	ги	приучи	
на	 общо	 черковно	 пеене	
и	 най-важното	 -	 да	 раз-
вива	 у	 християните	 лю-
бов	 към	 ближния,	 като	
ги	 привлича	 да	 участват	
във	 всестранна	 църковна	
благотворителност	 и	 про-
света.	

Основната	 дейност	
на	 Братството	 е	 благот-

ворителното	 подпомага-
не	на	изпаднали	в	нужда	
крайно	 бедни	 семейства,	

каквито	 в	 следвоенните	
години	имало	много.

На	 следващата	 1924	
година	 е	 изработено	 и	

осветено	 знамето	 на	
Братството.	 На	 годишно-
то	 събрание	 е	 избран	 за	
председател	 свещеник	
Стилиян	 Кръстев,	 като	
свещеник	 Христо	 Вуцов	
остава	 почетен	 предсе-
дател.

Цялото	 внимание	 на	
ръководството	е	насочено	
към	 откриване	 на	 едно	
старопиталище,	 което	 да	
приюти	бездомни	или	са-
мотни	стари	хора.	С	бла-
гословията	на	Търновския	
митрополит	 Филип	 на	 24	
декември	 1924	 година	 е	
основан	фонд	„Постройка	
на	 старопиталище“	 и	 за-
почва	 набиране	 на	 сред-
ства	от	дарения.

През	 1925	 година	 Де-
вическият	 манастир	 „Св.	
Благовещение“	 предоста-
вя	 къщата	 си	 при	южния	
вход	за	старопиталище	на	
Християнското	 братство	
„Покров	 Богородичен“.	
Това	е	първото	старопита-
лище	 в	 Габрово,	 открито	
на	 10	 октомври	 1925	 г.	 и	
в	 него	 са	 настанени	 12	
престарели	самотни	хора.	
Условията	 били	 крайно	
примитивни:	стари	дърве-
ни	 кревати	 със	 сламени	
дюшеци,	 външни	 тоалет-
ни,	вода	от	кладенеца	на	
двора	на	манастира	и	пр.	
Но	все	пак	старците	полу-
чавали	подслон	и	храна.

По	 този	 повод	 учите-
лят	 Христо	 Гатев	 пише:	

„...	Новото	време,	в	което	
живеем,	 изтъква	 все	 по-
вече	 нуждата	 от	 приюти	

за	стари	хора.	За	напред,	
изглежда,	 че	 все	 повече	
ще	бъдат	онези,	които	ще	
търсят	подслон	в	старопи-

талища...
Трябва	 човек	 да	 се	

заинтересува	 от	 съдбата	
на	 онези,	 що	 са	 дошли	
или	 са	 кандидати	 за	 ста-
ропиталището,	за	да	види	
каква	 трагедия	 предста-
влява	 човешкият	живот	 –	
да	 работиш	 дълги	 години	
честно,	упорито,	да	дадеш	
силите	 си,	 способностите	
си	 и	 целия	 си	 живот	 за	
близки	и	за	обществото	и	
да	останеш	да	изживяваш	
последните	 си	 години	 и	
дни	 изоставен	 от	 всички.	
Старите	 хора	 –	 това	 са	
онези	войници	на	живота,	
които	 са	 дали	 всичко	 на	
обществото	и	имат	право	
да	 очакват	 поне	 подслон	
и	що	 годе	някакви	 грижи	
от	младите.	

Най-страшното	 явле-
ние	 на	 днешното	 време	
е	 незачитането	 и	 изоста-
вянето	 на	 старите.	 Както	
у	 отделния	 човек	 липса-
та	 на	 признателност	 за	
стореното	 добро	 е	 най-
силно	 доказателство	 за	
лошо	 възпитание,	 тъй	 и	
изоставянето	 на	 старите	
е	 най-сигурният	 белег,	 че	
обществото	 е	 в	 морален	
упадък.

Сега	 в	 приюта	 живее	
един	 почетен	 гражданин	
на	града,	живя	до	послед-
ния	 си	 час	 и	майката	 на	
един	бивш	богаташ...

Ето	 защо	 Православ-
ното	 християнско	 брат-

ство	в	 града	ни	счете	за	
най-важен	 свой	 дълг	 да	
открие	 това	 старопитали-

ще...“
Започват	 да	 търсят	

подходящ	 парцел	 в	 цен-
тралната	 част	 на	 града	

за	 строеж	 на	 голяма	 и	
удобна	сграда.	След	като	
не	 намират	 такъв,	 се	 об-
ръщат	 за	 съдействие	 към	
Общината.

Оттам	предложили	ня-
колко	 места	 в	 покрайни-
ните	 –	 на	 Падало	 и	 на	
Голо	 бърдо,	 които	 били	
отхвърлени	от	братството.	
Тогава	кметът	Илия	Кожу-
харов	 предлага	 старопи-
талището	 да	 се	 построи	
на	 парцел,	 който	 е	 част	
от	 двора	 на	 Девическия	
манастир	„Св.	Благовеще-
ние“.	(Илия	Кожухаров	от-
давна	искал	да	премахне	
манастира	 и	 да	 оформи	
там	градска	градина,	как-
то	 било	 предвидено	 по	
плана	от	1908	година.)

Мястото	 било	 много	
подходящо	 и	 Православ-
ното	 братство,	 подкрепе-
но	 от	 Общинското	 упра-
вление,	 се	 обърнало	 към	
търновския	 митрополит	
Филип	с	молба	да	го	пре-
достави	 за	 строежа.	 От	
Търновската	 митрополия	
под	давление	на	игумени-
ята	на	манастира	Наталия	

последвал	 категоричен	
отказ.

Тогава	кметът	Кожуха-
ров	 уведомява	 писмено	
митрополит	Филип,	че	ако	
мястото	 не	 бъде	 предос-
тавено,	 то	 Общината	 ще	
започне	процедура	по	от-
чуждаване	на	целия	двор	
на	 манастира	 за	 общест-
вени	 нужди,	 в	 съответ-
ствие	със	закона	и	плана	
на	града.	

Това	сломило	съпроти-
вата	на	владиката	и	през	
1926	 година	 митрополия-
та	 дарява	 един	 парцел	 –	
част	от	двора	на	Девиче-
ския	манастир,	за	строеж	
на	 Старопиталище.	 Мяс-
тото	било	в	югоизточната	
част	 на	 двора,	 към	 река	
Янтра,	 с	 площ	 около	 350	
квадратни	 метра	 и	 поне-
же	 било	 недостатъчно,	
Православното	 братство	
изкупило	и	съседното,	ма-
ломерно	 място,	 собстве-
ност	 на	 Женското	 бла-
готворително	 дружество	
„Майчина	 грижа“	 (за	 75	
900	лв.).	

Започва	 набирането	
на	 средства	 от	 дарения	
–	 пари	 или	 материали.	
Възложено	 е	 на	 архитект	
Никола	 Гръблев	 да	 изра-
боти	плана	на	сградата.				

На	 1	юли	 1929	 година	
е	 положен	 основният	 ка-
мък	на	Старопиталището.	

По	 този	 повод	 месец	
по-късно	в	дописка	до	га-
бровския	вестник	 „Завой“	
се	отбелязва:	

„...Братството	 разчита	
на	 помощ	 от	 гражданите	
за	 довършване	 на	 това	
дело,	 нуждата	 от	 което	
е	 тъй	 силна.	 Отрадно	 е,	
че	 от	 започването	 на	
строежа	до	днес	мнозина	
граждани	 са	 дали	 своята	
щедра	 помощ	 в	 материа-
ли,	без	да	ги	е	спохожда-
ла	комисия...“									

В	 местните	 вестници	
редовно	 се	 публикуват	
имената	 на	 дарителите.	
Там	 виждаме	 известни	
имена,	 например:	 Добри	
Ив.	 Калпазанов,	 иконом	
Христо	Вуцов,	Райна	Сте-
фанова	 (учителка),	 Тодор	
Шиваров,	 Стефан	 Ив.	
Паяков,	 Габровската	 по-
пулярна	 банка	 и	 много	
други.

(продължава)

На заден план – южната порта на Девическия манастир „Св. Благовещение“. Вдясно до портата е къщата, в 
която е било настанено първото старопиталище в Габрово. Днес тук минава улица „Априловска“. Снимка: Дър-
жавен архив - Габрово

Пъðвото ñтаðопиталищå в Габðово å откðито пðåз 
1925 ã. в топ цåнтъð, на äнåшната ул. “Апðиловñка” 
Предната година с благословията на Търновския митрополит Филип е основан фонд „Постройка на старопиталище“ и започва набиране на дарения 

Плановете на Старопиталището, изработени от арх. Никола Гръблев. Снимки: Държавен ар-
хив - Габрово

Свещеник Христо Генчев
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РУБиН СТОйКОВ

	 Петър	 Маринов	 от	
село	 Козирог,	 починал	 на	
50	години	през	1985	г.,	раз-
казва	 следното	 предание	
за	произхода	на	името	на	
селото.	 Някога	 в	 далеч-
ните	 времена	 на	 мястото	
на	 днешното	 село	живеел	
само	един	човек.	Той	имал	
стадо	 кози,	 които	 пасял	
по	 околните	 поляни.	 Ста-
дото	 му	 се	 заразило	 от	
някаква	болест	и	измряло.	
После	 си	 отишъл	 и	 той.	
Измрелите	животни	с	вре-
мето	 изгнили,	 но	 от	 тях	
останали	 само	 рогата	 им.	
Дълго	време	те	стоели	тук	
и	околните	колибари	запо-
чнали	 да	 наричат	мястото	
„при	козите	рога“.	Така	по-
късно	 образуваното	 село	
получило	 името	 си.	 Този	
козар	се	установил	някъде	
между	Козирог	и	Рендевци	
и	там	си	направил	колиба,	
където	живеел.
	 Според	 друга	 версия	
селото	било	наречено	Ко-
зирог	по	името	на	самата	
местност,	която	била	изви-
та	дъговидно,	понеже	била	
хълмиста	 и	 наподобявала	
по	 своята	 форма	 рог	 на	
коза.	 По	 едно	 съвпаде-
ние	и	построеното	селище	
било	 приело	 същата	 фор-
ма	на	две	дъги.	
	 Рачо	 Рашков	 Кожуха-
ров,	на	възраст	към	70	го-
дини	през	1983	година,	ми	
разказа	следното.	Първият	
жител	 дошъл	 тук	 от	 село	
Хадъмоно	 (днес	 Янтра).	
Със	себе	си	докарал	едно	
стадо	 кози.	 Избягал	 от	
родното	 си	 село	 поради	
притесненията	 на	 жители-
те	там,	които	били	турци.
	 Според	 Колю	 Дачев	 –	
друг	 стар	 жител	 от	 село-
то,	 този	 козар	 избягал	 от	
село	 Янтра,	 понеже	 убил	
един	 турчин	 там.	 Понеже	
се	 наложило	 веднага	 да	
се	 махне	 оттам,	 не	 мо-
гъл	 да	 вземе	със	себе	си	
даже	 и	 част	 от	 някакво	
имущество.	 Успял	 да	 до-
кара	 само	 стадо	 кози	 и	
поради	 този	 факт	 новото	
село	било	наречено	Кози-
рог.	Този	пришълец,	преди	
да	 се	 установи	 тук,	 за-
палил	 голям	 огън.	 После	
се	 изкачил	 на	 Стражата	
(височината	 на	 север	 от	
селото)	 и	 огледал	 райо-
на.	Целта	му	била	дали	е	
скрито	 избраното	 от	 него	
място	 и	 дали	 се	 вижда	
отдалеч	 пушекът	 от	 огъня	
му.	 След	 като	 се	 убедил,	
че	 мястото	 е	 скрито	 от	
враждебни	 погледи,	 оста-
нал	тук.
	 Край	 Козирог	 има	
местност	 Стражевиц.	 На-
мира	се	на	около	2	кило-
метра	на	север.	Край	тази	
местност	 вървял	 старият	
път	от	Свищов	за	Габрово.	
Там	 имало	 беклеме,	 ка-
менна	кула,	в	която	стояли	
на	стража	турски	войници.	
Задачата	им	била	да	пазят	
пътя	 и	минаващите	 пътни-
ци	 от	 разбойници.	 Името	
на	 местността	 Стражевиц	
произлиза	 от	 тази	 стра-
жева	кула.	През	 1982-1983	
година	 са	 ми	 разказвали,	
че	още	имало	там	камъни,	
останки	 от	 някогашното	
беклеме.
	 На	 запад	 от	 селото	
има	 друга	 местност,	 на-
речена	 Краджица.	 През	
нея	 минала	 четата	 на	 Ха-
джи	 Димитър	 и	 Стефан	
Караджа.	 Петко	 Лазаров	
Вълнаров	 от	 селото	 им	
носел	 там	 храна.	 В	 тази	
местност,	наречена	по-къс-
но	Караджица,	дядо	Петко	
имал	гора.
	 Според	 друга	 версия,	
когато	от	козите	останали	
рогата,	край	тях	минавали	
колибари	 от	 околните	 ко-
либи.	Като	минавали	край	
рогата,	 ги	 подритвали	 и	
казвали:	„Кози-рог“,	„Кози-
рог“.	Така	по-късно	селото	
получило	своето	име.
	 Според	 друго	 преда-

ние	между	днешното	село	
Буря	 (тогава	 Малкочево)	
и	Янтра	(тогава	Хадъмово)	
и	 днес	 се	 намира	 мест-
ността	Мазълската	ливада.	
Някога	 там	 имало	 селище	
Мазъли.	 В	Малкочево	жи-
веели	 друговерци	 –	 турци	
и	гагаузи.	Те	нападали	чес-
то	 селяните	 от	 Мазълите,	
крадели	им	добитъка	и	им	
причинявали	 неприятно-
сти.	 Жителите	 се	 чудили	
накъде	да	отидат	и	накрая	
дошли	 по	 нашия	 край	 на	
място,	скрито	като	в	кози	
рог,	както	гласи	предание-
то.	 По	 онова	 вре-
ме	тези	места	били	
много	 отдалечени	
и	 затънтени.	С	 тях	
дошъл	 и	 Мазъл	 –	
първият	 заселник	
на	 село	 Мазъли	
(днес	Живково).
	 На	28	юли	1984	
година	 възрастен	
жител	 от	 Кози-
рожката	 махала	
–	Колю,	към	70	го-
дини,	 ми	 разказа	
друго	 предание.	
Той	го	чул	от	Геор-
ги	 –	 отдавна	 учи-
тел,	 един	 от	 мест-
ните	самоуки	исто-
рици,	без	диплома.
	 В	 началото	 се-
лото	 било	 само	
една	 махаличка.	
Намирала	 се	 на	
около	 300-400	 ме-
тра	 северно	 от	
мястото,	 където	
сега	 се	 разклоня-
ва	 пътят	 за	 Янтра	
и	Ловнидол,	идващ	
от	 Козирог.	 Жителите	 на	
махаличката	се	препитава-
ли	 като	 работели	 на	 чиф-
лика	на	богат	 бей.	Той	 се	
намирал	 на	 мястото	 на	
днешното	 село	 Ловнидол,	
което	тогава	носело	името	
Чифлика.	 Жителите	 били	
принудени	 всеки	 ден	 да	
завеждат	при	бея	по	едно	
момиче	 от	 селото.	 Един	
ден,	 когато	 дошъл	 редът	
на	 избраното,	 то	 било	 на	
възраст	17-18	години,	баща	
му	отишъл	с	него	да	го	за-
веде.	 Беят	 като	 го	 видял,	
веднага	го	сграбчил	и	мо-
мичето	 запищяло.	 Тогава	
бащата	 забил	 ножа	 си	 в	
гърдите	 на	 турчина.	 След	
това	 веднага	 двамата	 се	
върнали	в	селото	си	и	ка-
зали	 на	 останалите	 жите-
ли	 да	 бягат.	 Всички	 пани-
чески	 напуснали	 родното	
си	 място.	 Дошли	 на	 мяс-
тото,	където	сега	се	нами-
ра	 Козирог,	 и	 решили	 да	
останат	 тук.	 Гората	 била	
толкова	гъста,	че	трябвало	
да	изсекат	дървета,	за	да	
си	 направят	 място	 за	 ко-
либи.	Това	място	по	онова	
време	 било	 много	 диво	 и	
непристъпно.	 Въпреки	 че	
полагали	усилия,	жителите	
не	 могли	 да	 развият	 зе-
меделието.	 Изкоренявали	
горите	и	 ги	превръщали	в	
ниви.	 Планинският	 харак-
тер	на	района	ги	принудил	
да	 развият	 отглеждането	
на	 кози	 в	 по-широки	 ма-
щаби.	 От	 това	 дошло	 и	
името	 на	 селото	 –	 Кози-
рог.	 А	 мястото,	 където	 е	
била	 махаличката	 преди	
преселването,	 и	 досега	
носи	името	Селището.	Там	
и	досега	личат	останки	от	
някакъв	стар	път.
	 На	 3	 юни	 1986	 година	
съм	записал	следното.	Ня-
кога	селото	било	на	място-
то,	 където	днес	са	водите	
на	 Ловнидолския	 язовир.	
Там	 местността	 и	 досега	
носи	 името	 Козирощица.	
Веднъж	 черкезите	 мина-
ли	 и	 изклали	 по-голямата	
част	от	жителите.	Остана-
лите	 оцелели	 се	 пресели-
ли	тук	и	докарали	стадата	
кози	със	себе	си.	Първите	
къщи	 са	 били	 до	 моста	 в	
началото	 на	 селото,	 къде-
то	е	била	къщата	на	Иван	
Попито.	 Съборена	 била	
при	 направата	 на	 пътя.	
Това	предание	ми	разказа	
Спас	 Колев,	 който	 през	

1982-1983	 година	 беше	 на	
85	години.
	 Според	 друга	 версия	
след	превземането	на	Тър-
ново	 по	 тези	 отдалече-
ни	 места	 дошъл	 керван	
преселници.	Мястото	било	
обраснало	с	вековни	гори.	
Хората	 спрели	 да	 си	 по-
чинат,	 изморени	 от	 пътя.	
Един	 от	 тях	 възкликнал:	
„Тъмно	е	като	в	кози	рог“.	
Преселниците	 останали	
тук	 и	 нарекли	 с	 това	 име	
новото	 селище,	 което	 ос-
новали.
	 В	своите	записки	Илия	

Габровски	 е	 записал	 за	
Козирог	следното:	
	 Първоначално	 било	
Кози	 рогул.	 Рогул	 –	 диа-
лектно	 скрито,	 тъмно,	 по-
добно	 на	 рог	 място.	 По-
късно	станало	Козирог.
	 1.	 Поради	 отглежда-
ните	 тук	 много	 кози	 или	
употребено	 в	 преносен	
смисъл,	 че	 тук	 могат	 да	
бродят	само	кози.
	 2.	 По	 многото	 наме-
рени	 тук	 кози	 рога,	 оста-
тъци	 от	 изядени	 от	 вълци	
кози.	 Църквата	 „Рождест-
во	Пресветая	Богородица“	
е	от	1874	година.
	 Името	 е	 получено	 от	
самата	местност.	Тръгнали	
трима	долненци	(от	долни-
те	 полски	 села)	 да	 тър-
сят	 място	 за	 заселване.	
Дотегнало	 им	 от	 турските	
безчинства.	
	 Дошли	по	тези	места	и	
се	 установили	 най-напред	
с	 овцете	 си	 през	 лято-
то.	 Наесен	 слезли	 пак	 в	
равнината	 двама	 от	 тях.	
Искали	да	си	пренесат	по-
къщнината	 и	 да	 отведат	
жените	и	децата	си.	Кога-
то	съселяните	им	ги	попи-
тали	къде	ще	се	изселват,	
те	отговорили:
	 -	 В	 Балкана,	 на	 Кози-
рожкия	рогул.	
	 И	 тръгнали	 за	 него	 с	
козите	 си.	А	 нарекли	мяс-
тото	 така,	 защото	 било	
един	 скрит	 и	 вдълбан	 кът	
като	рог.
	 И	днес	употребяват	из-
раза	 „в	 рога	 стои	 вместо	
в	 къта“	 (ъгъла	 на	 стаята).	
Сравни	 в	 Севлиевско	 ко-
либи	 Рогуля.	 А	 кози	 упо-
требили	 в	 смисъл,	 не	 че	
имало	 някакви	 диви	 кози,	
а	 като	 непристъпно	 мяс-
то,	където	само	кози	биха	
преминали.
	 Според	друго	предание	
името	 на	 селото	 дошло	
по	 намерените	 рога	 като	
остатъци	 от	 изядена	 от	
вълците	коза.
	 В	 миналото	 там,	 къде-
то	е	сега	Ловнидол,	имало	
чифлик	с	малко	български	
къщи,	 които	 носели	 име-
то	 на	 селището.	 Чифли-
кът,	 заедно	 със	 селцето,	
се	 владеел	 от	 един	 бей	
от	 Севлиево.	 А	 за	 свой	
заместник	 той	 имал	 един	
турчин	 назърин	 (надзира-
тел,	управител).
	 Той	притеснявал	много	
населението.	 Веднъж	 от-

влякъл	даже	една	мома	в	
дома	си.	Намерил	се	един	
буен,	 непокорен	 младеж,	
който	 отговорил	 на	 него-
вото	безчинство	с	куршум.	
Беят	научил	за	убийството	
на	своя	 човек	и	изпратил	
турци,	 които	 изгорили	 се-
лището.	 Спасителите	 са	
намерили	 други,	 по-спо-
койни	 места	 за	 живот.	
Едни	се	заселили	в	днеш-
ното	 село	 Здравковец,	 а	
някои	намерили	за	по-бли-
зо	 до	 своята	 бащиния	 в	
днешното	село	Козирог.	Те	
намерили	 тук	 само	 един	

козар.	 Заселили	 се	 при	
него	 и	 сложили	 началото	
на	новото	село.
	 Из	 книгата	 „Страници	
от	историята	на	Ловнидол“	
от	 Георги	 Гализов,	 1979	 г.,	
съхранявана	 в	 Държавен	
архив	–	Габрово.
	 Опожаряване	 на	 ста-
рото	село	Харбалий	около	
Ловнидол.
	 През	 тези	 съдбоносни	
години	 от	 кърджалийските	
размирици	 около	 1795	 го-
дина	било	опожарено	ста-
рото	 село	 Харбалий.	 Пре-
данието	разказва,	че	един	
ден	 кърджалийска	 орда	
отседнала	 на	 намиращата	
се	 на	 300	 метра	южно	 от	
Харбалий	 поляна.	 Целта	
на	 разбойниците	 била	 да	
ограби	 и	 опожари	 село-
то.	 Турците	 поставили	 на	
селяните	 тежки	 условия	 –	
много	голям	откуп	–	ядене	
и	пиене	и	за	всеки	турчин	
по	 невеста.	 Селяните	 не	
се	съгласили.	Завързал	се	
голям	 бой.	 Турците	 зае-
ли	 позиция	 на	 ливадата,	
която	 и	 днес	 се	 нарича	
Пашова	 ливада.	 Селяни-
те,	 начело	 със	 своя	 поп,	

се	 разположили	 на	 север	
през	 дерето.	 Селяните	
били	 разбити.	 Попът	 бил	
убит	 и	 погребан	 в	 мест-
ността,	 която	 днес	 носи	
името	 Поповец.	 Харбалий	
било	 ограбено	 и	 опожа-
рено,	 а	 жителите	 му	 се	
разбягали.
	 Народът	 сътворил	 пе-
сен	със	следното	съдържа-
ние:

 Запалило сей, малило
 голямо село Харбалий.
 Че е горяло малило,
 горяло цяла неделя!

 Чи кой ли сей запали,
 чи кой ли каил не стана!
 Запалиха го малило
 пустите турци поганци.
 Стоян ненков, 
народен певец

	 Според	 друго	 преда-
ние	 преди	 Освобождение-
то	Малкочево	 (днес	 Буря)	
било	 турско	 село.	 Тогава	
Козирог	 не	 е	 съществу-
вало.	 В	 местността	 Ма-
зълската	 ливада	 живеели	
няколко	души.	Турците	чес-
то	 ходели	 при	 тях	 и	 ги	
безпокоели.	Накрая	трима	
братя	от	тях	решили	да	се	
преместят.	 Единият	 сло-
жил	началото	на	днешното	
село	 Мазъли.	 Нарекли	 го	
така,	 за	 да	 не	 забравят	
родното	 си	 място.	 Втори-
ят	заселил	днешното	село	
Кая-Баш	 (днес	 Здравков-
ец).	Третият	заселил	Кози-
рог.	Местността	била	изви-
та	 като	 рог	 на	 коза.	Три-
мата	се	уговорили	-	когато	
искали	да	се	видят,	ще	се	
срещнат	на	Козирога.
	 Има	 и	 предание	 за	
стар	 манастир,	 който	 се	
издигал	 много	 отдавна	 на	

мястото	 срещу	 гробищата,	
където	 сега	 са	 къщите	 в	
долния	участък	на	селото.	
Защо	 е	 изчезнал,	 не	 е	
известно.	 Когато	 се	 нала-
гали	строителни	и	изкопни	
работи	 там,	 където	 била	
сградата,	 от	 земята	 из-
копавали	 обработени	 дя-
лани	 камъни	 и	 тухли	 от	
червена	 изпечена	 глина.	
Мястото,	 където	 сега	 се	
намира	 селото,	 било	 про-
кълнато.	Един	ден	прокля-
тието	щяло	да	се	изпълни.	
Цялата	падина,	в	която	се	
намира	 селото,	 щяла	 да	

се	запълни.	Височина-
та	Стражата	от	север	
щяла	 да	 се	 свлече	 и	
да	я	затрупа.
	 Н а й - р а н н и т е	
писмени	 сведения	 за	
Козирог	 намираме	 в	
писмата	 на	 габров-
ския	 търговец	 хаджи	
Христо	 Рачков,	 писа-
ни	 в	 Казанлък	 през	
1800	година.	В	тях	той	
пише,	че	кърджалиите	
стигнали	 до	 Козирог,	
Кая-баш	 (днес	 Здрав-
ковец)	 и	 Хадъмово	
(днес	Янтра).
	 В	средата	на	XIX	
век,	 когато	 е	 бил	 в	
Трявна,	 Петко	 Сла-
вейков	 е	 обхождал	
Габровския	 край.	 За	
някои	 селища	 е	 оста-
вил	 кратки	 записки.	
За	Козирог	е	записал	
следното:	 „Кая-баши	
и	 Козирог.	 Севлиев-
ски	 съпределени	 с	
Дряновско.	 На	 изток	
от	Габрово	на	3	часа.	

Имат	 около	 200	 българ-
ски	къщи“.	Има	поговорка:	
Близко	 ли	 е	 Козирог	 до	
Гърня.	 Гърня	 –	 Дряновски	
колиби.
	 В	миналото	целият	ра-
йон	около	сегашното	село,	
заедно	 с	 мястото,	 където	
се	 намира	 сега,	 бил	 по-
крит	 с	 непроходими	 гори.	
Турците	 вървели	освен	по	
старото	 Свищовско	 шосе	
и	 по	 пътя	 Габрово	 –	 Се-
влиево.	Той	вървял	по	Ви-
тата	 стена	 и	 се	 наричал	
Ветия	 друм.	 По	 това	 вре-
ме	 някакви	 самотни	 ов-
чари	пасели	 стадото	 си	 в	
местността	Лъката	–	тя	се	
намирала	 към	 днешното	
село	Янтра	и	Ловнидол.	От	
време	на	време	такива	са-
мотници	били	посещавани	
от	 турците	 за	 седятъка	 и	
други	данъци.	Веднъж	два-
мата	 пак	 пасели	 стадото	
си	в	този	район	и	единият	
казал	 на	 другия:	 „Хайде	
да	се	преселим	някъде	на	
тайно	 място,	 където	 няма	
да	 ни	 намерят,	 и	 да	 не	
плащаме	 данъци“.	 После	
оставил	другаря	си	и	само	
с	 една	 брадва	 тръгнал	 да	

търси	място	 за	 новото	 си	
жителство.	
	 Когато	 наближил	 ра-
йона	 на	 сегашното	 село	
Козирог,	 гората	 била	 тол-
кова	 гъста,	 че	 трябвало	
да	 си	 проправя	 пътека	 с	
брадвата.	 След	 като	 огле-
дал	 мястото	 и	 се	 уверил	
в	неговите	предимства,	се	
завърнал	 при	 другаря	 си.	
Когато	 се	 срещнали,	 той	
му	казал:	„Намерих	място,	
където	 няма	 да	 ни	 наме-
рят.	Скрих	се	в	него	 като	
на	 козата	 в	 рога“.	 Така	
получило	 името	 си	 новоо-
бразуваното	село	Козирог.
	 Тази	легенда	е	записа-
на	през	1983	година.
	 Административна	 при-
надлежност.
	 През	1981	година	Кози-
рог	наброявал	389	жители.	
Тогава	 в	 община	 Козирог	
влизали	 следните	 села:	
Влайчевци,	 Ингелинковци,	
Кокалани,	 Мазълите,	 Пар-
човци,	 Рендевци,	 Сей-
кювци,	Спанци.
	 Кокалани	 през	 1887	
година	 е	 броено	 към	 Ко-
зирог.	След	 1900	 година	 е	
присъединено	 към	 Спан-
ците.	 През	 1881	 година	 е	
брояло	44	жители.
	 Ингелинковци	 през	
1881	 година	 е	 брояло	 8	
къщи	с	82	жители.	От	1900	
година	 слято	 с	 Козирог	
и	 броено	 заедно	 с	 него.	
Сега	е	Иньовската	махала	
в	селото.	Поповци	било	30	
къщи	със	157	жители.	След	
1900	година	броено	заедно	
с	Козирог	и	слято	с	него.	
Сега	 е	 Поповска	 махала	
в	 селото.	 Рендевци	 през	
1881	 година	 е	 брояло	 6	
къщи	с	35	жители.	От	1905	
година	 е	 слято	 с	 Козирог	
и	броено	заедно	с	него.
	 През	 1900	 година	 Ко-
зирог	 е	 наброявал	 591	
души,	 1910	 г.	 -	 663,	 1920	
г.	 -	 665,	 1926	 г.	 вече	 Ко-
зирожката	 и	 Козерицката	
община	 се	 сливат.	 През	
същата	 година	 имало	 143	
къщи	 и	 611	жители,	 които	
са	 живеели	 групирани	 в	
134	 семейства.	 През	 1934	
година	 –	 622	души	местно	
население	 и	 636	 налично.	
През	 1946	 г.	 -	 592,	 1956	 г.	
-	 505,	 след	образуване	на	
стопанствата	по	селата	го-
ляма	 част	 от	жителите	 се	
преселват	в	 Габрово.	 1956	
г.	-	505,	1960	г.	-	218,	1975	г.	
-	218,	1985	г.	-	176	жители.
	 В	 преброяването	 през	
1985	 година	 е	 отбелязано	
следното:
	 Население	–	жители	до	
15	 години	 5	 мъже	 и	 10	
жени,	 от	 16	 до	 54	 години	
–	8	мъже	и	11	жени,	от	55	
до	59	години	–	2	мъже	и	7	
жени,	на	60	години	и	пове-
че	–	62	мъже	и	71	жени.

Пðåäания и лåãåнäи за имåто на ñåло Козиðоã

Храм "Рождество Богородично", с. козирог, Габровска област. Снимка: Отец Стефан
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ЛекАрИ
Д-р БАЛНИкоВА - кожен 
лекар - 0888/878-193.
Д-р йорДжеВА - кожен 
лекар - 0888/544-046.
ПсИхИАТЪр И НеВро-
Лог. Д-р ТрИфоНоВ, 
Габрово, ул. „Емануил 
Манолов“ № 12-А, тел. 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-

ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
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, 17]
Д-р ТАНЯ Петкова - кар-
диолог, преглежда болни 
в ДКЦ „СИАС“, ул. „Чу-
мерна“ 15. Телефон за 
записване: 066/866-000. 
[15, 5]
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ИмоТИ ПроДАВА
АПАрТАмеНТ - 100 кв. 
м, топ център, ул. „юрий 
Венелин“ 3Б, след ре-
монт, 55 000 лв. Тел. 
0889/900-000. [22, 22]
кЪщА НА два етажа в 
Лъката се продава на тел. 
0898/595-968. [22, 16]
ИмоТ В кв. Кие-
вци се продава на тел. 
0890/573-393. [25, 16]
ПАрЦеЛИ В кв. Тлъчници 
- 5600 кв. м, се прода-
ват на тел. 0888/419-838. 

[22, 15]
мАгАзИН В топ център - 
220 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 
15]
кЪщА ТИП „Кайлъка“ и 
масивен навес се прода-
ват на тел. 0886/258-661. 
[11, 6]
ВИЛНо мЯсТо в Шенини 
и имот в строеж в село 
Златевци се продават на 
тел. 0899/943-105. [11, 
9]
кЪщА В село Орловци се 
продава на тел. 066/87-
67-49. [5, 3]
кЪщА В село Гъбене се 
продава на тел. 0888/732-
594 и 0888/378-773. [10, 
2]
гАрсоНИерА с ТЕЦ - ту-
хлена, до Автогарата се 

продава на тел. 0988/333-
610. [2, 1]
кЪщА с 1.5 декара двор се 
продава на тел. 06713/23-
30. [2, 1]

ИмоТИ кУПУВА
кЪщА В центъра до 40 
000 лева се купува на тел. 
0877/240-584. [3, 3]

ИмоТИ ДАВА ПоД НАем

мАгАзИН В БЛок 
„кАТюшА“ - кВ. 
мЛАДосТ се отда-
ва под наем на тел. 
0888/234-179. [11, 
10]

гАрсоНИерА В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0896/349-417, 
066/85-41-85. [11, 10]

мИВкА с паркинг се дава 
под наем на тел. 0884/005-
537. [5, 5]
зАВеДеНИе с павилион за 
бърза закуска се дава под 
наем на тел. 0884/005-
537. [5, 5]
оБзАВеДеН АПАрТАмеНТ 
с ТЕЦ се дава под наем на 
тел. 0898/644-138. [5, 4]
ТАВАНскА гАрсоНИерА 
се дава под наем на тел. 
0886/158-441. [5, 4]
кВАрТИрА се дава на 
тел. 0889/363-365. [4, 3]
ДоБре рАБоТещ храни-
телен магазин, оборудван, 
се дава под наем. Продава 
се стоката. Справки на 
тел. 0899/925-007. [11, 2]
АПАрТАмеНТ ПоД наем в 
центъра - 0878/515-080. 
[7, 2]

оТоПЛеНИе
ПресЯТИ ВЪгЛИщА 
донбас и разпалки. Без-
платен 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, разпалки 
- 4 лв., безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0897/222-062.
„мг-Лес“  ПроДА-
ВА  дърва 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.
ДЪрВА зА печка, камина, 
котел и метрови - реал-
ни кубици, се продават 
на тел. 0879/988-047, 
0879/988-131
ДЪрВА зА огрев - метро-
ви, нарязани, нацепени. 
Тел. 0879/972-114. [33, 

26]
меТроВИ ДЪрВА - 70 
лв., нарязани, нацепени 
- 80 лв. - 0893/511-154 
[22, 17]
НАЦеПеНИ сУхИ и суро-
ви дърва - 70 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 16]
ПеЛеТИ: сЛЪНчогЛеДо-
ВИ - 200 лв./т; дъбови 
- 370 лв./т - 0878/24-05-
06. [22, 15]
гоТоВИ ДЪрВА за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [17, 13]
режА ДЪрВА - тел. 
0894/602-701. [22, 13]
режА ДЪрВА - тел. 
0894/220-509. [12, 11]
„фЛИНТ - Гайдарови“ 
(Петя Гайдарова) - дон-
баски въглища, брикети, 
разпалки, пелети. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [15, 10]
ПеЛеТИ - ДъБОВИ пред-
лага „Флинт - Гайдарови“ 
(„Петя Гайдарова“) - тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [15, 10]
ДЪрВА - нацепени. По 
избор. Точно количество. 
Тел. 0894/399-931. [11, 
5]

ероТИкА
47-гоДИшНА - 50 лева 
на среща, 100 лева цяла 
нощ на ваш терен - 
0890/222-094. [33, 11]
секс зА мъже - 
0896/981-354. [11, 4]

ПроДАВА мАшИНИ
БАЛАНс мАшИНА и 
монтаж и демонтаж за 
вулканизатор - перфект-
ни, се продават на тел. 
0884/005-537. [5, 5]

ПроДАВА мАТерИАЛИ
ЦИгЛИ - 0.30 лв., се про-

дават на тел. 0895/752-
838. [22, 16]
ТрЪБИ, ЛАмАрИНИ, ел. 
мотори и др. се продават 
на тел. 0895/752-838. 
[22, 16]
гоЛемИ кАмеННИ плочи 
за покрив и др. се прода-
ват на тел. 067/193-281. 
[7, 2]

ПроДАВА рАзНИ
ПерАЛНЯ, фрИзер, съ-
домиялна, печки - гот-
варска и микровълнова, 
косачка, телевизор, ко-
лело се продават на тел. 
0899/845-318. [11, 11]
ЦИсТерНИ - 1 тон, 170 
лв., всички видове бидо-

ни се продават на тел. 
0887/307-193. [11, 10]
ПИАНо „ЦИмермАН“ 
се продава на тел. 
0886/158-441. [3, 2]
ДВА фУргоНА с навес - 
отлични, се продават на 
тел. 0884/005-537. [5, 2]
БойЛер „еДесА“ - 150 
литра, нов, се продава на 
тел. 0878/889-225. [6, 2]

кУПУВА рАзНИ
БУркАНИ се изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу 
„Капитан Дядо Никола“.
сТАрА НАфТА се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 16]

сТроИТеЛсТВо
кЪрТИ И пробива - 
0897/832-363
сЪБАрЯм И почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи - 0899/601-
444
фИрмА сЪБАрЯ, почиства 
за сметка на материали-
те - тел. 0896/183-637. 
[22, 16]
хИДроИзоЛАЦИЯ, сАНИ-
рАНе, покриви, навеси, 
дренаж - 0888/020-187. 
[15, 9]
хИДро И топлоизолации, 
тенекеджийство, ремонт 
на покриви, дренаж – 
0888/863-001. [12, 8]
ИзмАзВАНе НА капаци, 
тенекеджийство и покрив-
ни ремонти – 0882/279-
749. [12, 8]

ВЪТрешеН 
ремоНТ
шПАкЛоВкИ, БоЯДИсВА-
Не, замазки, зидария, те-
ракота, гипсокартон - тел. 
0879/876-929. [15, 13]
Вик, фАЯНс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
13]

ИзоЛАЦИИ
АЛПИНИсТИ, скеЛе - 
0898/907-400
АЛПИНИсТИ - 0899/321-
190
хИДро- И топлоизолации, 
ремонт и направа на по-
криви, дренаж и др. - тел. 
0882/279-749. [12, 5]
ТоПЛоИзоЛАЦИЯ - тел. 
0887/131-311. [33, 3]

ИзрАБоТВА
меТАЛНИ коНсТрУкЦИИ 
се изработват на тел. 
0885/724-671. [11, 7]

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

еЛекТро- 
ИНсТАЛАЦИИ,
ремоНТИ
ПоПрАВЯм еЛ. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[12, 11]
ДреБНИ еЛекТроУс-
ЛУгИ по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 10]
ремоНТ НА телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 6]

Вик, 
\комИНИ
ПрофесИоНАЛНо По-
чИсТВАНе на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
Вик моНТАж и поддръжка 
- 0887/680-034.
мАшИННо оТПУшВАНе 
на канали - тел. 0899/805-
238.

ремоНТ НА 
еЛекТроУреДИ 
И еЛекТроНИкА
ремоНТ НА всички марки 
автоматични перални - тел. 
0888/294-214. [23, 20]

грАДИНИ, 
БАсейНИ

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

ПочИсТВАНе
ПочИсТВАНе НА прозор-
ци, пране на мека мебел. 
Ниски цени! Тел. 0890/56-
98-03. За Габрово и реги-
она. [11, 11]

косеНе
косеНе, кАсТреНе и по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [13, 9]
косеНе И прочистване - 
тел. 0877/441-110. [11, 5]

УсЛУгИ
оБрЪщАм грАДИНИ, цепя 
дърва - тел. 0896/926-
407. [3, 3]

АВТомоБИЛИ ПроДАВА
коЛА Пежо 309 се про-
дава на тел. 0889/210-
406. [5, 5]
фоЛксВАгеН гоЛф и 
Пасат се продават на тел. 
0878/821-365. [10, 4]

ВАз, москВИч
ЛАДА НИВА се продава 
на тел. 0895/460-288. [4, 
3]

АВТомоБИЛИ кУПУВА
коЛИ, БУсоВе, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 

0897/429-374

АВТочАсТИ/мАгАзИНИ
АВТомоБИЛНИ кАТА-
ЛИзАТорИ се изкупуват 
с БЕЗПЛАТЕН демон-
таж - справки на тел.  
0890/305-005.
АУДИ 80 на части се про-
дава на тел. 0887/273-
110. [5, 3]
скоросТНА рАзДАТЪч-
НА и кормилна кутии за 
ГАЗ 63, разпределител за 
трактор се продават на 
тел. 06713/23-30. [2, 1]

скрАП, сТАрИ
АВТомоБИЛИ
коЛИ зА скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 2]

ТрАкТорИ, моТокАрИ
крАН HIAB на трак-
тор юМЗ за 12 000 
лв. се продава на тел. 
0877/781-145. [33, 11]

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

ÌÅÁÅËÈ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА
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Новият  “100 вести”
в Интернет

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 оТ 5 до 25 
тона с бордови и са-

мосвални автомобили - 
0888/564-431 [33, 33]
НоВ БУс - 0.40 лв./км - 
тел. 0894/004-045. [22, 
5]

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

www.100vesti.info

Новият  “100 вести”
в Интернет

ЯсНоВИДсТВо
ЯсНоВИДкАТА мАрИЯ 
Христова приема - тел. 
0895/201-332. [7, 7]
АДем хоДжА гос-
тува в град Габрово. 
Телефони за запис-
вания :  0877/702 -
473, 0885/995-789, 
0876/782-577. [7, 1]

УроЦИ, кУрсоВе
БезПЛАТНо оБУчеНИе - езиково, компютърно и 
професионално, с ваучери предлага „Веда Консулт“ 
за работещи лица. За контакти: тел. 066/806-552; 
0898/543-012; 0896/779-140; www.veda.bg. [18, 2]

сПорТ
шАхмАТ зА деца в Дома на културата - тел. 
0899/590-276. [11, 10]

козмеТИкА, мАсАж
ПрофесИоНАЛНИ мАсА-
жИсТкИ -  0876/735-596. 
[22, 17]
мАсАжИ се предлагат на 
тел. 0897/219-833.

жИВоТНИ ПроДАВА
мАгАре, мЪжко, на 7 
години, скопено, елитно, 
За работа с амуницията, 
се продава на грижовен 
стопанин. Цена по до-
говаряне. За справки - 
село Велковци - кораб-
чето, Александър Павлов. 
[10, 10]
оВЦе се продават на 
тел. 0888/854-135. [6, 5]
АгНеТА зА клане се про-
дават на тел. 0877/440-
100. [3, 3]
АгНеТА, може и труп-
но, се продават на тел. 
0888/975-692. [11, 4]
ДВе козИчкИ и ярен-
ца се продават на тел. 
0878/913-744. [4, 2]
кУче - самоед, на 1 го-
дина, здравна книжка, 
ваксинирано, обучено - 
0885/419-432 [3, 1]

ДомАшНИ ЛюБИмЦИ
ПоДАрЯВАм ПУхкАВИ 
котета - тел. 0899/815-
026. [3, 2]

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, 21]

ПчеЛИ ПроДАВА
ПчеЛНИ оТВоДкИ 
се продават на тел. 
0878/365-379. [5, 4]

НощУВкИ
НощУВкИ - лукс - тел. 0886/800-000. [22, 22]
НощУВкИ В топ център - 10 лв. - 0877/240-584. [23, 
18]
НощУВкИ, ЦеНТЪр - 0878/515-080. [18, 13]
НощУВкИ - тел. 0896/640-697. [22, 4]
НощУВкИ - тел. 0882/381-478. [22, 1]
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ВЕЛА ЛАЗАРОВА

 - Г-жо Григорова, гос-
тували ли сте друг път на 
габровска сцена?
	 -	Не.	Радвам	се,	че	за	
първи	 път	 съм	 на	 габров-
ска	сцена	и	то	със	спекта-
къла	„Бел	Ами”.
 - Вашето амплоа до-
сега са все млади моми-
чета. Как влязохте този 
път в ролята на властната 
мадам Мадлен Форестие?
	 -	 Този	 път	 режисьор-
ката	 Бина	 Харалампиева	
реши	аз	да	не	съм	моми-
ченцето,	 а	 зрялата	 жена.	

Ролята	 ми	 се	 отдаде	 с	
лекота.	 От	 една	 страна	 -	
предизвикателство,	от	дру-
га	 е	 нещо,	 което	 нося	 в	
себе	си.	Винаги	съм	имала	
една	такава	зрялост.
 - Върху какво се съ-
средоточихте при из-
граждане на образа на 
героинята, персонаж, ак-
туален и днес?
	 -	Най-вече	в	изгражда-
не	 на	 нейното	 самочувст-
вие,	което	трябва	да	бъде	
конкретно	 уцелено.	 Тази	
жена	в	пиесата	е	властна	
като	 мъж.	 Чрез	 женските	
си	хитрини	тя	успява	да	се	

домогне	 до	 нещата,	 които	
мъжете	 постигат.	 Тя	 е	 ог-
ледален	образ	на	Бел	Ами,	
което	 е	 интересно	 и	 се	
разбира	накрая	 на	 пиеса-
та.
 - Повече от година 
постановката се радва на 
голям успех. Къде е тай-
ната му?
	 -	 Едно	 от	 нещата	 е	
актуалността.	 Независимо	
че	 пиесата	 е	 писана	 по	
толкова	стар	роман	от	XIX	
век,	 сега	 изглежда,	 че	 в	
обществото	 нищо	 не	 се	 е	
променило	 -	 секс,	 пари	 и	
власт…	

	 А	 трябва	 да	 обръщаме	
внимание	 повече	 на	 ис-
тинските	 чувства	 и	 да	 не	
сме	 подвластни	 на	 секса,	
парите	и	властта.
 - Какво бихте казали 
за мосю Валтер - парт-
ньорът в спектакъла, чий-
то образ играе Герасим 
Георгиев - Геро? Неговият 
път в театъра тръгва от 
Габрово преди повече от 
17 години и габровската 
публика толкова го обича. 
	 -	О,	не	знаех,	че	е	тол-
кова	 свързан	 с	 Габрово.	
Приятен	герой	и	много	до-
бър	актьор.	Много	забавен	

като	 човек.	Малко	 повече	
от	 година	 е	 член	 на	 тру-
пата	на	нашия	театър	„Зад	
канала”,	 след	 като	 беше	
в	 Младежкия	 театър.	 Не-
гов	 дебют	 е	 участието	 му	
в	 спектакъла	 „Бел	 Ами”,	
където	прави	една	забеле-
жителна	роля.
 - Вашето  пожелание 
към габровската публи-
ка?
	 -	Да	се	среща	в	театъ-
ра	 с	 интересни	актьори	и	
интересни	 автори	 на	 пие-
си.	А	 на	 себе	 си	 пожела-
вам	 да	 идвам	 по-често	 в	
Габрово.

 - Г-н Врачански, как 
влязохте в обувките на 
Жорж Дюроа (Бел Ами)?
	 -	 С	 помощта	 на	 Бина	
Харалампиева,	 поставила	
пиесата.	 От	 моя	 страна	
усилията	 са	 най-вече	 да	
предам	 истинността	 на	
написаното.	 Не	 ми	 беше	
лесно,	 защото	 моят	 герой		
е	доста	далеч	от	мен	като	
усещане	за	живота.	В	слу-

чая	 изборът	 му	 да	 тръг-
не	 на	 път,	 благодарение	
на	хората,	които	са	около	
него	 и	 му	 казват:	 „Така	
трябва	да	бъде,	ако	искаш	
да	стигнеш	от	най-долу	до	
най-горе!”.	
	 За	мен	ролята	е	много	
любопитна,	много	изграде-
на.	Да,	 някои	неща	не	са	
точно	като	в	романа.
 - Какво извеждат на-

пред авторът Юрий Дачев 
и режисьорът Бина Ха-
ралампиева?
	 -	 Техният	 принос	 за	
изграждане	 на	 пиесата	 е	
твърде	 голям.	 И	 високият	
глас	срещу		това,	което		и	
сега	 важи	в	 обществото	 -	
секс,	пари,	власт.	Особено	
трудна	е	била	работата	на	
Юрий	Дачев		да	адаптира	
романа	 (400	 страници)	 в	
пиеса,	 без	 да	 се	 лиши	
от	богатството,	което	има.	
Същото	е	и	за	режисьора,		
динамично	 действие	 -	 за-
бавно,	безумно,	любовно…	
 - Спектакълът повече 
от година се радва на за-
служен успех.
	 -	Така	 е.	 Заслуга	 е	 на	
авторите	на	пиесата	и	по-
становката.	 Разбира	 се,	
и	 	на	 	актьорския	състав.	
Ние	 се	 вдъхновяваме	 от	
заряда,	 с	 който	 Бина	 Ха-
ралампиева	работи	с	нас,	
актьорите,	 защото	 когато	

видиш	 един	 човек,	 който	
работи	 с	 такова	 голямо	
желание,	 няма	 как	 да	 ос-
танеш	 безучастен.	 Даваш	
всичко	от	себе	си.
 - Как сте с партньо-
ра в спектакъла - мосю 
Валтер, собственикът на 
вестника, в който отивате 
да работите?
	 -	О,	много	добре.	Знам,	
че	 Геро	 е	 бил	 отначало	
актьор	 в	 Габровския	 теа-
тър.	 Той	 е	 изключителен	
актьор.	 Много	 ми	 допада.	
Един	човек	с	много	талант	
и	много	голямо	чувство	за	
хумор.	 Понякога	 опасно…	
Сега	 той	 играе	 в	 театър	
„Зад	 канала”,	 където	 аз	
съм	 гостуващ	 актьор.	 Ра-
ботя	 на	 свободна	 практи-
ка.
 - Участието Ви в „Като 
две капки вода” какво до-
принесе?
	 -	Увереността,	че	може	
и	 още	 нещо	 да	 правя.	 Че	

още	нещо	мога	да	извадя	
от	 себе	 си.	 Разбира	 се,	
всяко	 едно	 появяване	 на	
екран	-	сериал	или	преда-
ване,	 допринася	 за	 попу-
лярността.
 - Какво Ви очаква 
през новия творчески се-
зон?
	 -	В	момента	репетирам	
в	театър	„София”	Франкен-
щайн.	 Героят	 ми	 е	 създа-
телят		на	съществото,	пре-
върнало	се	в	нарицателно	
име.	 Режисьор	 е	 Стайко	
Мурджев.
 - Гостувате често в 
Габрово. Какво бихте по-
желали на габровската 
публика?
	 -	 Да	 има	 възможност	
да	гледа	все	повече	и	по-
вече	 спектакли.	 Габрово	
има	 много	 интелигентна	
публика.	 Не	 всичко	 прие-
ма.	Не	 е	мелачка	 за	 как-
вото	 и	 да	 било.	 Тук	 има	
театрални	традиции.	

ВЕЛА ЛАЗАРОВА

 Във вторник на сцената на драматичен театър „Рачо 
Стоянов“ в Габрово се игра нашумялата постановка „Бел 
Ами” на Малък градски театър „Зад канала” - София.
 Калин Врачански - един от най-талантливите и обичани 
български актьори, се превъплъщава в прочутия образ на 
Жорж Дюроа (Бел Ами) на френския писател Ги Дьо Мопасан. 
Провинциален младеж, който от обикновен репортер се изди-
га до депутат и политик, благодарение на привлекателната 
си външност и неповторимо въздействие върху жените.   
 Женският еквивалент на Бел Ами - амбициозната и 
безскрупулна Мадлен Форестие, беше представен от Луиза 
Григорова. След спектакъл двамата актьори дадоха кратки 
интервюта за „100 вести“.

Калин Вðачанñки: „Габðово има интåлиãåнтна 
публика, която нå вñичко пðиåма”

Луиза Гðиãоðова: “Да обðъщамå повåчå 
вниманиå на иñтинñкитå чувñтва и äа нå 
ñмå поäвлаñтни на ñåкñа, паðитå и влаñтта”

продължава от стр. 1
Екипът	 на	 „Българска	

история“	 стана	 партньор	
на	концерт-спектакъла	„Го-
дината	 на	 Левски“.	 Бла-
годарение	 на	 „Българска	
история“	зрителите	на	кон-
церт-спектакъла	 ще	 могат	
да	гледат	специален	късо-
метражен	 филм,	 създаден	

от	тях	за	Васил	Левски.
Още	 един	 благороден	

жест	 направиха	 от	 „Бъл-
гарска	 история“	 за	 габро-
вци	–	те	даряват	100	броя	
от	 списание	 „Българска	
история“,	 посветено	 на	
Васил	 Левски.	 Тематич-
ното	 издание	 ще	 стигне	
до	местните	 библиотеки	 в	

Габрово,	 училищата	и	 кул-
турните	институции.

Специално	 за	 посети-
телите	 на	 концерт-спекта-
къла	 на	 27	 юни,	 ще	 бъде	
разиграна	 томбола	и	 част	
от	тях	ще	си	тръгнат	с	по-
дарък	 –	 списанието	 „Бъл-
гарска	история“!

Основна	 задача	 пред	
сдружение	 „Българска	 ис-
тория“	 е	 съхраняването	 и	
популяризирането	 на	 бъл-
гарската	 история.	 Голяма	
публичност	придобиха	сай-
тът	 www.bulgarianhistory.org	
и	 едноименната	 Фейсбук	
страница,	в	които	на	дос-
тъпен	 език	 се	 пише	 за	
събитията	и	личностите	от	
нашата	 история.	 Младите	
родолюбци	 правят	 също	
така	обиколки	на	училища	
с	 цел	 изнасяне	 на	 уроци,	
създават	 образователни	
клипове	 и	 документални	
поредици,	 телевизионни	
предавания	и	книги	на	ис-
торическа	тематика.

Ето	 какво	 споделят	 от	
„Българска	 история“	 за	
списанието,	 посветено	 на	
Апостола:	 „Подготвихме	
третия	 брой	 на	 списание	
„Българска	 история“,	 во-
дени	 от	 убеждението,	 че	
за	 непреходното	 дело	
на	 Васил	 Левски,	 макар	
и	 трудно,	 трябва	 да	 се	
пише.	Поставихме	си	една	
отговорна,	 но	 и	 пости-
жима	 цел	 –	 да	 създадем	
издание,	 което	 в	 най-пъ-
лен	 и	 завършен	 вид	 да	
представи	 многопластие-
то	 на	 личността	 и	 делото	
на	 Апостола,	 на	 неговите	
сложност	и	величие.“

 Ваñил Лåвñки 
 и Габðово

Сред	 селищата,	 които	
Апостола	посещава	некол-
кократно	по	време	на	оби-
колките	 си	 из	 Българско	
за	изграждане	на	Вътреш-
ната	 революционна	 орга-
низация,	е	и	Габрово.

За	 най-ранна	 връзка	
между	 Левски	 и	 габровци	
свидетелства	 първият	 му	
биограф	 Георги	 Яковлев	
Кирков.	 Той	 отбелязва	
за	 негово	 участие	 в	 ре-
волюционните	 събития	
в	 Габровско	 през	 1862	 г.	
Според	 Г.	 Кирков	 Левски	
е	 “емисар”	 на	 Раковски	
и	 под	 прикритие	 работи	
“деятелно	 и	 сполучливо	
в	 полза	 на	 въстанието	 в	
Габрово”.	 След	 неуспеха	
му,	Левски	остава	в	града	
и	“8	½	месеци	се	помену-
ваше	с	Хабаджишлък	(аба-
джийство)	 с	 надежба	 да	
дочака	по-сгодно	време	за	
действуване”.	 Летописецът	
на	 българските	 въстания	
и	 революционери	 Заха-
рий	 Стоянов	 обаче	 счита	
за	невъзможно	Левски	да	
бъде	едновременно	на	две	
места	 –	 в	 Белград,	 като	
член	на	Първата	българска	
легия,	 и	 в	 Габрово,	 тъй	
като	времето	на	готвеното	
Габровско	въстание	съвпа-
да	 със	 събитията	 в	 сръб-
ската	 столица.	 Летописе-
цът	допуска,	 че	на	път	за	
родното	Карлово,	но	през	
пролетта	 на	 1863	 г.,	 е	 ве-
роятно		Васил	Левски	да	е	

спрял	за	кратко	в	Габрово,	
за	да	 търси	работа	с	 “го-
ляма	предпазливост”.	

По-конкретни	 са	 исто-
риографските	сведения	на	
братята	 Христо	 и	 Петър	
Гъбенски	 за	 идванията	 на	
Васил	 Левски	 в	 Габрово	
и	 създаването	 на	 Габров-
ския	 революционен	 коми-
тет.	Установени	са	пет	пре-
бивавания	на	Апостола	на	
свободата	 в	 нашия	 град.	
След	 Трявна,	 селището,	
което	 Левски	 посещава	
най-често	в	нашия	регион,	
е	именно	Габрово.	

През	зимата	на	1869	г.	
Левски	 пристига	 в	 Габро-
во	–	 това	е	неговата	пър-
ва	обиколка	в	България	с	
проучвателна	и	агитацион-
на	цел.	

Историографите	 бра-
тя	 Гъбенски	 отбелязват,	
че	 преоблечен	 като	 све-
тогорски	 монах,	 той	 вли-
за	 в	 Кръстниковия	 хан.	
През	 деня	 пее	 в	 черква	
и	 обикаля,	 за	 да	 съби-
ра	помощи	от	еснафите	и	
търговците,	 среща	 се	 и	 с	
чорбаджиите	 Манафовци.	
А	вечерта	в	една	от	одаите	
на	 хана	 има	 разговори	 с	
младежите	 Гаврил	 и	 Ге-
орги	 Кръстникови,	 Еким	
Цанков,	 Замфир	Петков	 и	
Тотю	Иванов,	за	да	ги	пос-
вети	 в	 тайната	 на	 своите	
намерения	 –	 да	 	 положи	
основите	 на	 комитетска	
мрежа	в	Габрово	и	Габров-
ския	край.	

През	 май	 1869	 г.	 един	
търговец	 влиза	 в	 Габро-
во	 откъм	 горния	 му	 край	
(„Кирчо	 махлеси”)	 и	 пре-
нощува	в	хана	на	Илийца.	

Това	 е	 Левски!	 На	 другия	
ден	 той	 посещава	 Теофи-
ловото	 кафене	 при	 Ганчо	
Стамболията,	 пие	 кафе	 и	
пита	 за	 Петко	 Аврамов,	
с	 когото	 се	 запознава	 в	
Пловдив.	 Тогава	 към	 дру-
жинката	 е	 привлечен	 и	
младият	 Никола	 Иванов	
Рясков.		

Съпроводен	 от	 Матей	
Преображенски,	 при	 тре-
тото	 си	 идване	 в	 Габрово	
през	втората	половина	на	
1870	 г.,	 Левски	 полага	 ос-
новите	 на	 революционен	
комитет	с	името	Перун.	

Придружен	от	двамата	
си	 помощници	Ангел	 Кън-
чев	и		Димитър	Общи,		на	
11	 (12)	 ноември	 1871	 г.	
Левски	 отново	 е	 в	 Габро-
во.	 Дошли	 откъм	 Трявна,	
апостолите	 организират	
две	 събрания	 с	 местни	
дейци,	 събират	пари.	Това	
посещение	 	 е	 	 вписано	
в	 личното	 тефтерче	 на	
Апостола,	 в	 което	 срещу	
Габрово	 са	 отбелязани	
имената	на	Христо	Петков	
Манафов,	 Досьо	 (Теодо-
сий)	 Драганов	 и	 Колчо	
Дървото.	 Първите	 двама	
са	 уважавани	 граждани	 и	
известни	 училищни	 насто-
ятели.	 А	 последният	 е	 от	
дейците-сподвижници	 още	
от	 времето	 	 на	 	 Г.	С.	 Ра-
ковски	 и	 член	 на	 тайния	
комитет,	 учреден	 в	 Габро-
во	 в	 началото	 на	 60-те	
години.	

Петото	 пребиваване	
на	Васил	Левски	 в	 Габро-
во	 е	 също	 документирано	
в	 джобното	 му	 тефтерче.	
Срещу	датата	22	март	1872	
г.	 са	 отбелязани	 напра-

вените	 	при	престоя	му	в	
Габрово	 разходи	 за	 мас-
лини,	хляб,	ябълки	–	2	гро-
ша.			 	 	
	 Един	от	най-оживените	
и	 известни	 в	 града	 хано-
ве	 –	 Кръстник-Колчовият	
хан	 е	 предпочитаното	 от	
Апостола	убежище	и	място	
за	 срещи	 с	 габровските	
младежи.	 Сред	 първите		
младежи,	 пред	 които	 Ва-
сил	Левски	разкрива	рево-
люционните	си	намерения,	
са	 братята	 Георги	 и	 Га-
врил	 Кръстникови,	 синове	
на	 собственика	 на	 хана.	
Енергични	 и	 инициативни		
габровци,	те	стават	и	част	
от	 революционното	 ядро	
на	местния	комитет.	

От	 краеведски	 източ-
ници	има	податки,	 че	 при	
престоя	 си	Левски	 отсяда	
и	в	Девическия	манастир.	
Един	 спомен	 на	 монахи-
ня	 Христина	 (документал-
но	 досега	 непотвърден)	 е	
свързан	 с	 времето	 (веро-
ятно	 през	 1870	 г.),	 кога-
то	 при	 една	от	 поредните	
си	 обиколки	 	 Левски	 по-
сещава	 Габрово	 за	 тре-
ти	 път,	 преоблечен	 като	
свещеник.	 Когато	 той	 е	
в	 манастира,	 въоръжени	
турци	 идват	 да	 го	 търсят.	
Разтревожена	 монахинята	
почукала	 на	 вратата	 на	
одаята	да	бяга.

	 „Те	 ме	 виждат,	 но	 не	
ме	 познават,	 не	 бой	 се!”	
-	 отвърнал	 той	 	 и	 през	
прозорчето	се	спуснал	във	
върбалака	край	Янтра.

Момчил Цонев, Об-
ществен комитет „ва-
сил Левски“ - Габрово

Почитамå памåтта на Апоñтола ñ концåðт-ñпåктакъл „Гоäината на Лåвñки”


