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РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Точно	 в	 3	 часа	 су-
тринта	 на	 25	 март	 2018	 г.	
България	 преминава	 към	
лятното	 часово	 време,	
съобщиха	 от	 Българския	
институт	 по	 метрология.	
Тогава	часовниците	трябва	
да	 се	 преместят	 с	 един	
час	напред.
	 За	 да	 се	 запомни	 по-
лесно	кога	въртим	час	на-
пред	и	кога	час	назад,	хо-
рата	са	измислили	следния	
израз:	 пролетта	 -	 час	 на-
пред,	есента	–	час	назад.
	 Ще	припомним,	че	иде-
ята	за	въвеждане	на	лятно	
часове	 време	 е	 от	 време-
то	 на	 Първата	 световна	

война.	На	практика	се	въ-
вежда	 първо	 в	 Германия	
за	 периода	 30	 април	 -	 1	
октомври	 1916	 г.	 Веднага	
след	 това	 се	 въвежда	 и	
във	Великобритания	–	от	21	
май	до	1	октомври	1916	г.
	 В	България	лятното	ча-
сово	 време	 е	 въведено	
официално	на	1	април	1979	
г.	 Според	 специалисти,	
целта	е	спестяване	на	раз-
ходи	 за	 осветление	 чрез	
увеличаване	 на	 използва-
нето	 на	 дневна	 светлина.	
При	 тази	 система	 офици-
ално	 прилаганото	 време	
се	 измества	 обикновено	
с	 1	 час	 напред	 от	 астро-
номическото	 време,	 като	
остава	така	за	пролетните	

и	 летните	 месеци.	 С	 това	
се	 цели	 подсигуряване	 на	
по-добро	съвпадане	на	ча-
совете	от	светлата	част	на	
денонощието	 и	 активните	
часове	за	работа	и	учили-
ще.	 Лятното	 часово	 време	
е	 най-често	 използвано	 в	
районите	 с	 умерен	 климат	
поради	 значителните	 из-
менения	 в	 съотношението	
светла/тъмна	част	от	дено-
нощието	 в	 зависимост	 от	
сезона	от	годината,	казват	
експерти.
	 Лятното	 часово	 вре-
ме	 продължава	 до	 четири	
часа	 в	 последната	 неделя	
на	октомври,	когато	часов-
никът	се	връща	с	един	час	
назад.

НАДЕЖДА ТИХОВА

	 Женското	 благотвори-
телно	 дружество	 „Майчи-
на	 грижа“	 успя	 да	 събере	
първите	 400	 лева	 за	 осъ-
ществяване	 на	 инициати-
вата	 си	 –	 построяване	 на	
скулптурна	 фигура	 на	 ве-
чния	 габровски	 музикант	
и	 зевзек	Александър	 Кер-
ков.	 Парите	 бяха	 събрани	
на	 специално	 организира-
ния	 за	 целта	 на	 20	 март	
благотворителен	 концерт	
в	 галерия	 „Христо	 Цокев“.	
Концертът	 с	 издържана	
програма	 и	 умела	 воде-
ща	 -	 Вера	 Тихова,	 събра	
доста	 почитатели	 на	 из-
пълненията	на	габровските	
таланти	 и	 напомни	 отново	
защо	 Александър	 Керков	
–	 създателят	 на	фанфарна	
музика	 и	 „Джаз	 Керков“,	
не	бива	да	бъде	забравен.	
В	 концерта	 участваха	пев-
ческият	състав	на	НАГ,	„Ус-

мивките	 на	 Габрово“,	 деца	
от	 Детска	 градина	 „Явор“,	
възпитаници	 на	 Школата	
за	 спортни	 танци,	 цигула-

рят	 Христофор	 Михайлов,	
възпитаници	 на	 Музикал-
ното	 сдружение	 към	 чита-
лище	 „Априлов-Палаузов“,	
както	 и	 църковният	 хор	
при	 храм	 „Света	 Троица“.	
Освен	 че	 пуснаха	 колко-

то	 могат	 пари	 в	 касичка-
та	 за	 дарения,	 габровци	
си	 купиха	 и	 от	 специално	
изработените	 картички	 с	

изображението	на	бъдещия	
паметник	на	Керков,	чийто	
проект	 беше	 изработен	 и	
дарен	на	„Майчина	 грижа“	
от	 скулптора	 Георги	 Бала-
банов.	 Предложението	 за	
изграждането	 на	 паметник	

е	одобрено	от	Общината	и	
дори	е	определено	мястото	
на	скулптурната	фигура	–	в	
градинката	 до	 сладкарни-
цата,	 популярна	 като	 „Гли-
нените	гърнета“.	Керката	е	
седнал	на	пейка	с	фанфар	
в	ръка,	а	до	него	може	да	
се	 настани	 всеки,	 който	
иска	 да	 си	 направи	 сним-
ка	 за	 спомен.	 Дамите	 от	
Женското	 благотворително	
дружество	ще	организират	
още	 благотворителни	 съ-
бития	 и	 продължават	 да	
очакват	 дарения,	 тъй	 като	
изработването	 на	 памет-
ника	 ще	 струва	 около	 40	
хиляди	лева.	
	 За	габровци,	които	биха	
дарили	 средства	 за	 изра-
ботването	 на	 скулптурата	
на	 Александър	 Керков,	 от	
„Майчина	 грижа“	 предла-
гат	 и	 банковата	 сметка:	
02/0000000004960171,	 IBAN	
BG87STSA93000004960171,	
BIC	STSABGSF.

„Майчèíа ãрèжа” ñъбра първèтå 
400 лåва за памåтíèк íа Кåрката

ЕЛИцА ПЕТкОВА, НАГ

	 „Само	3	минути	в	един-
единствен	ден	от	 годината	
-	 2	 юни,	 скланяме	 глави	
пред	подвига	на	Ботев.	Са-
можертвата	му	е	различно	
приета	 от	 неговите	 съвре-
менници.	Съществува	хипо-
теза,	 че	 воеводата	 е	 убит	
от	 своите.”	Това	 бяха	 част	
от	 аргументите	 в	 учениче-
ския	дебат	на	тема	„Само-
жертвата	на	Ботевия	герой	
е	 напразна/безсмислена”,	
проведен	 в	Актовата	 зала	
на	 Националната	 Априло-
вска	гимназия.
	 Домакин	 на	 събитието	
беше	 XI	 „г”	 клас,	 а	 двата	

дебатиращи	 отбора	 -	 ут-
върждаващ	 и	 отрицаващ,	
се	 състояха	 от	 по	 трима	
ученици.
	 Жури	 в	 състав:	 учи-
телите	 Анна	 Сапунджиева,	
Младен	 Александров	 и	
Нанси	 Соуейд	 от	 XII	 „г”	
клас,	оцени	способностите	
на	 дебатиращите,	 силата	
на	техните	аргументи	и		из-
лъчи	победител.	
	 Представянето	започна	
с	 поетичен	 рецитал,	 ди-
алог	 във	 времето	 между	
текстовете	 на	 Сервантес	
и	 неговия	 „Дон	 Кихот“	 и		
текстовете	на		Ботев	-		за	
лудостта	 и	 свободата,	 за	
избора	да	бъдеш	различен,	

за	пътя	към	безсмъртието.
	 Всеки	 отбор	 имаше	 6	
минути	да	представи	своя-
та	теза,	след	която	против-
никовият	отбор	му	задава-
ше	 въпроси	 в	 рамките	 на	
три	минути,	следваше	аргу-
ментация	-	по	5	минути	за	
членовете	на	двата	отбора,	
отново	 кръстосани	 въпро-
си	 и	 накрая	 заключителни	
речи.
	 И	 двете	 страни	 пред-
ставиха	 убедителни	 аргу-
менти.	Отрицаващите	теза-
та	 защитаваха	 Ботев	 като	
човек	 на	 дълга,	 верен	 на	
принципите	си	и	родината.	
„Днес	ние	можем	да	се	на-
ричаме	 българи,	 да	 бъдем	

свободни,	да	имаме	право	
на	избор,	благодарение	на	
Ботев.”	
	 Утвърждаващият	 отбор	
силно	 се	 аргументира,	 че	
не	оценяваме	саможертва-
та	 на	 Ботев	 и	 я	 омалова-
жаваме.	„Странникът	е	сам	
в	 своите	 идеи	 и	 никой	 не	
намира	смелост	да	послед-
ва	примера	му.”
	 Идеята	 за	 кръстоса-
ния	дебат,	посветен	на	170	
години	 от	 рождението	 на	
Христо	 Ботев,	 е	 на	 пре-
подавателя	 по	 български	
език	 и	 литература	 Влади-
лена	Катевска.

Снимка: 
Йордан Димов, НАГ

Саможåртвата íа Ботåвèя ãåрой å íапразíа, рåшè äåбат в Нацèоíалíата Апрèловñка ãèмíазèя

сТЕфкА БУРмОВА

	 Днес	 за	шеста	 поред-
на	 година	в	Севлиево	ще	
се	проведе	факелно	шест-
вие	в	чест	на	севлиевския	
генерал	 Христо	 Петров	
Чаракчиев.	Той	 е	 един	 от	
забравените	 български	
герои	 от	 Дойран.	 Тази	
година	 ще	 бъде	 открита	
паметна	 плоча	 за	 ген.	
Чаракчиев	 на	 ул.	 „Марин	
Попов“,	в	близост	до	мяс-
тото,	 където	 е	 била	 род-
ната	му	къща.	Тя	е	поста-
вена	 от	 организаторите	
на	факелното	шествие	със	
съдействието	 на	 Община	
Севлиево	 и	 Исторически	
музей	-	Севлиево.
	 Забравеният	 герой	 от	
Дойран	Христо	Петров	Ча-
ракчиев	е	роден	на	9	март	
1870	 г.	 в	 Севлиево.	 След	
завършването	 на	 Военно-
то	 училище	 е	 произведен	
в	 първи	 офицерски	 чин	
подпоручик.	Впоследствие	

завършва	 Топографска	
школа	 и	 Николаевската	
генералщабна	 академия	 в	
Русия.	Повишаван	е	в	чин	
поручик	 на	 2	 август	 1894	
г.,	 в	 капитан	 -	 на	 15	 но-
ември	 1900	 г.,	майор	 -	 на	
19	 февруари	 1906	 г.,	 под-
полковник	 -	 22	 септември	
1910	 г.,	 полковник	 -	 на	 1	
ноември	 1913	 г.	 Награден	
е	с	възпоменателен	кръст	
„За	 независимостта”. 
Като	 млад	 офицер	 слу-
жи	 в	 1-ви	 Софийски,	 9-ти	
Пловдивски,	 10-ти	 Родоп-
ски	 и	 18-ти	 Етърски	 пе-
хотни	 полкове.	 През	 1897	
г.	в	Българската	армия	са	
създадени	 Тайните	 офи-
церски	 братства	 с	 цел	
подпомагане	 с	 оръжие,	
средства	 и	 военен	 опит	
националноосвободител-
ната	 борба	 на	 българите	
в	Македония	и	Одринско.	
Поручик	 Чаракчиев	 става	
член	на	едно	от	братства-
та.	 Към	 август	 1900	 г.	 в	

братствата	 членуват	 око-
ло	 1000	 офицери,	 повече	
от	 половината	 състав	 на	
офицерския	 корпус.	 През	
януари	 1900	 г.	 пловдив-
ското	 Македоно-Одринско	
дружество	 го	 приема	 за	
свой	член	заедно	с	двама	
негови	 колеги.	 През	 1907	
-	 1908	 г.	 майор	Чаракчиев	
е	 началник-щаб	 на	 2-ра	
бригада	 на	 5-та	 Дунавска	
дивизия	 във	 Велико	 Тър-
ново.	 В	 състава	 на	 бри-
гадата	 са	 18-ти	 Етърски	 и	
20-ти	 Добруджански	 полк. 
На	17	юли	1912	 г.	 подпол-
ковник	 Чаракчиев	 участва	
в	 среща	 на	 25	 военни	 и	
цивилни	дейци,	 проведена	
в	 София,	 чиято	 цел	 е	 да	
се	изгладят	разногласията	
между	 различните	 групи	
и	 течения,	 съществуващи	
в	 националноосвободител-
ното	движение,	с	оглед	на	
предстоящата	 и	 немину-
ема	 война	 с	 Османската	
империя.	

	 В	 срещата	 участват	
още:	 командирът	 на	 12-ти	
пехотен	 Балкански	 полк	
полковник	 Алекси	 Спасов	
от	 Велес,	 командирът	 на	
35-ти	Врачански	полк	под-
полковник	 Климент	 Дже-
ров	 от	 Охрид,	 началникът	
на	 32-ро	 полково	 военно	
окръжие	 в	 Нова	 Загора	
подполковник	 Александър	
Протогеров	от	Охрид,	пре-
подавателите	 във	 Воен-
ното	 училище	 -	 майорите	
Борис	 Дрангов	 от	 Скопие	
и	Петър	Дървингов	 от	Ку-
куш,	 и	 др.	По	 това	 време	
той	е	началник	на	инфор-
мационно-цензурната	 сек-
ция	при	Щаба	на	армията. 
Тази	 среща	 възобновява	
за	трети	път	дейността	на	
офицерските	братства	под	
наименованието	 „Офицер-
ски	 братства	 за	 свобода-
та	 на	 Македония	 и	 Од-
ринско”.	 Обединявайки	 се	
върху	становището,	че	ос-
вобождението	 на	 поробе-

ните	български	земи	може	
да	 стане	 единствено	 и	
само	 чрез	 война,	 органи-
зацията	има	намерение	да	
подтикне	 правителството	
по	 този	 път.	 Другото	 еди-
нодушно	 прието	 решение	
е	 подкрепата	 за	 искана-
та	от	ВМОРО	политическа	
автономия	 на	 Македония,	
която	 впоследствие	 мно-
го	 по-лесно	 да	 се	 при-
съедини	 към	 България. 
В	 средата	 на	 септември	
1912	г.	в	София	е	сформи-
ран	 37-ми	 пехотен	 Пирин-
ски	 полк.	 За	 пръв	 негов	
командир	е	назначен	под-
полковник	 Христо	 Чарак-
чиев.	Заедно	с	38-ми	пехо-
тен	 Одрински	 полк	 влиза	
в	състава	на	2-ра	бригада	
на	 1-ва	 пехотна	 Софий-
ска	 дивизия,	 командвана	
от	 генерал	 Стефан	Тошев.	
По	 време	 на	 войната	 е	
назначен	за	началник	щаб	
на	10-та	пехотна	дивизия.	

Факåлíо  шåñтвèå в чåñт íа ãåí. Õрèñто Чаракчèåв

Продължава на стр. 8

В íåäåля въртèм чаñовíèцèтå ñ чаñ íапрåä
 Севлиево	 се	 подготвя	
за	 европейския	 и	 светов-
ния	 шампионат	 по	 мото-
крос.	 Стартовете	 ще	 се	
проведат	 на	 26	 август	 на	
мотополигона	„Горна	Роси-
ца”	 край	 града.	 Това	 тра-
се	 нееднократно	 получа-
ва	 признание	 за	 №	 1	 на	
планетата.	Организирането	
на	 състезанията	 от	 най-
висок	 ранг	 е	 възможно,	
след	 като	 правителството	
отпусна	 допълнително	 към	
бюджета	 на	 Министерство	
на	 младежта	 и	 спорта	
над	 1,6	 млн.	 лв.	 С	 тези	
средства	ще	 бъде	 платена	
таксата	 за	 провеждането	
на	 кръговете	 от	 световния	
шампионат	по	мотокрос	за	

класове	MXGP	и	МХ2	и	ев-
ропейския	 ЕМХ125/ЕМХ250	
в	 България	 тази	 година.	
Това	ще	позволи	на	родни-
те	състезатели	да	участват	
с	 български	 лицензи,	 тъй	
като	 досега	 им	 се	 налага-
ше	 да	 използват	 чуждес-
транни.
	 Подготовката	 на	 тра-
сето	 „Горна	 Росица”	 тече	
с	 пълна	 сила.	 Полигонът	
трябва	 да	 отговори	 на	
изискванията	 на	 Между-
народната	 федерация	 по	
мотокрос,	 представители-
те	 на	 която	 съвсем	 скоро	
ще	пристигнат	в	Севлиево,	
за	 да	 се	 запознаят	 с	 об-
становката.	 Необходимо	 е	
да	 се	 създадат	 подходящи	
условия	 както	 за	 състе-

зателите	 и	 техните	 екипи,	
така	 и	 за	 промоутърите,	
медиците	и	публиката.

	 „Радостен	 съм,	 че	 на	
този	 полигон	 отново	 ще	
има	 състезания	 от	 све-
товна	 класа.	 Мотокросът	
е	 една	 от	 емблемите	 на	

общината	и	кауза,	за	която	
дълго	се	борихме,	но	срещ-
нахме	разбиране	и	подкре-

па”,	каза	д-р	Иван	Иванов	
и	 благодари	 на	 всички,	 с	
чиято	 помощ	 Световният	
шампионат	 се	 завръща	 на	
полигона	в	Горна	Росица.

Свåтовíèят шампèоíат по мотокроñ íа 26 авãуñт íа “Горíа Роñèца”
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Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:
 

 На 20.04.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч. поради	 из-
вършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръ-
женията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	пре-
къснато	електрозахранването	в	района	на	град	Габро-
во:	ул.	„Професор	Моров“	№	6,	ул.	„Парижка	комуна“,	
ул.	„Орел“,	ул.	„Мичуринска“,	ул.	„Никола	Войновски“	№	
124,	№	138,	№	156	и	№	174,	ул.	„Клокотница“	№	7	и	от	
№	13	до	№	17,	ул.	„Боровска“.
 На 20.04.2018 г. от 13:00 до 17:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	 бул.	 „Априлов“	 от	 №	 18	 до	 №	 26,	 фирма	
„Стелмон“	 ЕООД,	 фирма	 „ЗАД	Алианц	 България“	АД,	
фирма	„Диаплам“	ЕООД	и	„Студентски	столове	и	обще-
жития“	ЕАД.	
 На 19.04.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	ул.	„Мирни	дни“	от	№	16	до	№	24.
 На 19.04.2018 г. от 13:00 до 17:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	ул.	„Чучулига“,	ул.	„Чавдар“	от	№	7	до	№	19,	ул.	
„Алеко	Константинов“	от	№	41	до	№	49.
 На 18.04.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч.	 поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	ул.	„Смърч“	от	№	21	до	№	31,	ул.	„Студентска“	
№	7,	бул.	„Априлов“	от	№	30	до	№	40,	ул.	„Бялката“	№	
2,	ул.	„Кирил	и	Методий“	№	27	и	от	№	12	до	№	36,	ул.	
„Македония“	от	№	9	до	№	29	и	от	№	2	до	№	20,	ул.	
„Оборище“	№	5,	ул.	„Равна	гора“	№	9,	ул.	„Райчо	Ка-
ролев“,	фирма	„Вита	Вет“	ЕООД,	фирма	„Херос“	ЕООД,	
фирма	„Мол	Габрово“	ООД,	фирма	„Уникс“	ЕООД.
 На 18.04.2018 г. от 13:00 до 17:00 ч.	 поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	ул.	„Чайка“	от	№	3	до	№	7,	ул.	„Мирни	дни“	от	
№	4	до	№	14.
 На 17.04.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	ул.	„Алеко	Константинов“	от	№	9	до	№	19	и	от	
№	20	до	№	32,	ул.	„Баждар“	от	№	1	до	№	11	и	от	№	6	
до	№	8,	ул.	„Добруджа“	от	№	9	до	№	21	и	от	№	4	до	№	
18,	ул.	„Емануил	Манолов“	от	№	3	до	№	11,	ул.	„Пейо	
Яворов“	№	2,	ул.	„Чардафон“	от	№	2	до	№	6.
 На 17.04.2018 г. от 13:00 до 17:00 ч.	 поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	ул.	„Никола	Войновски“	от	№	63	до	№	99,	ул.	
„Самара“	от	№	44	до	№	46.
 На 16.04.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч.	 поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	ул.	„Чардафон“	№	1	и	от	№	11	до	№	19	и	от	№	
2	до	№	34,	ул.	„Никола	Войновски“	№	1	и	от	№	2	до	№	
8,	ул.	„Н.	Стефанов“	№	4.
 На 16.04.2018 г. от 13:00 до 17:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	ул.	„Чардафон“	от	№	8	до	№	14.	
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

ТъжЕН ПОмЕН
На 12 април 2018 г. 

се навършват 
30 години от смъртта на 

Атанас маринов 
Атанасов (Наско)

16 години
	 Да	си	спомним	за	него	
с	много	обич	и	тъга.	
	 Поклон	пред	светлата	
ти	памет!

От скърбящите близки

рабоТа прЕДлага
МЕбЕлна фирМа 
„Фореста мебел“ тър-
си да назначи мебели-
сти, шприцьор, шлай-
фист. Справки на тел. 
0886/332-968, гр. Габро-
во. [33, 27]
МЕбЕлна фирМа 
„Фореста мебел“ тър-
си да назначи проек-
тант. Справки на тел. 
0886/332-968. [33, 21]
фирМа Търси мебе-
лист. Справки на тел. 
0898/626-781 [24, 13]
фирМа Търси техниче-
ски грамотен работник. 
Заплащане по догова-
ряне. Справки на тел. 
0888/228-639. [11, 11]
бисТро „карТал“ тър-
си да назначи кухненски 
работник/готвач с опит в 
работата на барбекю и 
пещ. Вечерни смени. За 
повече информация: тел. 
0889/319-654. [11, 11]
бЕнзиносТанция Тър-
си барманка и момче за 
колонки. Справки на тел. 
0885/187-876. [11, 11]

„инфрасТроЕжи“ ооД 
- гр. Севлиево търси да 
назначи: 1. ГеодеЗиСт С 
опит В пътни обекти; 
2. СпециалиСт оФертен 
отдел; 3. техничеСки 
Сътрудник оФертен 
отдел; 4. техничеСки 
ръкоВодител пътно 
СтроителСтВо; 5. опе-
ратор на пътно-Стро-
ителни машини; 6. 
оператор аСФалтоВа 
баЗа. Фирмата предлага 
постоянен трудов дого-
вор, мотивиращо запла-
щане и служебен транс-
порт. кратка професио-
нална автобиография и 
копия на квалификаци-
ите, които притежавате, 
може да изпратите на 
адрес: Севлиево 5400, 
ул. „магистрална“ 2д, 
„инфрастроежи“оод; e-
mail: office@infrastroezhi.
com. повече информация 
на тел. 0882/522-282. 
[22, 11]
„ВЕгЕа“ ооД търси 
служител за работа на 
подлепваща преса по 
заместване. Справки на 
тел. 0885/611-290. [9, 9]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. палаузово 
търси продавачка. Справ-
ки на тел. 0898/431-016. 
[25, 9]
Търся проДаВач-кон-
сулТанТ в магазин за 
хранителни стоки. отлич-

но заплащане. Справки 
на тел. 0897/954-247. 
[11, 8]
фирМа Търси ши-
вачки. Справки на тел. 
0896/750-111. [9, 6]
пасТир на крави се 
търси на тел. 0899/687-
138. [11, 7]
МЕхана Търси да на-
значи сервитьор/ка, 
може и без опит. Справ-
ки на тел. 0888/310-981. 
[11, 5]
фирМа „ЕлВи“ оод 
- село Велковци, търси 
да назначи общи работ-
ници. Справки на тел. 
0898/466-881, от 09.00 
до 17.00 часа. [5, 5]
каМЕриЕрка и серви-
тьорка се търсят на тел. 
0888/383-125. [5, 5]
болноглЕДачка за ле-
жащо болен мъж се тър-
си на тел. 0885/689-519. 
[5, 4]

фирМа “МЕгасТроЙ 
2014” ЕооД Търси 
Да назначи кра-
нисТ на кулокран 
със сЕрТификаТ. 
повече информация 
на тел. 0877/270-191. 
[12, 3]

жЕна или мъж за рабо-
та в областта на селски 
туризъм се търси на тел. 
0886/070-325. [3, 3]
кафЕ „МиТи“ в кв. мла-
дост набира сервитьорки 

и готвачки. Справки на 
тел. 0886/569-739. [5, 3]
аВТосЕрВиз Търси ра-
ботник. Справки на тел. 
0888/415-263. [25, 3]
гоТВач, каМЕриЕрки, 
чистачка - миячка сре-
щу добро заплащане се 
търсят на тел. 0899/957-
006. [20, 2]
гоТВач, каМЕриЕр-
ки се търсят на тел. 
0897/727-596 [20, 2]
ДоМашна поМощни-
ца с възможности и опит 
за гледане на бебе се 
търси на тел. 0899/808-
086 [20, 2]
пицария „Мания“ 
търси готвачи, серви-
тьори. Справки на тел. 
0899/133-262. [11, 2]
„Еж и беж“ търси да 
назначи пицар и дюнер-
джия. Справки на тел. 
0895/748-977. [6, 2]
на 28 март (Сряда) от 
10.00 до 12.00 чаСа 
Фирма „илекС“ оод 
ще проведе интервю с 
желаещите мъже в тру-
доспособна възраст да 
кандидатстват за длъж-
ностите: наСтроЙчик и 
оператор на машини С 
цпу. Във фирмата няма 
обявени места за тру-
доустроени. Всички но-
воприети ще преминат 
обучение на място. опит 
в съпоставими дейности 
е предимство. адрес на 

фирмата: Северна индус-
триална зона, ул. „бойка-
та“ 4 (срещу „технопо-
лис“, до пътното). [5, 2]
на 30 март (петък) от 
10.00 до 12.00 чаСа 
Фирма „илекС“ оод 
ще проведе интервю с 
желаещите мъже В тру-
доспособна възраст да 
кандидатстват За длъж-
ностите: оператор на 
машини За картонени 
иЗделия и работник В 
Склад. адрес на фирма-
та: Северна индустриал-
на зона, ул. „бойката“ 4 
(срещу „технополис“, до 
пътното). [5, 1]
рабоТник за метан-
станция, работа на сме-
ни, се търси на тел. 
0893/393-308. [11, 1]
оТДаВаМ коли за 
таксиметрова дей-
ност. Справки на тел. 
0887/238-552. [11, 1]
паВилионъТ прЕД „ка-
уфланд“ търси да назна-
чи продавач. Справки на 
тел. 0887/907-032. [12, 
1]
заВЕДЕниЕ Търси гот-
вач/ка от 18.00 до 22.00 
часа. Справки на тел. 
0898/583-772. [5, 1]
къща за гости „балкан“ 
в село Валевци търси 
да назначи СерВитьо-
ри и кухненСки работ-
ници. Справки на тел. 
0888/32-91-93. [10, 1]

	 Вече	 няколко	 месе-
ца	 сред	 обществеността	
и	 на	 срещи	 в	 различни	
формати	 се	 дискутира	 те-
мата	 за	 съществуването	
на	сегрегираното	Основно	
училище	 „Цанко	 Дюстаба-
нов“	 в	 Габрово.	 Предстои	
сесия	на	Общинския	съвет.	
Съществуването	 на	 сегре-
гация	 в	 образованието	 у	
нас	е	забранено	от	Закона	
за	 предучилищното	 и	 учи-
лищно	 образование.	 А	 с	
очакването,	че	в	училище-
то	 ще	 се	 запишат	 повече	
ученици,	габровци	отдавна	
са	 се	 простили.	 Кметът	
Таня	Христова	също	смята,	
че	 сегрегирано	 училище	
в	 Габрово	 не	 трябва	 да	
има.	 Тезата,	 че	 единстве-
но	 възможното	 решение	
е	 закриването,	 срещна	 и	
противници	 на	 тази	 идея.	
Какво	 трябва	 да	 се	 случи	
с	ОУ	„Цанко	Дюстабанов“,	
попитахме	и	началника	на	
Регионалното	 управление	
на	 образованието	 Георги	
Маринов.

	 Законодателят	е	решил	
въпроса	и	го	е	разписал	в	
Закона	за	предучилищното	
и	 училищно	 образование.	
Същият	 закон	 гарантира	
възможността	 всяко	 едно	
дете	да	получава	обучение	
и	 образователен	 резултат,	
регламентиран	 за	 опре-
делена	 възраст	 и	 учебен	
предмет	 –	 от	 първи	 до	
дванадесети	 клас,	 на	 об-
щообразователното	 учили-
ще.
	 Проблемът	 с	 училище	
„Цанко	 Дюстабанов“	 не	 е	
от	 вчера,	 претърпя	разви-
тие	и	очаква	своето	реше-
ние.	 Сегрегирано	 училище	
не	 може	 да	 съществува	
като	 самостоятелен	 кап-
сулиран	 модел.	 Този	 мо-
дел	 за	 Габрово	 е	 непри-
ложим.	 Формирането	 на	
сегрегирани	 паралелки	 не	
гарантира	равен	достъп	до	
качествено	 образование	
и	 приобщаване	 на	 всяко	
дете	 и	 ученик.	 Образо-
ванието	 е	 процес,	 който	

включва	 обучение,	 възпи-
тание	и	социализация.		
	 На	 територията	 на	 об-
щина	Габрово	има	13	 учи-
лища	 –	 едно	 начално,	 6	
основни,	 две	 средни,	 две	
профилирани	 гимназии,	
две	професионални	гимна-
зии.	 Ако	 върнем	 годините	
назад	и	погледнем	цифро-
вите	данни,	ще	видим	как	
те	 красноречиво	 говорят,	
че	броят	на	учениците	на-
малява.	
	 Защо	 не	 се	 записват	
ученици	 в	 училището,	 или	
по-точно	защо	се	отписаха	
в	 годините	 ученици?	 Това	
са	 важни	 въпроси,	 които	
имат	 нееднозначен	 отго-
вор.	 Обучението	 в	 учили-
щето	се	провеждаше	в	ус-
ловия	на	билингвизъм,	т.	е.	
част	 от	 учениците	 бяха	 с	
майчин	 език,	 различен	 от	
българския	език.	През	по-
следните	 години,	 като	 ре-
зултат	 от	 отказа	 на	 роди-
тели	 от	 района	 на	 учили-
щето	 и	 града	 да	 запишат	
децата	 си	 като	 ученици	 в	
ОУ	 „Цанко	 Дюстабанов”,	

както	 и	 преместването	 на	
деца	 в	 други	 училища,	 се	
стигна	 до	 сформиране	 на	
сегригирани	 паралелки.		
Родителите	 също	 знаят	
част	от	отговорите.	Освен	
това	 се	 направиха	 и	 ком-
промиси	 по	 разписването	
на	 така	 наречените	 „ма-
ломерни“	паралелки.	През	
учебната	 2013-2014	 година	
маломерните	 паралелки	 в	
община	Габрово	са	6,	а	за	
учебната	 2017-2018	 година	
броят	 им	 нарасна	 на	 18.	
Ако	 това	 е	 тенденцията,	
нека	 се	 замислим	 какво	
ще	е	положението	в	след-
ващите	 години.	В	основно	
училище	 „Цанко	 Дюстаба-
нов“	 през	 учебната	 2013-
2014	 година	 маломерните	
паралелки	 са	 две,	 през	
следващата	учебна	 година	
–	2014-2015,	са	пет,	а	през	
2015-2016	и	за	тази	учебна	
година	 са	 вече	 7	 с	 нама-
ляващ	брой	ученици	в	тях	
–	 дори	 и	 до	 5-10	 ученика	
в	клас.	Да	не	говорим,	че	
съществуваха	 слети	 пара-
лелки	от	два	класа	в	един.

	 В	 момента	 общият	
брой	 на	 учениците	 в	 учи-
лището	е	74.	
	 Уважавам	 положения		
труд	 от	 всички	 препода-
ватели	 и	 персонал	 в	 учи-
лището.	 Многократно	 съм	
се	 срещал	 с	 тях,	 с	 уче-
ниците,	 с	 родители.	 Все-
ки	 родител	 желае	 детето	
му	 да	 успява	 в	 учението.	
Същото	 го	 искат	 и	 учени-
ците,	 и	 преподавателите.	
Но	каква	е	успеваемостта	
на	 учениците	 в	 това	 учи-
лище?	 РУО	 обобщава	 да-
нните	 от	 образователните	
резултати	 на	 училищата	 и	
ги	 предоставя	 на	 общест-
веността	 в	 Габрово	 всяка	
година.	Данните	от	Нацио-
налното	външно	оценяване	
за	 седми	 клас,	 организи-
рано	 от	 Министерство	 на	
образованието	 и	 науката,	
показват,	 че	 в	 ОУ	 „Цан-
ко	 Дюстабанов“	 резулта-
тът	по	математика	е	много	
под	средния	за	страната	и	
най-нисък	 на	 територията	
на	община	Габрово	в	срав-
нение	 с	 всички	 остана-
ли	 училища.	По	български	
език	 и	 литература	 карти-
ната	 е	 същата.	 Резултатът	
на	училището	за	миналата	
година	 е	 с	 13	 пункта	 по-
нисък	 спрямо	 измерени-
те	 резултати	 през	 2015-
2016	г.	–	26.05	точки.	През	
2016/2017	 г.	 измереният	
среден	успех	е	12.88	точки	
при	максимален	брой	65.
	 Този	резултат	снижава	
общия	 образователен	 ре-
зултат	 на	 цялата	 община,	
влияе	 на	 постиженията	 и	
на	областно	ниво	и	показ-
ва,	че	седмокласниците	от	
училището	 се	 затрудняват	
да	покрият	общообразова-
телния	минимум.		
	 За	 постигане	 на	 очак-
ваните	резултати	от	обуче-
нието	се	изисква	предпри-
емане	 на	 мерки,	 които	
мотивират	 повишаване	 на	
качеството	 на	 образова-
нието	и	съпоставимост	на	
данните	 и	 резултатите	 от	
обучението	 с	 всички	 учи-
лища.	

	 Поради	 малкият	 брой	
ученици	 в	 отделните	 кла-
сове	 и	 маломерните	 па-
ралелки	 коректно	 е	 да	
се	 отбележи,	 че	 училище	
„Цанко	 Дюстабанов“	 се	
дофинансира	 ежегодно.	
Училището	 е	 и	 средищ-
но.	 Най-вече	 говорим	 за	
ефективност	 и	 за	 един-
на	 цялостна	 политика	 за	
осигуряване	на	качествено	
предучилищно	и	 училищно	
образование.	 Това	 трябва	
да	 бъде	 водещото.	 Всеки	
има	право	да	се	образова,	
но	 трябва	 да	 говорим	 и	
за	резултат	от	обучението,	
който	 формира	 мотивация	
на	 едно	 дете	 да	 посеща-
ва	 училище	 и	 да	 учи,	 да	
бъде	в	образователна	сре-
да,	 свързана	 с	 осигуре-
на	 материално-техническа	
база	 с	 интерактивни	 въз-
можности,	със	съвременна	
техника,	 с	 приобщаващо	
образование	и	пр.
	 Резултатите	 на	 ниво	
под	 средното	 за	 страна-
та,	 които	 граничат	 с	 ми-
нимума	на	точки	в	дадени	
училища,	 се	 отразяват	 и	
ще	 се	 отрази	 в	 много	 го-
ляма	 степен	 на	 образо-
вателната	 система	 в	 об-
щина	 Габрово	 само	 след	
една-две	 години.	 И	 тога-
ва	 ще	 се	 замислим,	 че	 е	
трябвало	 да	 предприемем	
конкретни	 мерки.	 Резул-
татите	 ще	 се	 отразят	 и	
на	 самите	 ученици	 от	 ОУ	
„Цанко	 Дюстабанов“,	 на	
реализирането	на	бъдещи-
те	 им	 намерения.	 На	 тях	
им	 предстои	 обучение	 и	
в	 следващия	 гимназиален	
етап.	Тези	 деца	 след	 сед-
ми	 клас	 трябва	 да	 си	 из-
берат	 съответното	 учили-
ще,	 да	 си	 изберат	 профе-
сия	или	профил.	Те	трябва	
да	 имат	 равен	 достъп	 до	
образование.	 Заслужават	
го.	Трябва	 да	 решим	 този		
въпрос	 и	 нека	 го	 решим	
професионално,	с	отноше-
ние	към	всяко	дете,	за	да	
може	 Габрово	 да	 постига	
устойчивост	и		резултати	в	
образованието.

Гåорãè Марèíов, íачалíèк íа Рåãèоíалíо управлåíèå íа образоваíèåто - Габрово:

„Вñåкè èма право äа ñå образова, íо å íужåí è рåзултат” 
Електроразпределение 

север аД, 
разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:
 

 На 13.04.2018 г. от 09:00 до 16:30 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 област	
Габрово:	 с.	 Чарково,	 с.	 Потока,	 с.	 Езерото,	 фирма	
„Етър“	ООД.

 На 10.04.2018 г. от 09:00 до 16:30 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 област	
Габрово:	 с.	 Чарково,	 с.	 Потока,	 с.	 Езерото,	 фирма	
„Етър“	ООД.	
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.
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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 - Кой Ви насочи към музи-
ката?
	 -	 В	 детската	 музикална	
школа	 започна	 влечението	 ми	
към	 музиката.	 Асен	 Йосифов	
е	 най-важният	 човек	 в	 живота	
ми.	 Благодарение	 на	 него	 аз	
обикнах	 музиката.	 Ако	 не	 бях	
го	срещнал,	моят	житейски	път	
щеше	 да	 е	 съвсем	 различен.	
На	 този	 човек	 дължа	 много.	
48	 години	 вече	 се	 занимавам	
с	 музика.	 Нищо	 друго	 не	 съм	
работил.
 - Как попаднахте в Габров-
ския камерен оркестър и как 
станахте негов диригент?
	 -	 След	 завръщането	 ми	 от	
Франция	 през	 1991	 година	 аз	
създадох	 първия	 частен	 каме-
рен	 оркестър	 в	 София.	 Беше	
хубаво,	 но	 и	 много	 трудно	 да	
се	поддържа	частен	оркестър	в	
тези	години,	този	просъществу-
ва	8	месеца.	За	да	съм	корек-
тен	 с	 партньорите	 си,	 аз	 при-
ключих	този	ангажимент.	Запо-
чнах	да	стягам	куфарите	за	Ар-
жентина.	 Бяха	 ми	 предложили	
да	 бъда	 асистент	 диригент	 на	
един	академичен	оркестър	и	да	
преподавам,	 поканиха	 ме	 до-
като	 специализирах	 във	Фран-
ция.	 Имах	 и	 предложение	 за	
университет	 в	 Нова	 Каролина	
в	Америка.	 Но	 бях	 доста	 раз-
очарован	 от	 Западна	 Европа,	
разбрах,	 че	ние	винаги	ще	бъ-
дем	там	втора	ръка	хора.	Дори	
сега,	като	член	на	Европейския	
съюз,	пак	сме	втора	ръка	хора.	
Иначе	от	обучението	във	Фран-
ция	съм	много	доволен,	за	една	
година	 научих	 много	 повече,	
отколкото	за	5	години	в	нашата	
музикална	академия.
	 Върнах	 се	 в	 края	 на	 1992	
година,	 тогава	 получих	 покана	
за	 работа	 в	 Габровския	 ка-
мерен	 оркестър,	 приех	 за	 че-
тири	 месеца,	 после	 щях	 да	
заминавам	 за	 Аржентина.	 Но	
тези	 4	 месеца	 се	 превърнаха	
в	27	години.	Хубаво	ми	беше	в	
родния	 град,	 аз	 съм	 страстен	
планинар,	а	животът	в	Габрово	
дава	изключителна	възможност	
за	това.	
 - Били сте цигулар в на-
чалото, как се насочихте към 
диригентство?
	 -	 Започнах	 да	 уча	 дирижи-
ране	още	в	музикалното	учили-
ще,	защото	Асен	Йосифов	успя	
да	посее	в	мен	любов	към	ор-
кестъра.	Още	тогава	си	мечтаех	
да	 съм	 в	 габровския	 камерен	
оркестър.
 - Работите освен в камер-
ния оркестър и в София, там с 
какво се занимавате?
	 -	 От	 18	 години	 работя	 в	
Габрово	 и	 в	 София.	 От	 2003	
година	 работя	 като	 консултант	
проекти	 в	 областта	 на	 култу-
рата	 в	Столична	 община.	Пре-
ди	 няколко	 месеца	 напуснах.	
Имам	предложение	 да	 продъл-
жа	 да	 работя	 в	 администра-
цията.	 Вероятно	 ще	 го	 уважа.	
Там	 работя	 на	 половин	щат,	 а	
в	 Габрово	 -	 на	 цял,	 тук	 ми	 е	
основният	трудов	договор.	Като	
изключим	 ниското	 заплащане,	
което	 се	 обуславя	 от	 държав-
ната	политика,	нещата	с	оркес-
търа	в	Габрово	са	сравнително	
добре,	съпоставяйки	ги	с	други	
градове.
 - Той на колко години е?
	 -	 Догодина	 ще	 направи	 50	
години.	 Създаден	 е	 от	 Христо	
Питев	през	септември	1969	г.
 - Талантливи ли са хората 
от оркестъра?
	 -	 Музикантите	 от	 Габров-
ския	 камерен	 оркестър	 са	 в	
много	добра	форма,	имат	мно-
го	 добра	 култура	 във	 всички	
жанрове.	 За	 професионализма	
бих	казал,	че	ние	сме	някъде	в	
А	 група	 на	 музикантите,	 доста	
над	средата.	В	организационен	
план	 понякога	 превъзхождаме	
някои	софийски	оркестри.
 - Как успявате да поддър-
жате професионално ниво на 
оркестрантите? С много репе-
тиции или нещо друго?
	 -	 Поддържане	 на	 профе-
сионалното	 ниво	 става	 чрез	

най-съвременни	 технологич-
ни	 средства.	 Преди	 20	 години	
репетирахме	 всеки	 ден.	 Сега	
компютърните	 технологии	 поз-
воляват	 на	 един	 диригент	 да	
си	 направи	 компютърен	 мо-
дел	 на	 интерпретацията.	 След	
като	 аз	 направя	 програмата	
с	 най-подробни	 указания	 за	
всеки	оркестрант,	той	се	само-
подготвя	 вкъщи.	 Така	 за	 един	
кратък	 репетиционен	 период	
ние	 сглобяваме	 вече	 готови,	
изработени	 неща.	 Работата	 на	
терен	 е	 много	 изморителна,	
отнема	 много	 повече	 време	
и	 средства,	 примерно	 за	 ото-
пление	 на	 залата.	 Спестяваме	
доста	разходи	по	този	начин	и	
работим	много	 приятно,	 защо-
то	 всеки	 идва	 стопроцентово	
подготвен.
 - Какво кара музикантите 
да останат в оркестъра при 
това ниско заплащане?
	 -	 Ние	 сме	 на	 минимална	
работна	заплата.	Но	това,	кое-
то	ни	поддържа,	е	изключител-
но	доброто	ниво	на	публиката	
в	 Габрово.	Тя	 не	 е	многоброй-
на,	 но	 много	 качествена.	 Ние	
поддържаме	 огромен	 репер-
тоарен	 периметър,	 а	 също	 съ-
временно	 изкуство,	 за	 да	 има	
слушатели.	

	 Не	 виня	 Община	 Габрово	
за	това,	че	примерно	един	ка-
дърен	цигулар	получава	510	лв.	
трудово	 възнаграждение.	 Дър-
жавната	политика	за	култура	в	
България	е	такава,	тя	е	недал-
новидна	и	обрича	населението	
на	 опростачване.	 А	 това	 ще	
доведе	 до	 много	 тежки	 демо-
графски	 последици,	 ние	ще	 се	
загубим	като	народност.	Такава	
е	 мрачната	 перспектива.	 Дано	
не	се	сбъдне!
 - Имало е и по-трудни го-
дини за културата, как оцеля 
оркестърът?
	 -	Ние	преживяхме	много	го-
лям	трус.	Оцеляхме,	благодаре-
ние	 на	 нашите	 доайени,	 осно-
вателите	 на	 оркестъра,	 ядрото	
от	 музиканти,	 които	 са	 започ-
нали	работа	през	1969	година	и	
които	ми	предадоха	каузата.	Те	
стояха	 година	 на	 половин	щат	
през	 2000	 година,	 при	 ужасно	
тежки	 финансови	 условия,	 за	
да	може	този	оркестър	да	оце-
лее	 и	 да	 съществува	 и	 сега.	
Беше	 голяма	 катастрофа	 за	
оркестъра,	 но	 успяхме	 да	 я	
преодолеем.	За	20	 години	око-
ло	 8000	 висококвалифицирани	
специалисти	в	областта	на	му-
зиката	 изчезнаха.	 Това	 са	 8	
симфонични	 оркестъра.	 И	 сега	
не	 е	 леко,	 в	 доста	 оркестри	
няма	 попълнени	 бройки,	 защо-
то	 няма	 кой	 да	 свири	 за	 тези	
пари.	 Затова	 нашите	 музикан-
ти	 от	 време	 на	 време	 ходят	
да	 помагат	 на	 други	 оркестри.	
При	 нас	 необходимата	 бройка	
е	 попълнена,	 но	 наш	музикант	
се	пенсионира	и	 търсим	човек	

да	 го	заместим.	Ако	 трябва	да	
викаме	 хора	 от	 други	 градове,	
ще	е	много	трудно.
 - Чувала съм от маестро 
минчо минчев, че ако не е бил 
Иван Стоянов, Габровският ка-
мерен оркестър нямаше да го 
има. Какво има предвид той?
	 -	 Габровският	 камерен	 ор-
кестър	 съществува,	 благодаре-
ние	на	неговия	основател	Хрис-
то	Питев	 и	 на	 посоката,	 даде-
на	му	от	Милко	Коларов.	Това	
са	 много	 качествени	 стратези.		
Моята	мисия	 бе	 просто	 оркес-
търът	 да	 оцелее	 и	 да	 запази	
нивото	 си.	 Мисля,	 че	 до	 този	
момент	 успях	 да	 поддържам	
„този	зид	да	не	рухне“,	все	още	
сме	 в	 апогей.	 Перспективите	
за	 мен	 са	 много	 противоре-
чиви.	 Изпълнен	 съм	 с	 тревога	
за	 кадрите,	 защото	 средната	
възраст	на	оркестъра	е	висока,	
младите	 хора	 са	 много	 малко,	
но	 са	 качествени.	 Ето,	 един	
добър	виолист	като	Ивайло	Ан-
гелов	 остана	 на	 половин	 щат	
тук	и	замина	за	Варна,	където	
е	 на	 пълен	 щат.	 Голям	 късмет	
беше,	че	севлиевка,	която	също	
работи	във	Варна,	дойде	на	ос-
таналия	от	Ивайло	половин	щат	
и	аз	мога	да	поддържам	високо	
ниво	 на	 групата	 на	 виолите.	
Така	 двама	 човека	 делят	 по	
един	щат	само	и	само	да	под-
държаме	нивото	на	оркестъра.
 - Често каните гастролира-
щи музиканти, как успявате да 
ги привлечете?
	 -	 Статутът	 на	 оркестъра	 е	
общински.	 Ние	 имаме	 щедра	
подкрепа	 от	 Община	 Габрово	
по	отношение	на	културната	ни	

политика.	 Искам	 да	 благодаря	
на	 всички,	 които	 ни	 вярват,	
които	 смятат,	 че	 правим	 нещо	
стойностно.	Затова	имаме	про-
грама	 със	 солисти,	 които	 са	
на	световно	ниво.	Минчо	Мин-
чев	е	свирил	тук,	още	Светлин	
Русев,	 Емил	 Табаков	 и	 много	
други.	 Единственият	 проблем,	
но	 той	 не	 е	 само	 за	 Габрово,	
а	и	за	цялата	страна,	е	ниско-
то	 заплащане	 на	 музикантите.	
Има	 едни	 норми,	 едни	 класи-
фикатори	в	Министерството	на	
културата,	 които	 определят	 за-
платите	в	сферата	на	културата	
и	 те	 са	 обидно	 ниски.	Ако	 не	
се	 промени	 държавната	 поли-
тика,	оркестрите	ще	си	отидат.	
Засега	издържаме,	защото	вза-
имно	се	подкрепяме	и	пращаме	
музиканти	от	 един	 град	 в	 друг	
да	свирят,	 за	да	не	пропаднат	
концертите.	За	да	стане	истин-
ски	 професионалист,	 на	 един	
музикант	 му	 трябват	 поне	 20	
години	 обучение.	А	 получаваме	
по-малко,	отколкото	музиканти-
те	в	Северна	Африка.
 - млади хора не завършват 
ли Консерваторията, не търсят 
ли работа?
	 -	Когото	завършат	музикал-
но	училище,	младите	моментал-
но	бягат	в	чужбина	да	учат	там	
във	 висше	 учебно	 заведение.	
Защото	 знаят,	 че	 ако	 останат	
тук	 и	 завършат	 Консерватори-
ята,	 ще	 трябва	 да	 работят	 с	
мизерно	 заплащане.	 Затова	 и	
Консерваторията	 приема	 вече	
студенти	без	изпити.	Когато	аз	
кандидатствах	дирижиране,	125	
човека	се	надпреварвахме	за	5	
места.	 Сега	 няма	 изпити	 и	 не	
могат	 да	 си	 попълнят	 държав-
ната	поръчка.	Младите	не	искат	
да	учат	тук,	защото	нямат	перс-
пектива.	 Не	 че	 образованието	
тук	 е	 лошо,	 но	 никой	 не	 иска	
да	 работи	 за	 500-600	 лв.	 след	
завършването	си.
 - Запазена марка на ор-
кестъра са Дните на камерната 
музика, как се роди идеята, 
как я реализирате толкова го-
дини?
	 -	 Дните	 на	 камерната	 му-
зика	 са	 създадени	 през	 1976	
година,	 аз	 бях	 още	 ученик	 в	
музикалната	школа.	Тогава	оти-
дох	 на	 първото	 издание	 на	
Дните,	 които	 бяха	 посветени	
изцяло	 на	 българското	 музи-
кално	 изкуство.	 Тогава	 видях	
на	 живо	 Панчо	 Владигеров,	
Красимир	 Кюркчийски,	 Лазар	
Николов,	големи	колоси	на	на-
шата	 музика.	 Видях	 и	 големи	
художници	 като	 Дечко	 Узунов,	
поета	 Иван	 Радоев.	 Така	 че	

Дните	на	камерната	музика	са	
част	 от	 моето	 детство.	 Те	 са	
създадени	 от	 Милко	 Коларов,	
това	е	големият	му	принос	към	
габровската	музикална	култура.	
Той	 създаде	 един	 фестивал,	
който	е	профилиран	към	съвре-
менното	 музикално	 изкуство,	
нивото	е	много	високо.	Когато	
започнах	 работа	 тук,	 при	 мен	
дойде	 тогавашният	шеф	на	 ди-
рекция	 „Музика“	 Иван	 Христов	
и	ме	попита	ще	правим	ли	Дни	
на	 камерната	 музика.	 Казах	
му:	 „Разбира	 се“,	 въпреки	 че	
Общината	нямаше	пари.	И	тръг-
нах	с	едно	колело	от	„Еловица“	
надолу	да	прося	пари	от	всяка	
фирма.	 Преживял	 съм	 големи	
унижения,	 на	 никой	 не	 го	 по-
желавам.	 13	 години	 Дните	 на	
камерната	 музика	 съществува-
ха	без	нито	стотинка	субсидия	
от	 Общината.	 След	 това	 се	
появиха	 програми,	 проекти,	 по	
които	можеше	да	се	кандидат-
ства,	 и	 го	 направих.	 Вече	 18	
години	 фестивалът	 е	 със	 сме-
сено	 финансиране	 -	 две	 трети	
от	 Общината,	 една	 трета	 от	
Министерството	 на	 културата.	
Нивото	на	Дните	на	камерната	
музика	 е	 високо	 и	 се	 цени,	
щом	 получаваме	 субсидия	 от	
Министерството	 на	 културата,	
значи	е	стойностно.
 - Вече го споменахте, но 
пак да попитам. Добра ли е 
габровската публика, разбира 
ли от музика?
	 -	 Много.	 Габровската	 пуб-
лика	 е	 моето	 вдъхновение.	 Аз	
съм	получавал	предложение	да	
оглавя	оркестъра	в	Бургас,	дъл-
ги	 години	 работих	 на	 половин	
щат	 в	 Софийски	 духов	 оркес-
тър,	 постоянен	 гост-диригент	
към	 на	 „Софийски	 солисти“,	
имах	предложение	да	остана	в	
София	 на	 цял	щат,	 но	 нито	 за	
миг	 не	 съм	 допускал,	 че	 мога	
да	зарежа	работата	си	тук	или	
ще	 я	 гледам	 през	 пръсти.	 На-
против,	 заради	 публиката	 тук	
давам	сърце	и	душа,	а	в	София	
го	 правя	 заради	 оцеляването.	
Животът	 ми	 е	 в	 Габрово.	 За	
мен	Габрово	е	най-прекрасният	
град	 за	 живеене.	 Тук	 комуни-
кациите	 са	 лесни,	 планината	
е	 прекрасна,	 има	 невероятни	
природни	 дадености	 и	 ако	 се	
разходиш	 край	 тях,	 ще	 бъдеш	
истински	 щастлив.	 Навсякъде	
се	разхождам,	дивата	природа	
е	 страхотна,	 четири	 пъти	 съм	
виждал	 мечка	 покрай	 Лютаци-
те.
 - Но има отстъпление от 
изкуството, хората предпо-
читат да си напълнят торбата 
с продукти, вместо да дадат 
пари за кино, театър или кон-
церт. Какво намират хората, 
на които никак не им е леко в 
живота, във вашата музика?
	 -	 Пикът	 на	 нашата	 публи-
ка	 бе	 2007-2012	 година.	Тогава	
не	 само	 по-възрастните,	 но	 и	
около	 50-60	 млади	 хора	 идва-
ха	 на	 концертите.	 За	 жалост,	
голямата	 трагедия	 на	 Габрово	
е	 демографската,	 защото	 мла-
дите	 хора	 заминават	 за	 голе-
мите	 градове	 или	 за	 чужбина.	
Публиката	 ни	 започна	 да	 се	
топи,	 често	 виждам	 некролози	
на	 най-запалените	 по	 нашата	
музика.	 Но	 аз	 се	 надявам,	 че	
поколението	 след	 35-40	 години	
ще	 започне	 да	 проявява	 ин-
терес,	 житейски	 да	 узрява	 и	
да	 се	 преориентира	 към	 други	
неща.	Музиката	носи	наслада	и	
спокойствие	на	хората.
 - Защо според Вас толкова 
много хора напускат Габрово, 
често има негативни комен-
тари за града в социалните 
мрежи?
	 -	 Ако	 стандартът	 на	 живот	
и	 заплатите	 бяха	 съпоставими,	
възможностите	 за	 реализация,	
както	 в	 по-големите	 градове,	
може	 би	 по-малко	 хора	 ще	
напускат	 града.	 Получава	 се	
ефекта	 на	 доминото	 -	 младите	
напускат,	липсва	работна	ръка,	
от	 което	 фирмите	 започват	 да	
линеят	и	 т.	 н.	В	 Габрово	рабо-
та	 има,	 все	 още	 съществуват	
високотехнологични	 фирми,	 но	
те	не	дават	такива	пари,	че	да	

задържат	 младите.	 В	 големите	
градове,	 дори	 заплатите	 да	 не	
са	много	 големи,	 има	 възмож-
ности	за	допълнителни	доходи,	
а	тук	го	няма.	Давам	пример	с	
моите	музиканти.	Ако	примерно	
имаше	 детска	 музикална	 шко-
ла,	в	която	те	да	преподават	и	
да	 си	 докарват	 допълнителни	
доходи,	 положението	 с	 финан-
совото	 им	 оцеляване	 нямаше	
да	 е	 толкова	 трагично.	 Има	
умиращи	 градове.	 Габрово	 не	
е	 от	 тях.	 Габрово	 просто	 за-
губи	 част	 от	 населението	 си,	
защото	 промишлеността,	 която	
привличаше	 много	 хора,	 вече	
я	няма.	Сега	има	повече	моло-
ве,	 големи	 магазини,	 но	 само	
в	 сферата	 на	 услугите	 един	
град	 не	 може	 да	 процъфтява.	
Трябва	 да	 има	 индустрия,	 тя	
да	дава	едни	хубави	пари	и	да	
задържа	 работната	 си	 ръка.	
Много	добри	пари	се	 усвояват	
в	Габрово	от	проекти,	но	когато	
те	 свършат,	 какво	ще	 правим?	
Данъците	 вместо	 да	 отиват	 в	
републиканския	бюджет,	трябва	
да	остават	директно	в	Община-
та,	за	да	може	тя	да	инвестира	
в	човешкия	ресурс.
 - Хайде да помечтаем! Ако 
имате неограничен бюджет, 
какво бихте направили с лю-
бимия си оркестър?
	 -	 На	 първо	 място	 Габров-
ският	камерен	оркестър	ще	има	
едни	 много	 хубави	 инструмен-
ти.	 Нашият	 инструментариум	
сега	 дори	 не	 подлежи	 на	 кри-
тика.	 Ние	 го	 поддържаме,	 но	
90	процента	от	него	е	некачест-
вен,	 защото	 музикантите	 не	
могат	 да	 си	 купят	 качествени	
инструменти.	 Второто,	 в	 което	
бих	инвестирал,	ако	имам	нео-
граничен	 бюджет,	 е	 в	жилища,	
в	които	могат	да	живеят	млади	
хора,	 те	 ще	 дойдат,	 ако	 полу-
чават	 достойни	 пари.	 Малкото	
млади	 хора	 в	 оркестъра	 се	
задържат	 при	 нас,	 защото	 ко-
гато	ходят	да	помагат	на	други	
оркестри,	те	виждат,	че	там	са	
по-зле	 от	 нас.	 Задържа	 ги	 и	
американска	 система	 на	 рабо-
та,	 където	 всичко	 е	 програми-
рано	 за	 една	 година	 напред,	
знае	 се	 всеки	 ден,	 всеки	 час	
какво	 се	 прави.	 В	 другите	 ор-
кестри	 се	 изготвя	 седмица	 за	
седмица,	насочват	се	предимно	
към	 комерсиалните	 жанрове,	
защото	там	няма	сериозна	пуб-
лика,	 както	 в	 Габрово.	 Докато	
при	 нас	 нашият	 репертоар	 с	
нищо	не	се	отличава	от	този	на	
западните	 оркестри.	 Разбира	
се,	ще	им	дам	едни	страхотни	
заплати.	 И	 сега	 имаме	 пре-
красни	 условия	 за	 работа,	 на	
разположение	 е	 концертната	
зала	в	Художествената	галерия.	
Имаме	 и	 допълнителна	 репе-
тиционна	 зала	 в	Дома	 на	 кул-
турата.	 Имаме	 възможно	 най-
хубавите	условия	за	работа	на	
оркестри	 в	 България,	 защото	
репетираме	 в	 концертната	 си	
зала.
 - А ако бяхте кмет, е може 
и негов заместник, и имате 
достатъчно пари и афинитет 
към културата, какво щяхте да 
направите?
	 -	 Мисля,	 че	 културата	 в	
Габрово	стои	много	добре.	Все-
ки	 човек	 с	 културни	 интереси	
има	 своята	 ниша	 те	 да	 бъдат	
задоволени.	Имаме	Дом	на	ху-
мора	 и	 сатирата	 с	 прекрасна	
галерия.	 Имаме	 Художествена	
галерия,	 която	 е	 много	 добре	
развита,	 с	 голяма	 динамика	
на	 организиране	 на	 изложби.	
Имаме	 добър	 театър.	Може	 би	
трябва	да	се	инвестира	повече	
в	 инфраструктурата	 на	 култур-
ните	институти.	Домът	на	култу-
рата	трябва	да	стане	истински	
дворец,	 където	 хората	 ще	 се	
чувстват	 уютно,	 топло,	 радост-
но.	Ако	обаче	трябва	да	отидат	
на	 културно	 събитие	 в	 една	
амортизирана	 сграда,	 няма	 да	
се	 чувстват	 така.	 Забелязах,	
че	 откакто	 започнахме	 нашите	
концерти	 в	Художествената	 га-
лерия,	сред	хубава	обстановка,	
красиви	картини,	нашата	публи-
ка	се	удвои.	

Продължава на стр. 7

Иваí Стояíов: “За Габровñкèя камåрåí 
оркåñтър è публèката äавам ñърцå è äуша”

Иван 
Стоянов

е	 роден	 през	 1964	 г.	 в	 Габро-
во.	 Започва	 да	 учи	 цигулка	
на	 7	 години	 първо	 при	Мария	
Лесева,	 а	 след	 това	 при	Асен	
Йосифов.	 През	 1983	 г.	 завършва	 средното	 музикално	 училище	
„Проф.	 Веселин	 Стоянов“	 в	 Русе	 със	 специалност	 „Цигулка“,	 а	
след	това	продължава	образованието	си	в	Музикалната	академия	
„Панчо	Владигеров“	 -	София,	 където	 учи	 дирижиране	 при	 проф.	
Анна	 Белчева	 и	 Димитър	 Манолов.	 През	 1991	 г.	 специализира	
оркестрово	дирижиране	в	Академията	на	Йехуди	Менухин	„Пиер	
Дерво“	във	Франция	при	проф.	Константин	Буджиано.	Участвал	е	
в	майсторски	курсове	на	проф.	Иля	Мусин	(Русия)	и	Карл	Осте-
райхер	(Австрия).	
	 От	1992	 г.	е	диригент	на	Габровския	камерен	оркестър	и	ди-
ректор	 на	международния	фестивал	 „Дни	 на	 камерната	музика“	
в	Габрово.	От	2003	г.	работи	като	консултант	проекти	в	областта	
на	 културата	 в	 Столична	 община.	Автор	 е	 на	 камерна	 музика,	
театрална	музика	и	много	аранжименти	за	камерен,	симфоничен	
и	 духов	оркестър.	Концертирал	е	 в	 Германия,	Франция,	Италия,	
Испания,	Швейцария	и	Гърция.	Има	издадени	4	CD	и	записи	със	
Симфоничния	 оркестър	 на	 Българското	 национално	 радио.	 От	
2008	г.	е	постоянен	гост-диригент	на	камерния	ансамбъл	„Софий-
ски	 солисти“.	Творческата	 му	 дейност	 обхваща	 всички	 жанрове	
на	 музиката	 и	 сътрудничество	 с	 най-големите	 български	 компо-
зитори,	 певци	 и	 инструменталисти,	между	 които	Минчо	Минчев,	
Георги	Бадев,	Стойка	Миланова,	Ангел	Станков,	Йосиф	Радионов,	
Драгомир	Захариев,	Виктор	Чучков,	Веско	Стамболов,	Ружка	Ча-
ракчиева	и	други.
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ВЕсЕЛИН ИВ. ДИмИТРОВ
Продължава от бр. 63 
А	 габровското	 Бюро	 „Еди-
сон“	 предлагало	 прочути-
те	 германски	 автомобилни	
гуми	 „Континентал“	 с	 га-
рантиран	пробег	30	000	км.	
	 Като	 основен	 достав-
чик	 на	 автомобили,	 ками-
они	и	автобуси	през	трий-
сетте	 години	 в	 страната	
се	наложило	Акционерното	
автомобилно	 дружество	
„Американ	 кар	 компани“	
(American	 car	 Company	
A.G.)	 със	 седалище	 в	 Со-
фия.	 То	 доставяло	 коли	
от	 марките	 Опел,	 Буик	 и	
Бенц.	 За	 да	 привлече	 по-
вече	 клиенти,	 дружеството	
организирало	 периодично	
екскурзии	 до	 Германия,	
ако	 лицето	 е	 купувач	 на	
съответната	 кола.	 След	
като	 сключат	 договор	 и		
заплатят	 съответната	 сума	
за	автомобила,	желаещите	
могат	да	получат	колата	си	
направо	 от	 завода	 произ-
водител.	За	сметка	на	фир-
мата	 те	 отивали	 дотам	 на	
групи	 с	 влак	 по	 маршрут	
София	 –	 Прага	 –	 Лайпциг	
–	Берлин.	Тук	имали	извес-
тен	 престой,	 а	 след	 това	
отпътували	 до	 Франкфурт	
на	 Майн	 –	 Рюселсхайм	
(където	 бил	 заводът	 на	
Опел).	 Връщането	 ставало	
със	 закупения	 автомобил	
по	 маршрут	 Нюрнберг	 –	
Мюнхен	–	Залцбург	–	Линц	
–	Виена	–	Будапеща	-	Бел-
град	 –	 София.	 Бензинът,	
маслата	 и	 други	 консума-
тиви	 за	 този	 преход	 се	
заплащали	отново	от	фир-
мата.	 Из	 целия	 път	 били	
осигурявани	 автомобилен	
монтьор,	преводачи.	Всеки	
можел	 да	 вземе	 близки	 и	
познати,	колкото	са	места-
та	в	автомобила	му,	но	за	
своя	сметка.
	 След	 държавния	 пре-
врат	на	19	май	1934	 г.	 на-
ред	 с	 много	 други	 нови	
закони	 правителството	 из-
дало	 и	 наредба-закон	 за	
автомобилния	 транспорт.	
За	 пръв	 пък	 дейността	
по	 автомобилните	 прево-
зи	 била	 точно	 и	 ясно	 ре-
гламентирана.	 Трябва	 да	
отбележим,	 че	 много	 от	
постановките	 на	 тази	 На-
редба-закон	 са	 актуални	
и	днес	и	са	включени	и	в	
съвременния	 закон.	 Били	
определени	 и	 номерирани	
основните	 междуградски		
„отобусни“	 линии	 в	 цялата	
страна	и	кандидатите	да	ги	
обслужват	 трябвало	да	от-
говарят	на	редица	условия,	
едно	от	които	било	превоз-
вачът	да	има	регистрирана	
фирма.
	 Спазвайки	 това	 усло-
вие,	 на	 15	 март	 1936	 г.	
габровските	 шофьори	 Ва-
сил	 Иванов	 Досев,	 Велич-
ко	 Пейчев,	 Пеньо	 	 Конто-
хов,	 Владо	 Генчев,	 Стойчо	
Новаков,	 Нено	 Д.	 Ненов,	
Христо	 Николов,	 Петър	
Бенев,	 Никола	 Радев,	 Не-
дялко	 Христов,	 Петър	 Цо-
нков	 и	 Сава	 Ц.	 Бойчев	
учредяват	Автомобилно-шо-
фьорско	 събирателно	 дру-

жество	„Свети	Никола“	със	
седалище	 в	 гр.	 Габрово	 и	
предмет	на	дейност	превоз	
на	 пътници	 със	 собствени	
леки	 автомобили	 по	 отда-
дените	 им	 от	 Централна-
та	автомобилна	 комисия	в	
София	 пътища	 по	 опреде-
лени	 разписания	 и	 цени.	
В	 Управителния	 съвет	 на	
дружеството	 „Св.	 Нико-
ла“	 били	 избрани	 Васил	
Досев,	 Величко	 Пейчев,	
Христо	 Николов	 и	 Стойчо	
Новаков.	 Регистрацията	 е	
извършена	 от	 Великотър-
новския	 областен	 съд	 на	
26	юни	1936	г.	Дружеството	
придобива	 статут	 на	 дър-
жавен	превозвач	по	линия	
№	 252	 –	 Габрово	 –	Шипка	
–	 Казанлък	 –	 Павел	 баня	
–	 Хисаря.	 По	 това	 време	
Павел	 баня	 и	 Хисаря	 се	
развивали	 вече	 като	 бал-
неоложки	 курорти,	 имали	
много	голяма	известност	и	
дружеството	 не	 страдало	
от	липса	на	пътници.	Коли	
имало	 два	 пъти	 дневно	 –	
сутрин	в	6	часа	и	на	обяд	в	
11.30	 часа.	Връщането	 	на	
колите	било	на	следващия	
ден.	 Пътуването	 траело	
около	7	часа,	а	цената	на	
билета	била	до	Павел	баня	
–	 70	 лева,	 а	 до	 Хисаря	 –	
140	лв.	Разписанието	било	
така	направено,	че	присти-
гащите	коли	имали	веднага	
връзка	със	Стара	Загора	и	
Пловдив,	а	в	Габрово	–	със	
Севлиево	и	Търново.
	 Дружеството	 „Св.	 Ни-
кола“	 имало	 агенция	 в	
Габрово,	на	площад	„1	май	
1876	 г.“	 (ул.	 „Опълченска“	
2).	 Оттук	 тръгвали	 и	 авто-

мобилите.
	 Работата	 вървяла	 до-
бре	и	през	1939	г.	закупили		
и	 два	 омнибуса	 (така	 на-
ричали	 тогава	 автобусите)		
Опел.	 През	 военните	 го-
дини	големият	недостиг	на	
горива	 и	 резервни	 чести	
силно	затруднил	превозва-
ча.	Имало	моменти,	когато	
дружеството	 дори	 прекра-
тявало	 обслужването	 на	
пътници.
	 Но	 дружеството	 „Св.	
Никола“	устоява	на	всички	
изпитания	 чак	 до	 1949	 го-
дина,	когато	преустановява	
дейността	си.
	 На	 25	 февруари	 1938	
г.	Марин	Ст.	 Келев,	Пенчо	
Ил.	Тимев,	 Велчо	Д.	 Бабу-
ков,	 Васил	 Петков	 Недев,	

Стефан	В.	Василев,	Коста-
дин	Ст.	Атанасов,	Димитър	
Ст.	 Добрев	 и	 Димитър	 Д.	
Инджов	учредяват	Трудово-
потребителна	 шофьорска	
транспортна	 кооперация	
„Кормило“.	 Приемат	 устав	
на	 кооперацията	 и	 изби-
рат	 управителен	 съвет	 в	
състав:	 Марин	 Ст.	 Келев,	
Пенчо	Ил.	Тимев,	Велчо	Д.	
Бабуков	 и	 Васил	 Петков	
Недев.
	 Още	 същия	 месец	 те	
пишат	 до	 Българска	 авто-
фабрика	 „Херкулес“	 –	 Ва-
рна	 и	 до	 Христо	 Ст.	 Хри-
стов	–	Русе	с	искане	да	им	
се	 продаде	 един	 автобус.	
Двете	 компании	 по	 това	
време	 произвеждали	 ав-
тобусни	 каросерии	 върху	
оригинални	 нови	 шасита.	
В	 крайна	 сметка	 закупили	
един	Опел	Блиц.
	 На	 26	 март	 1938	 г.	 Ге-
орги	 Попминков,	 Никола	
Христов	Родев,	Владо	 Ген-
чев	Влаев	и	Христо	Атана-
сов	 Радев	 основават	 О.О.	
Автомобилно	 дружество	
„Сокол“	 с	 управител	 Геор-
ги	Попминков	и	прокурист		
Стефан	 Пенчев	 Богданов.	
С	автобус	Опел	Блиц	те	из-
вършвали	превози	до	Тряв-
на	и	до	с.	Новата	махала.
	 На	 19	 септември	 1938	
г.	 двете	 дружества	 -	 „Кор-
мило“	и	„Сокол“,	учредяват	
съвместно	О.О.	Автомобил-
но	дружество	„Съединение“	
със	 седалище	 Габрово	 и	
капитал	 200	 000	 лева	 за	
превоз	 на	 пътници.	 На	
28	 септември	 1938	 г.	 Се-
влиевският	 областен	 съд	
регистрира	 новото	 друже-

ство.	 Автомобилното	 дру-
жество	 „Съединение“	 раз-
полага	с	два	нови	отобуса	
(автобуса)	Опел	Блиц,	кои-
то	осигуряват	транспортно-
то	обслужване	на	автобус-
на	линия	Габрово	-	Новата	
махала	 (№	 250),	 Габрово	
–	 Трявна,	 Габрово	 –	 Со-
колски	манастир	(№	251)	с	
определено	разписание.
	 Съдружието	 траяло	 до	
14	 юни	 1942	 г.,	 когато	 об-
щото	 събрание	 на	 коопе-
рация	„Кормило“	взема	ре-
шение	за	прекратяване	на	
участието	 си	 в	 Дружество	
„Съединение“	 и	 уведомя-
ват	за	 това	останалите	си	
съдружници	 със	 следното		
писмо:
	 „...	 Поради	 недобре	

провежданите	 работи	 на	
общото	 ни	 съдружие	 за	
експлоатацията	 на	 рейса	
за	 Новата	 махала	 и	 Га-
бровския	 манастир,	 реши-
хме	 да	 преустановим	 за-
дружната	 работа,	 като	 ви	
се	предлага:	
	 1.	 Да	 се	 подели	 пора-
вно	 инвентаря	 между	 чле-
новете,	т.	е.	между	ОО	дру-
жество	„Сокол“	и	коопера-
ция	„Кормило“,	като	колите	
се	 подредят	 по	 степен	 на	
годност.	Останалите	активи	
и	пасиви	да	се	поделят	по	
равно....“
	 На	 8	 септември	 1942	
г.	 Транспортната	 коопера-
ция	„Кормило“	окончателно	
напуска	 дружеството	 „Съ-
единение“	 и	 изтегля	 пред-
ставителите	 си	 от	 управи-
телния	 съвет.	 От	 общите	

активи	 тя	 получава	 един	
автобус	 Опел	 Блиц	 и	 160	
000	 лева	 в	 брой.	 „Съеди-
нение“	 продължава	 своята	
дейност,	 представлявана	
само	от	Георги	Попминков	
и	 Христо	 Ат.	 Радев	 (ООД	
„Сокол“).
	 По	 нареждане	 на	 Ди-
рекцията	 за	 автомобилни	
съобщения	 в	 София	 през	
1937	 г.	 се	 образува	 нова	
автобусна	 линия:	 Габрово	
–	Севлиево	 –	Ловеч	 –	Со-
фия.	 За	 експлоатация	 на	
тази	 линия	 на	 20	 декем-
ври	 1937	 г.	 Събирателното	
дружество	 „Св.	 Никола“	 -	
Габрово,	севлиевското	О.О.	
Автомобилно	 дружество	
„Росица“	 и	 ловешките	 тър-
говци	 Иван	 Попов	 и	 Ма-

рин	Савов	образуват	ново	
дружество	 О.О.	 „Балкан“.	
В	 активите	 на	 това	 ново	
дружество	 „Росица“	 пра-
ви	 апортна	 вноска	 от	 два	

омнибуса,	 а	 „Св.	 Никола“	
-	 един	 Опел	 Блиц.	 Пред-
ставител	 на	 габровското	
дружество	 в	 Управителния	
съвет	 е	 Васил	 Ив.	 Досев.	
През	 1940	 г.	 Дружество	
„Балкан“	 организира	 за	
първи	път	и	автобус	по	ли-
нията	 Севлиево	 –	 Габрово	
–	връх	Св.	Никола	-	Шипка	
–	 	 Казанлък	 -	 Карлово	 -	
София.	Пътуването	по	този	
маршрут	 траело	 14	 часа	с	
почивки.	Автобусът	пътувал	
във	вторник	за	София,	къ-
дето	имало	тридневен	пре-
стой,	а	в	събота	се	връщал	
обратно.	 Скоро,	 обаче,	
линията	 била	 прекратена,	
защото	във	военните	годи-
ни	 снабдяването	 с	 гориво	
било	 вече	 много	 трудно.	
Дългите	курсове	до	София	
изисквали	 по-големи	 ко-
личества	 гориво,	 а	 дос-
тавките	 били	 ограничени.	
По	тази	причина	и	самото	
дружество	 „Балкан“	е	пре-
кратено	на	20	март	1942	г.
	 Бързото	 развитие	 на	
Габрово	като	индустриален	
център	 налагало	 органи-
зирането	 на	 по-модерен	
транспорт.	През	1936	 г.	Га-
бровският	 общински	 съвет	
решава	 да	 се	 уреди	 град-
ска	автобусна	служба,	като	
отдаде	на	концесия		линии	
в	 града.	 На	 8	 септември	
1936	 г.	 молба	 за	 такава	
концесия	 подават	 Иван	
Байданов,	 Киро	 Петров	
Малчев	 и	 Стойчо	 Начев	
Новаков.	 Понеже	 нямало	
други	желаещи,	на	21	сеп-
тември	1936	 г.	Общинският	
съвет	им	възлага	концеси-
ята	при	следните	условия:
	 1.	 Автобусната	 линия	
ще	бъде	установена	между	
станциите	Иван	Л.	 Донков	
и	Пенчо	Бонев.		
	 2.	 Линията	 ще	 се	 об-
служва	 на	 първо	 време	 с	
една	кола-аутобус	с	28	–	32	
места.
	 3.	Освен	 тази	кола	ще	
има	и	една	помощна	с	най-
малко	7	места.	
	 4.	 Съобщенията	 по	 ли-
нията	ще	бъдат	редовни	и	
ще	се	извършват	по	разпи-
сание,	одобрено	от	Общин-
ското	управление.	
	 5.	 По	 линията	 ще	 има	

следните	 спирки:	Фабрика	
Иван	 Л.	 Донков,	 Шиваров	
мост,	 Горнокрайски	 мост,	
Църква	 „Св.	 Богородица“,	
Хотел	 „България“,	 Площад	

„Игото“,	 Падалското	 учи-
лище,	 Фабрика	 „Ив.	 Кал-
пазанов“,	 Гара	 Габрово	 и	
Фабрика	„Пенчо	Бонев“.	
	 6.	Използването	на	ли-
нията	се	дава	за	срок	от	6	
години,	 считано	 от	 датата	
на	разрешителното.	
	 7.	 В	 срок	 от	 7	 месеца	
от	датата	на	разрешението	
същите	 са	 длъжни	да	 уре-
дят	съобщенията	по	линия-
та.
	 8.	Аутобусната	кола	ще	
извършва	 дневно	 най-мал-
ко	7	рейса.	
	 9.	Таксите	са	следните:		
деца	до	школската	възраст,	
придружени	от	възрастен	–	
безплатно,	 учащи	 се	 –	 за	
целия	 рейс	 или	 част	 от	
него	–	2	лв.,	граждани	–	за	
целия	 рейс	 или	 за	 повече	
от	 половината	 разстояние	
–	3	лв.,	за	междинни	спир-
ки	–	2	лв.	
				10.	Аутобусната	кола	ще	
се	 движи	 по	 следния	 път:	
улица	 „Капитан	 Дядо	 Ни-
кола“	 –	 „Неофит	Рилски“	 –	
„Николаевска“	 –	 „Радецка“	
–	 „Брянска“	 –	 „Падалска“	
(днес	 „Хр.	 Смирненски“).	
При	 откриването	 на	 лини-
ята	 решили	 вместо	 по	 ул.	
„Брянска“	 колите	 да	мина-
ват	по	ул.	„Орловска“	и	по	
Падалския	 мост,	 тъй	 като	
Лъката	имала	много	повече	
население	от	Падало.
	 При	условия,	които	ще	
се	 уговорят	 допълнително,	

запазва	 за	 същите	 конце-
сионери	 експлоатирането	
на	 втората	 линия	 -	 село	
Дядо	 Дянко	 -	 Фабрика	
Пенчо	 Бонев,	 като	 в	 срок	

от	10	месеца	от	днес	същи-
те	трябва	да	съобщят	дали	
ще	я	експлоатират	или	не.	
	 Междувременно	 Иван	
Байданов	 се	 оттегля	 и	 на	
негово	 място	 в	 предприя-
тието	влиза	Георги	Христов	
Кунчев	–	търговец.
	 На	 11	 ноември	 1936	
г.	 тримата	 концесионери	
регистрират	 в	 Търновския	
окръжен	 съд	 Събирател-
но	 дружество	 „Удобство“	
с	 предмет	 на	 дейност	 –	
пътнически	 аутобусни	 пре-
вози.	 Така	 за	 пръв	 път	 в	
Габрово	 е	 уреден	 общест-
вен	 градски	 транспорт	 с	
автобуси.	
	 На	 21	 ноември	 1936	
г.	 Общинският	 съвет	 им	
възлага	 и	 втората	 линия	
Гара	Габрово	–	село	Дядо	
Дянко.	 Били	 определени	
следните	 спирки:	 Гара	
Габрово	 –	 Църква	 „Св.	
Богородица“	 –	 Лесничей-
ството	(беше	срещу	днеш-
ната	 поща)	 –	 местността	
Михалевото	 (до	стадиона)	
–	 Фабрика	 „Конкилев“	 –	
Вила	 Пенчо	 Семов	 –	 с.	
Дядо	 Дянко	 –	 фабрика	
„Георги	Т.	Рашеев“	-		мест-
ността	Турски	дол.		
	 Линията	 се	 обслужва	
от	три	рейса	дневно,	като	
от	 църквата	 „Св.	 Богоро-
дица“	ще	тръгват	в	7,	13.30	
и	18	часа.	
Продължава следващата събота

Автомобèлíèят 
траíñпорт в Габрово

Първият пожарен автомобил в 
Габрово – мерцедес Бенц. 1931 г. 

Крайният вдясно – шофьорът 
Христо Кънчев.

Васил досев често карал различни елитни компании от Габрово на пикник извън града. на 
снимката – една такава компания в много известната по това време кръчма на шишко, 
която се намирала на пътя за връх шипка, в тогавашното с. Газурници (дн. кв. любово). 
Вдясно, седнал, шофьорът Васил досев. прави – съдържателят христо антонов – шишков 
и съпругата му.

празникът на шофьорите през 1931 г. на площад „1 май 
1876 г.“. Вдясно е току-що закупеният от общината нов 
пожарен автомобил. Снимка: държавен архив - Габрово.

Автобус на Дружество „Сокол“ на път за Трявна. 
Снимка: Държавен архив – Габрово.

Шофьорският празник през 1938 г. на Априловския 
площад (днес площад „Възраждане“) в Габрово. Архив на 
сем Досеви.
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кольо Марков
къси съединения
хумор и сатира, 1995 г.
хорски приказки
Продължава от бр. 63

 * * *
реализира чиста печалба от нечис-
ти сделки.
 * * *
понякога тъпите имат най-остър 
език.
 * * *
С какъвто се събрала жена ти, та-
кава и станала.
 * * *
дърпаше чергата към себе си, но 
му я подпалиха.
 * * *
не гореше в работата си, но вди-
гаше голям пушек.
 * * *
не падаше духом, защото матери-

ално беше много добре обезпечен.
 * * *
който разбира от песен и песента 
на комара ще разбере.
 * * *
часовникът спира, но времето - 
никога.
 * * *
на сцената на живота няма режи-
сьори.
 * * *
В началото бе словото... после 
дойдоха компроматите, досиетата.
 * * *
каза си тежката дума, но от това 
не ми стана по-леко.
 * * *
родителите опознават децата си 
едва когато станат възрастни.
 * * *
колкото по се засилва борбата 
за кокала, толкова повече месото 
поскъпва.
 * * *
В народното събрание: едни ста-
наха, други седнаха, а ние все 
прави стоим като наказани.
 * * *
правителството подготвя отпечат-
ването на банкнота от 5 хиляди 
лева, която ще влезе в обръщение 
само при изплащането на пен-
сиите и помощите на социално 
слабите.
 * * *
лидерите на всички политически 
коалиции са се договорили основ-
ният ремонт на мерцедесите на 

народното събрание да завърши 
най-късно два дни преди изборите.
 * * *
С острия си език си пробиваше 
път в кариерата.
 * * *
партии-фантоми: има хор без ди-
ригент, но няма диригент без хор.
 * * *
читателите използваха книгите му 
като приспивно средство.
 * * *
успя да се издигне, защото беше 
лек по характер.
 * * *
беше кръгла нула, но го поставяха 
все зад големи числа.
 * * *
Все в гърдите се биеше, но падна 
по гръб.
 * * *
беше му слаб ангелът, но ключа-
рят на рая е негов човек.
 * * *
и по утъпканите пътища може да 
ти влезе трън в петите.
 * * *
кокошките се навъртаха край него, 
макар да беше изкукуригал.
 * * *
чернеха се един друг и не видяха 
бял свят.
 * * *
и в чистото вино не можеш откри 
чистата истина.
 * * *
За умствения багаж няма точен 
кантар.

 * * *
Взеха го на око, защото им казва-
ше истината в очите.
 * * *
и най-страхливата жена може да 
бъде героиня на роман.
 * * *
Главата му стана причина да влезе 
с двата крака.
 * * *
най-заразителен е лошият пример, 
пък и лекарствата против него не 
са ефикасни.
 * * *
чак при залез слънце му изгря 
звездата.
 * * *
иван даваше на първан добри 
съвети, а първан на иван - лош 
пример.
 * * *
Главата му не увира, защото се 
пече на слаб огън.
 * * *
излезе в пенсия и влезе в кафе-
нето.
 * * *
кръстоса ли крака - може и ръце 
да скръсти.
 * * *
В началото пиенето му се услади, 
но после му излезе солено.
 * * *
не му увира главата, защото е 
дебела.
 * * *
без малко да си изпотроши кока-
лите в борбата за кокала.

 * * *
Влезе в глуха линия - никой не го 
чува за нищо.
 * * *
Все за стомаха си мислеше, но му 
излезе из носа.
 * * *
и вълкът сит, и агнето цяло. из-
ядено беше кучето с овчаря.
 * * *
и двамата не мелят брашно, защо-
то са скъпи на триците.
 * * *
не бяха шивачи, но ми взеха мяр-
ката.
 * * *
Званието му определяше влияние-
то.
 * * *
оперативката се проведе в апе-
ритива.
 * * *
натопиха го, а той с мене си изми 
ръцете.
 * * *
искаше да влезе в историята през 
задната врата.
 * * *
преди превиваше гръбнак, сега 
лежи на чужд гръб.
 * * *
при съкращение си запази стола, 
защото редовно сядаше на маса с 
началника си.

продължава следващата събота

Нåèзäаäåíèтå кíèãè íа учèтåля краåвåä Кольо Марков 
24 март 2018 г.

ВТОРА ЧАСТ.
1.	 Кой	 български	 град	 е	
известен	 като	 „Спа	 сто-
лица	на	България”	и	„Спа	
столица	на	Балканите”?
	Павел	баня
	Банкя
	Хисаря
	Велинград

2.	Градът	е	идеално	място	
за	 климатотерапия,	 бал-
неолечение,	 рехабилита-
ция,	 профилактика	 и	 по-
чивка.	 В	 района	 му	 има	
над	 80	 термоминерални	
извора	 (42-81°С).	 Тук	 е	
най-изчистеният	 от	 алер-
гени	въздух	в	България	и	
е	истински	рай	за	хората	
с	 асматични	 и	 алергични	
проблеми.	 Отличава	 се	
с	 най-високата	 средно-
годишна	 температура	 на	
въздуха.	 За	 кой	 балнеол-
ожки	 център	 се	 отнася	
описанието?
	Сандански
	Кюстендил
	Хисаря
	Поморие

3.	 Разположено	 в	 Сан-
данско-Петричката	 кот-
ловина,	 на	 левия	 бряг	
на	 река	 Струма,	 селото	
е	 известен	 балнеолож-
ки	 център.	 Покрай	 ми-
нералните	извори	са	се	
образували	 кални	 бани,	
в	 които	се	лекуват	дис-
копатия	 и	 други	 костни	
заболявания.	За	кое	на-
селено	място	 се	 отнася	
описанието?

	Сандански
	Петрич
	Марикостиново
	Долна	баня

4.	 Разположен	 е	 в	живо-
писна	долина	между	пла-
нините	 Рила,	 Верила,	 Ви-
тоша	и	Плана	планина,	на	
53	км	от	София	и	25	км	от	
курортен	 комплекс	 Боро-
вец.	Минералните	му	води	
с	 температура	 от	 около	
39-41°С,	 както	 и	 благо-
приятният	 климат,	 оказ-
ват	 благотворно	 влияние	
върху	заболявания	на	оп-
орно-двигателна	 система	
и	 кожни	 дерматити.	 Кой	
е	 този	 балнеоложки	 цен-
тър?
	Момин	проход
	Белчински	бани
	Сапарева	баня
	Клисура

5.	 Този	 балнеолечебен	
център	 е	 известен	 с	 де-
ветте	 си	 минерални	 из-
вора,	 с	 температура	 на	
водата	 56°С	 и	 радиоак-
тивност,	втора	в	България	
след	 Нареченски	 бани,	
трета	 в	 Европа	 и	 25-та	 в	
света.	Намира	се	в	Сред-
ногорието,	 в	 близост	 до	
планините	Средна	 гора	 и	
Рила,	както	и	до	прохода	
Траянови	врата.	Обявен	е	
за	град	през	2006	г.
	Хисаря
	Павел	баня
	Момин	проход
	Клисура

6.	 Минералните	 води	 на	
кое	 населено	 място	 се	

отличават	с	изключително	
висока	 степен	 на	 съдър-
жание	 на	 флуорид	 –	 24	
мг/л	-	първо	място	в	Бъл-
гария	и	в	Европа?
	Хисаря
	Долна	баня
	Сапарева	баня
	Овощник

7.	 В	 село	 Шкорпиловци	
(област	 Варна)	 има	 ми-
нерални	 извори,	 отлича-
ващи	 се	 с	 високо	 съдър-
жание	на	йодид.	За	лече-
нието	 и	 профилактиката	
на	 какви	 заболявания	 са	
подходящи	йодните	води?
	 Заболявания	 на	 чер-
ния	дроб	и	жлъчката
	Дерматологични	забо-
лявания
	 Заболявания	 на	 сто-
машно-чревния	тракт
	Заболявания	на	щито-
видната	жлеза

8.	Балнеолечението	с	же-
лезни	 минерални	 води	
намира	 приложение	 при	
желязодефицитна	анемия.	
Къде	 в	 България	 се	 на-
мират	 минерални	 води	 с	
най-високото	 съдържание	
на	железни	йони?
	Марикостиново
	Мрамор
	Девин
	Брезник

9.	 Минералната	 вода	 е	
с	 високо	 съдържание	 на	
натриеви,	 магнезиеви	 и	
калциеви	 соли,	 както	 и	
на	 сероводород.	 Използ-
ва	 се	 за	 лечение	 и	 про-
филактика	 на	 бъбречно-
урологични	 заболявания	
и	 болести	 на	 храносми-
лателната	 система,	 а	 в	
комбинация	 с	 процедури	
с	 лечебна	 кал	 от	 близ-
кото	 крайморско	 езеро	
е	 подходяща	 за	 лечение	
на	 заболявания	 на	 опор-
но-двигателния	апарат.	За	
кое	кътче	от	северното	ни	
черноморско	 крайбрежие	
се	отнася	описанието?
	Дуранкулак	
	Шкорпиловци	
	Балчишка	тузла	
	Албена

10.	 В	 централната	 част	
на	 Дунавската	 равнина,	

в	 област	 Велико	Търново	
е	 разположено	 селище,	
известно	 със	 своите	 ле-
ковити	 минерални	 води,	
подходящи	 за	 ефективно	
лечение	 на	 заболявания	
на	 опорно-двигателната	
система,	 стомашно-чрев-
ни	 и	 еднокринни	 забо-
лявания.	 Функционира	
специализирана	 болница	
за	 рехабилитация.	 Кой	 е	
този	 балнеоложки	 цен-
тър?
	Полски	Тръмбеш
	Овча	могила
	Ресен
	Шипково

11.	 Селата	 Шипково	 и	
Чифлик	 са	 известни	 с	
топлите	 си	 минерални	
води.	 Край	 кой	 от	 из-
броените	 градове	 са	
разположени?
	Тетевен
	Априлци
	Троян
	Етрополе

12.	 Разположен	 в	 под-
ножието	 на	 планината	
Осогово,	градът	е	балне-
оложки	 и	 туристически	
център	 с	 национално	 и	
международно	 значе-
ние.	 На	 територията	 му	
бликат	множество	топли	
минерални	извори	с	ле-
чебни	 свойства.	 Древ-
ното	 му	 наименование	
е	 Пауталия.	 Кой	 е	 този	
град?
	Дупница
	Благоевград
	Сандански
	Кюстендил

13.	Минералната	 вода	 е	
470С,	слабо	минерализи-
рана,	 хидрокарбонатна,	
сулфатно-натриева,	леко	
флуорна,	 с	 малко	 коли-
чество	 радон.	 Запазени	
са	 останки	 от	 римски	
терми,	 балнеологични	
съоръжения,	 нимфеуми.	
Кой	 е	 този	 балнеологи-
чен	център?
	Костенец
	Долна	баня
	Баня
	Стрелча

14.	 Кой	 от	 изброените	
извори	не	се	намира	на	
територията	на	София?

	Панчарево
	Овча	купел

	Горна	баня
	Овча	могила

тест 5

Мèíåралíè воäè в Бълãарèя 

 Продължаваме поредицата от занимателни ге-
ографски и исторически тестови въпроси, пред-
ложени от учителя по география Христо Кичиков 
и Павел Вълчев. 
 Тези тестове нямат състезателен характер, 
но могат да бъдат обогатени с въпроси и предло-
жения от Вас. Въпросите си може да изпращате 
на адрес: 100vesti@stovesti.info или в плик на Габро-
во, ул. „Отец Паисий“ 2.
 Отговорите на всеки тест ще намирате всяка 
следваща събота.
  Първият тест бе за познатия и непознат град 
Габрово, вторият - за Шипченска планина, трети-
ят - за река Янтра, четвъртият - за минералните 
води в България - част 1. 

Отговори на тест 4:	1.	Вонеща	вода;	2.	Радецки;	3.	Вършец;	4.	Бургаски	минерални	
бани;	5.	Сапарева	баня;	6.	Енчовци;	7.	2030С;	8.	Хисаря;	9.	Марцианопол;	10.	Хисаря;	
11.	Тунджа;	12.	Михалково;	13.	сърдечно-съдови;	14.	Нареченски	бани;	15.	серово-
дород

Южна	крепостна	порта	е	главната	порта	на	римския	град	Диоклецианопо-
лис.	Оттук	е	излизал	пътят	за	Филипополис	(Пловдив)	–	най–важният	ад-
министративен	център	в	римската	провинция	Тракия.	Портата	в	оригинал	
се	извисява	на	13	м	височина.	Нарича	се	така,	защото	в	началото	на	XX	
в.	вратата	е	била	разделена	и	приличала	на	две	застинали	една	срещу	
друга	камили.	На	това	място	през	1882	г.	Иван	Вазов	е	написал	знаме-
нитото	българско	стихотворение	„Отечество	любезно,	как	хубаво	си	ти!“.

Рупите	е	защитена	местност,	която	е	разположена	на	около	10	км	от	Петрич	и	
на	2	км	от	с.	Рупите,	в	източното	подножие	на	последния	действал	вулкан	в	Бъл-
гария	-	Кожух	планина	(281	м).	Възвишението	е	изградено	от	вулканични	скали.	
Името	му	произлиза	от	факта,	че	прилича	на	наметнат	кожух.	Защитената	мест-
ност	Рупите	е	известна	с	лечебните	си	минерални	извори	с	температура	74°C	и	
с	дебит	до	35	л/сек.	
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аВТоМобили проДаВа
пЕжо 206 - 2004 г., 
в отлично състояние, 
се продава на тел. 
0876/225-340. [6, 5]
форД фиЕсТа, 1.4, 
1991 г., газ-бензин + 
комплект джанти, цена: 
400 лв., продава тел. 
0890/104-496. [9, 3]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектира-
ли) от място на най-ви-
соки цени се изкупуват 
на тел. 0897/429-374

аВТочасТи/Магазини
часТи за лада се про-
дават на тел. 0893/200-
978. [6, 2]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [24, 19]

проДаВа МаТЕриали
цигли - 0.30 лв., 
се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 10]
цигли сЕ продават на 
тел. 0887/004-396. [11, 
8]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
пЕралня, фризЕр, 
печки - готварска и ми-
кровълнова, съдомиял-
на, телевизор се прода-
ват на тел. 0899/845-
318. [11, 10]

проДаВа разни
Тръби, лаМари-
ни, ел. мотори и др. 
се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 10]
ЕлЕкТронна ВЕз-
на, хладилни витрини 
се продават на тел. 
0877/891-525. [11, 1]

храна за жиВоТни
бали сЕно се прода-
ват на тел. 0888/853-
422. [11, 8]

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, 10]
ЕлЕкТропасТир сЕ ку-
пува на тел. 0894/099-
677. [11, 9]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични 
суровини купува вся-
какви железа - тел. 
0896/183-637. [22, 10]

запознансТВа
пЕнсионЕр Търси не-
ангажирана жена за съ-
жителство в малко сто-
панство - 0877/243-413. 
[7, 4]
ВДоВица на 75 години 
търси мъж на подходяща 
възраст, да не пуши и 
пие, за сериозна връзка. 
тел. 066/85-10-11, ве-
чер. [5, 5]
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Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага 
на тел. 0899/377-924
ЕВТин ТранспорТ с 
бус и самосвал се пред-

лага на тел. 0893/511-
154. [22, 13]
ЕВТин ТранспорТ с бус 
- 0.40 лв./км, се предла-
га на тел. 0894/004-045. 
[15, 6]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни билети се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

иМоТи проДаВа
къща В кв. Войно-
во се продава на тел. 
0898/577-723. [22, 15]
ЕДносТаЕн апарТа-
МЕнТ на колелото, 4 
етаж, без асансьор, тец, 
тухла, цена по договаря-
не, се продава на тел. 
0899/226-175. [15, 15]
апарТаМЕнТ - ет. 7 от 
8, среден, южен, двуста-
ен, отремонтиран, може 
с мебели, се продава 
на тел. 0877/050-310. 
[3, 3]
апарТаМЕнТ В центъра 
- 59 кв. м, се продава 
на тел. 0899/096-381. 
[11, 11]

къща В кв. бойка-
та се продава на тел. 
0898/803-414. [11, 5]
ДВусТаЕн апарТа-
МЕнТ в кв. младост, 
сменена дограма, изола-
ция, се продава на тел. 
0879/009-792. [6, 5]
ДВорно МясТо в село 
торбалъжи продава тел. 
0897/915-462. [3, 2]
разрабоТЕн обЕкТ за 
бързо хранене (дюнер, 
палачинки) на шива-
ров мост се продава 
на тел. 0890/202-546, 
0877/778-291. [5, 3]
апарТаМЕнТ В центъ-
ра, след основен ре-
монт, се продава на тел. 
0893/922-027. [4, 1]

ДаВа поД наЕМ
аВ Тос ЕрВиз  с Е 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [17, 11]
кафЕ-апЕриТиВ сЕ 
дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 8]

обЕкТ на бул. „мо-
гильов“ 32 (еса) се 
дава под наем на тел. 
0878/709-487, след 
19.00 часа. [11, 11]
храниТЕлЕн Магазин, 
оборудван и зареден, се 
дава под наем. инфор-
мация на тел. 0896/489-
512. [11, 8]
аВТоМиВка сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [5, 5]
ТрисТаЕн обзаВЕДЕн 
апартамент на еса се 
дава под наем на тел. 
0878/583-758. [3, 3]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0896/640-763. [7, 3]

нощуВки
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 16]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [17, 11]

лЕкари
Д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записва-
не на тел. 066/800-140
Д -р  балникоВа 
- кожен лекар - тел. 
0888/878-193.
Д-р ЙорДжЕВа - кожен 
лекар - 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.

козМЕТика, Масаж
лЕчЕбни и класически 
масажи се предлагат на 
тел. 0876/735-596. [22, 
16]

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - дърВа За оГ-
реВ - метрови, нарязани 
и нацепени, беЗплатен 
транСпорт, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
„Мг-лЕс“  про-
ДаВа  дърва за ог-
рев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
„пЕхлиВаноВ“ - пре-
сяти въглища донбас, 
брикети, дърва. ниски 
цени, безплатен транс-

порт, се продават на тел. 
066/805-642, 0897/892-
903.
разпалки сЕ продават 
на тел. 0886/393-726.
Еко брикЕТи и пеле-
ти се продават на тел. 
0896/684-793. [33, 25]
рЕжа ДърВа - тел. 
0894/602-701. [24, 11]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 80 лв./куб., чу-
вал - 5 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [22, 13]
сухи и сурови дърва, 
нацепени, 80 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 10]
„флинТ-гаЙДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - 
донбаски пресяти въгли-
ща, брикети, разпалки. 

осигурен транспорт. тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [33, 10]
„горска канТора“ 
- позволителни за сеч 
в частни гори - тел. 
0889/632-740. [11, 8]
рЕжа ДърВа - тел. 
0894/220-509. [14, 7]
ДърВа на чували, 5 
лева/броя, се продават 
на тел. 0988/816-628 
[10, 5]
букоВ паркЕТ за огрев 
и разпалки - 4 лв./чу-
вал, се продават на тел. 
0899/195-494. [9, 5]
гоТоВи ДърВа за ками-
ни и печки и дърва в чу-
вали се продават на тел. 
0893/390-253. [24, 4]
цЕпя ДърВа - тел. 
0896/926-407. [6, 4]

сТроиТЕлсТВо
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извърш-
вам всякакви строителни 
работи от а до я. теле-
фон за връзка 0899/601-
444
кърТи и пробива - 
0897/832-363
улуци, капаци, по-
правка на покриви, дре-
наж - 0882/279-749. 
[10, 7]
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 10]
събарянЕ, почисТВа-
нЕ - тел. 0892/339-132. 

рЕМонТ на циглени по-
криви, топло- и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги - 
тел. 0895/295-654. [7, 
5]
рЕМонТ на цигле-
ни покриви,направа на 
нови, саниране, хидро-
изолация, улуци и други 
- тел. 0895/81-05-04. [5, 
3]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
гипсокарТон, шпак-
лоВка - тел. 0899/520-
038. [17, 4]
фаянс, ТЕракоТа, 
шпакловки, топлоизола-
ция - тел. 0886/236-277. 
[5, 4]
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
3]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
Топлоизолация - тел. 
0887/131-311. [33, 11]

щори
ЕТ „ВЕДиМа-М“ - 
Щори - 066/86-59-50, 
0887/22-43-45.

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете се пред-
лагат на тел. 0899/145-
802. [33, 23]

Вик, коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини 
- по ВСяко Време. Га-
ранция! Справки на тел. 
0897/704-502.

Вик МонТаж и под-
дръжка - 0887/680-034.
коМиночисТач - 
0889/177-737.

рЕМонТ на  ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 20]

поДДръжка коМпюТри
инсТалация и ремонт 
на компютри. проДаж-
ба на коМпюТри ВТо-
ра ръка. тел. 0888/410-
117.

косЕнЕ
косЕнЕ ,  касТрЕ -
нЕ, почистване - тел. 
0894/602-701. [22, 11]

услуги
коВач - тел. 0892/775-
774.

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 3]
жиголо -  тел . 
0886/976-877. [22, 2]

Иваí Стояíов: “За Габровñкèя 
камåрåí оркåñтър è публèката 
äавам ñърцå è äуша”

Продължава от стр. 3
	 Така	 че	 сградите	 на	
театъра	 и	 на	 Дома	 на	
културата	 трябва	 да	 ста-
нат	 едни	 модерни,	 хубави	
сгради,	 които	 предлагат	
много	 комфорт,	 тогава	 и	
публиката	ще	е	повече.
 - Значи сте оптимист 
за културата?
	 -	 Не	 съвсем.	 Според	
мен	 сериозната	 европей-
ска	 култура	 е	 в	 упадък,	
предизвикан	от	т.	нар.	ли-
берален	догматизъм.	В	мо-
мента	 европейските	 поли-
тици	 унищожават	 Европа,	
защото	унищожават	култу-
рата	й,	като	я	поставят	на	
пазарен	 принцип,	 вместо	
да	 се	 субсидира	 високата	
култура.	Това	води	до	мер-
кантилизиране,	 опростач-
ване	 на	 хората,	 младите	
стават	просто	едни	консу-
матори.	
	 Културата	 трябва	 да	
изкарва	пари,	щом	го	пра-
ви,	 значи	 е	 стойностна.	
Щом	 на	 площада	 има	 100	
000	 души,	 значи	 е	 стой-
ностна,	смятат	политиците.	
Обаче	не	си	даваме	смет-
ка,	че	това,	което	се	случ-
ва	на	площада,	не	остава	
в	историята	на	културата.
	 Точно	 обратното	 сега	
правят	 в	 Източна	 Азия,	
които	 инвестират	 в	 чо-
вешкия	 потенциал.	 Затова	
след	 50	 години	 Източна	
Азия	ще	управлява	света.	
	 Ако	се	зачетете	в	исто-
рията,	 ще	 видите,	 че	 упа-
дъкът	 на	 всяка	 империя	
започва	първо	на	културно	
ниво.	Смятам,	че	Европа	и	
Америка	са	в	пълен	култу-
рен	 упадък,	 защото	 изку-
ството	 се	 комерсиализи-
ра,	 а	 упадъкът	 в	 култура-
та	 води	до	другия	 упадък.	
Струва	ми	се,	че	България	
трябва	 да	 се	 обърне	 към	
евроскептицизма,	 за	 да	
може	 да	 намери	 своето	
място.	 В	 момента	 сме	 в	
един	 кораб,	 който	 се	 е	
пробил,	 бавно	 се	 пълни	
с	 вода,	 но	 рано	 или	 къс-
но	ще	потъне.	В	момента,	
както	винаги,	сме	в	 греш-
ния	отбор.	

 - мислили ли сте за 
кариера в чужбина? С 
Вашите способности би-
хте били богат и успешен. 
можехте да дирижирате 
вместо в Габрово в „Кар-
неги Хол“?
	 -	 Както	 вече	 казах,	
имал	 съм	 възможност	 да	
живея	 и	 работя	 в	 чужби-
на,	 имах	 доста	 предложе-
ния,	 докато	 специализи-
рах	 преди	 20	 години	 във	
Франция.	 Никога	 не	 съм	
искал	да	живея	в	чужбина,	
искам	да	съм	в	България.	
Не	 съжалявам	 за	 избора	
си.	 Моят	 живот	 е	 много	
смислен.	Макар	да	е	един	
низ	 от	 робски	 труд,	 ако	
работя	 12	 часа,	 това	 за	
мен	 е	 един	 малък	 рабо-
тен	ден.	За	американската	
система,	 по	 която	 рабо-
тим,	трябва	да	съм	стопро-
центово	подготвен,	да	дам	
на	 музикантите	 задачите	
да	 се	 подготвим,	 защото	
правим	 по	 два	 концерта	
месечно.	 Имаме	 много	
премиери,	 стигали	 сме	 до	
70	 за	 една	 година.	А	 това	
означава	огромен	труд,	до	
16-20	 часа	 в	 денонощие.	
Хората	 дори	 не	 предпо-
лагат	 на	 какъв	 стрес	 сме	
подложени,	 музикантите	
имат	 кратък	 срок	 да	 се	
подготвят,	 непрекъснато	
нещо	икономисваме	-	ото-
пление,	осветление.	Не	ис-
кам	да	работя	в	 чужбина,	
тук	 имам	 възможност	 да	
правя	 нещата	 такива,	 ка-
квито	ги	виждам.	В	чужби-
на	манталитетът	е	друг,	хо-
рата	са	различни.	Ако	чо-
век	 е	 истински	 българин,	
не	може	да	бъде	щастлив	
в	чужбина.	
	 Предпочитам	 са	 дири-
жирам	 нещо	 стойностно	
в	 Габрово,	 вместо	 нещо	
комерсиално	 в	 „Карнеги	
Хол“.
 - музикант къща не 
храни, гласи поговорка. 
Вие справяте ли се? Ус-
пявате ли да издържате 
семейството си? 
	 -	Много	 трудно.	Моето	
семейство	се	появи	доста	
късно,	 поради	 моята	 зае-

тост,	но	е	прекрасно.	
	 Имам	 добра	 и	 мно-
го	 по-талантлива	 от	 мен	
жена,	тя	е	преподавател	в	
Националната	 музикална	
академия.	 Много	 грижов-
на,	страхотна	майка	и	съ-
пруга.	 Имам	 и	 прекрасна	
дъщеричка	 на	 2	 години	 и	
половина,	 взела	 е	 пове-
че	от	моя	 ген.	Много	 съм	
щастлив,	но	и	ми	е	много	
трудно.	Те	живеят	в	София,	
аз	 живея	 ...в	 автобуса	 от	
Габрово	за	София	и	обра-
тно.	Налага	се	да	разпре-
делям	 живота	 си	 между	
София	 и	 Габрово.	 Нямам	
личен	 автомобил,	 защото	
не	мога	да	си	го	позволя.	
Но	аз	имам	всичко,	което	
ми	е	нужно,	защото	имам	
много	 малки	 материални	
нужди.	 Човек	 свиква	 бър-
зо	 с	 хубавите	материални	
неща.	 Но	 когато	 нямаш	
едно	 хубаво	 семейство,	
когато	нямаш	работа,	коя-
то	те	удовлетворява,	кога-
то	 нямаш	 около	 себе	 си	
една	 прекрасна	 природна	
среда,	 нищо	 нямаш.	 Не	
страдам,	 че	 нямам	 много	
неща.	 Страдам,	 че	 нямам	
свободно	време	за	семей-
ството.	 Страдам	 от	 това,	
че	не	мога	да	посетя	све-
товни	 музеи.	 Страдам,	 че	
не	 мога	 да	 видя	 такива	
места	 като	 Перу,	 Хима-
лаите	 и	 още	 много	 други	
забележителности.
 - За какво си мечтае-
те?
	 -	 Когато	 дъщеричка-
та	 ми	 поотрасне,	 да	 бъда	
много	 повече	 в	 Габрово.	
Искам	 тя	 да	 е	 с	 мен	 на	
репетиции,	 да	 гледа	 как	
работя.	В	събота	и	неделя	
майка	 й	 ще	 ни	 идва	 на	
гости.	Ще	уча	дъщеричката	
на	любов	към	природата
 - Ако спечелите от ло-
тарията или неочаквано 
наследство, какво ще на-
правите с парите?
	 -	 Ще	 инвестирам	 в	
нещо,	от	което	могат	да	се	
спечелят	пари	и	после	ще	
ги	 инвестирам	 в	 оркестъ-
ра,	 в	 габровския	 концер-
тен	живот.
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Аíäалуñèя - åäíо пътуваíå в 
íяколко ñвята

Пътеписите на Георги Трендафилов

църквата Santa Maria de la Alhambra, построена върху емирската джамия

Дворецът на карлос V (Музей на аламбра и на изящните изкуства)

В алкасаба

Кварталът Албасин, погледнат от кулите на Алкасаба
	 Кулите	 и	 стените	 на	 Алкасаба	 са	 внушителни	 и	 гледките,	
които	се	откриват	от	тях,	са	прекрасни,	но	най-интересното	ми	
престои.	 Наближава	 11:30.	 Отправям	 се	 към	 мястото,	 откъдето	
се	 влиза	 за	 дворците	 на	Насридите.	 Виждам	младата	френска	
двойка	и	разменяме	няколко	думи.	Те	вече	знаят	от	дългото	ни	
чакане	 сутринта,	 че	 можем	 да	 общуваме	 на	 френски.	Там	 е	 и	
колумбиецът.	Малко	след	 11:30	и	след	внимателна	проверка	на	
билетите	 навлизаме	 в	 тази	митична	 зона.	Туристическите	 спра-
вочници	посочват,	че	дворците	са	три	–	Дворец	Мехуар,	Дворец	
Комарес	и	Дворец	на	лъвовете,	всичките	създадени	през	ХІV	век,	
като	главната	заслуга	за	това	е	на	двама	забележителни	владе-
тели	–	Юсуф	І	и	особено	на	неговия	син	Мохамед	V.	Но	аз	не	се	
опитвам	да	ги	разграничавам,	при	мен	всичко	се	слива	в	едно	
–	в	една	изящна	плетеница	от	стилове	–	ренесансов,	италиански,	
мавритански,	в	една	плетеница	от	приказни	орнаменти,	от	която	
дъхът	ми	спира.	И	това	се	повтаря	във	всяка	нова	стая	или	двор,	
в	които	пристъпвам.	Великолепието	ме	поразява	отвсякъде.	Все	
пак	Двореца	на	лъвовете	се	запечатва	най-силно	в	съзнанието	
ми,	може	би	и	защото	е	в	края	на	обиколката.

кулата Torre de la Vela

В дворците на Насридите
	 Аз	 съм	 възхитен	 и	 изпълнен	 с	 благодарност	 към	 този	 ден,	
който	 започна	много	 рано	 и	 с	много	 неизвестни,	 но	 ето	 че	 по	
средата	му	мога	да	кажа,	че	той	беше	успешен.	Видях	Аламбра,	а	
това	беше	главната	ми	и	най-трудно	изпълнима	цел	в	Гранада,	ако	
не	и	на	цялото	ми	пътуване	в	Андалусия.	Сега	мога	да	си	позволя	
кратка	сиеста	и	се	отправям	към	хотела.
	 Не	след	дълго	отново	съм	на	крак.	Време	е	да	вляза	в	кате-
дралата.	Близо	до	нея	отново,	както	и	вчера,	улични	танцьори	се	
вихрят	в	ритъма	на	фламенкото	и	край	тях	винаги	има	много	пуб-
лика,	 главно	 чуждестранни	 туристи,	 които	 снимат	 непрекъснато.	
Това	правя	и	аз.	Районът	около	катедралата	е	пълен	с	магазини,	
по-малки	 или	 по-големи,	 които	 предлагат	 изключително	 разноо-
бразни	стоки,	сред	които	подобаващо	място	заемат	сувенирите.	В	
един	от	тях	любезни	младежи	ме	снимаха	пред	препариран	черен	
бик,	 а	 в	 друг	 видях	фигура	на	Изабел	Кастилска,	 в	 цял	ръст,	 с	
лицето	на	актрисата,	изпълняваща	ролята	й	в	едноименния	филм,	
който	и	наша	телевизия	излъчи.

около танцьорите на фламенко винаги има публика

Около катедралата в Гранада         Продължава следващия четвъртък

Граíаäа

И	 двете	 дивизии	 участ-
ват	 в	 Лозенградската	 на-
стъпателна	 операция	 (9	
-	 11	 октомври)	 и	 в	 ата-
ката	 на	 Чаталджанската	
позиция	в	състава	на	1-ва	
армия	 на	 генерал-лейте-
нант	 Васил	 Кутинчев. 
В	 началния	 период	 на	
Първата	 световна	 война	
полковник	 Христо	 Чарак-
чиев	 е	 командир	 на	 2-ра	
бригада	 на	 2-ра	 пехотна	
Тракийска	 дивизия.	 Бри-
гадата	 се	 състои	 от	 два	
полка:	 9-ти	 пехотен	 Пло-
вдивски	 и	 27-ми	 пехотен	

Чепински.	Тракийската	 ди-
визия	до	пролетта	на	1916	
г.	 заема	 за	отбрана	пози-
циите	 от	 река	 Вардар	 до	
Дойранското	 езеро.	 Сме-
нена	 е	 от	 9-та	 Плевенска	
дивизия,	като	бригадата	на	
полковник	 Чаракчиев	 ос-
тава	при	Дойран,	на	5-ки-
лометров	 участък	 на	 де-
сния	 фланг	 на	 дивизията. 
Към	 началото	 на	 август	
1916	 г.	 Съглашенско-
то	 командване	 съсре-
доточава	 срещу	 Дой-
ранската	 позиция	 4	 ди-
визии	 с	 45	 000	 души	 ли-
чен	 състав	 и	 400	 оръдия. 

Основният	удар	на	против-
ника	е	насочен	срещу	Тра-
кийската	 бригада	 на	 пол-
ковник	Христо	Чаракчиев.	
	 На	 9	 август	 френска-
та	 тежка	 артилерия	 от-
крива	 огън	 по	 позициите	
на	 бригадата.	 Канонадата	
продължава	14	часа.	Голя-
ма	част	от	отбранителните	
съоръжения	 са	 унищоже-
ни.	 Но	 артилерията	 и	 пе-
хотата	остават	непокътна-
ти.	На	 следващия	 ден,	 10	
август,	 бригадата	е	атаку-
вана	от	17-та	френска	ди-
визия.	 Нашата	 артилерия	
разпръсква	 противника.	

След	 два	 часа	 започва	
нова	 атака	 с	 гъсти	 по-
следователни	 вълни.	 На-
тискът	е	огромен,	но	отно-
во	 българската	 артилерия	
с	 точен	 и	 масиран	 огън	
отхвърля	 съглашенците. 
През	 следващите	 пет	 дни	
противникът	 води	 мощен	
артилерийски	 огън	 по	 по-
зициите	 на	 бригадата	 и	
реорганизира	силите	си.	
	 На	 14	 август	 вечерта	
се	 провежда	 нова	 ата-
ка,	 отново	 отбита	 с	 го-
леми	 загуби	 за	 врага. 
Най-тежките	 боеве	 са	 на	
16	 август.	 Съсредоточа-

вайки	 всички	 налични	
сили,	 противникът	 про-
вежда	 серия	 от	 неуспеш-
ни	 атаки	 за	 пробив	 на	
фронта.	 Артилерията	 му	
не	 спира	 огъня	 си	 и	 за	
миг.	 Отбранителните	 съо-
ръжения	 пред	 фронта	 на	
бригадата	 са	 унищожени	
напълно.	 Но	 юначните	
пловдивски	и	чепински	ге-
рои	 не	 отстъпват	 и	 педя	
българска	 земя.	 Полко-
вник	 Чаракчиев	 хвърля	 в	
боя	всички	свои	резерви,	
за	 да	 отблъсне	 налита-
щия	 враг.	 Пристигат	 под-
крепления	от	Плевенската	

дивизия.	 Съглашенските	
атаки	 не	 се	 увенчават	 с	
успех	 и	 на	 17	 август.	 По-
следната	 атака	 е	 на	 18	
август.	Убитите	англофрен-
ци	са	3200	души,	ранените	
са	 няколко	 пъти	 повече.	
Българската	 бригада	 губи	
половината	от	състава	си.	
	 След	този	разгром,	въ-
преки	 многократното	 си	
превъзходство	 в	 пехота	
и	 артилерия,	 съглашен-
ското	 командване	 близо	
година	 след	 това	 ближе	
рани	и	трупа	сили	за	нов	
опит	 -	 отново	 неуспешен. 
На	 славната	 2-ра	 Тра-

кийска	 бригада	 и	 нейния	
славен	 командир	 полко-
вник	 Христо	 Чаракчиев	
българският	 народ	 дължи	
признателност	 за	 тех-
ния	 подвиг,	 извършен	 в	
името	 на	 Отечеството. 
През	 февруари	 1917	 г.	
полковник	 Чаракчиев	 е	
назначен	 за	 началник-
щаб	 на	 3-та	 армия.	 На	
15	 август	 е	 произведен	
в	 чин	 генерал-майор.	
След	 Солунското	 прими-
рие,	 на	 1	 декември	 1918	
г.,	 преминава	 в	 запаса. 
Почива	 през	 март	 1943	
година.

Факåлíо  шåñтвèå в чåñт íа ãåí. Õрèñто Чаракчèåв

Продължава от брой 63

Продължава от стр. 1


