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НАДЕЖДА ТИХОВА

	 С	 тържествен	 Акаде-
мичен	 съвет	 на	 23	 май	
в	 празничното	 фоайе	 на	
университетската	 библи-
отека	 академичната	 общ-
ност	 на	 Техническия	 уни-
верситет	 в	 Габрово	 ще	
отбележи	Деня	на	българ-
ската	 просвета	 и	 култура	
и	 на	 славянската	 писме-
ност.	 На	 специална	 цере-
мония	ще	бъдат	наградени	
студенти	за	високи	пости-
жения	 и	 отличен	 успех,		
както	 и	 преподаватели	 и	
служители.	 Празничното	
настроение	 ще	 споделят	
делегации	 от	 чуждестран-
ни	висши	училища	–	парт-
ньори	на	ТУ	-	Габрово.	
	 На	 тържествената	 це-

ремония	 ректорът	 проф.	
Райчо	 Иларионов	 ще	
връчи	 почетното	 звание	
Doctor	honoris	causa	на	ТУ	
–	Габрово	на	проф.	д-р	Ел-
мар	 Хайнеман,	 ректор	 на	
Университета	 за	 приложи	
науки	 -	Шмалкалден,	 Гер-
мания,	 за	 принос	 в	 раз-
витието	 и	 укрепването	 на	
международното	 сътруд-
ничество	 в	 областта	 на	
науката	и	образованието.			
Участие	в	празничните	съ-
бития	 ще	 вземе	 и	 док-
тор	 хонорис	 кауза	 на	 ТУ	
-	 Габрово	 проф.	 Николай	
Ганев,	 както	 и	 делегация	
от	 Чешкия	 технологичен	
университет	в	Прага.	
	 Академично	 слово,	
посветено	 на	 делото	 на	
Кирил	 и	 Методий	 в	 бъл-

гарската	 историческа	 па-
мет,	 ще	 произнесе	 доц.	
д-р	Татяна	 Илиева,	 дълго-
годишен	 изследовател	 на	

живота	и	делото	на	свети-
те	братя.	
	 По	 традиция	 и	 по	 по-
вод	 24	 май	 Технически	

университет	-	Габрово	ор-
ганизира	 и	 спортен	 праз-
ник	за	студенти,	препода-
ватели	и	служители.	

	 По	случай	празника	до	
8	 юни	 гости	 и	 граждани	
на	 Габрово	 ще	 могат	 да	
разгледат	 в	 библиотеката	
изложбата	„В	началото	бе	
буквата.	 България	 –	 земя	
на	 древни	 писмености“.		
Експозицията	 е	 предоста-
вена	 от	 Кирило-Методи-
евския	научен	център	към	
Българската	 академия	 на	
науките	 със	 съдействието	
на	 Националната	 акаде-
мична	 мрежа	 на	 БАН	 и	
Регионалния	 академичен	
център	 на	 академията	 в	
Габрово.	
	 Изложбата	 датира	 от	
2013	 г.	 Подготвена	 е	 от	
Кирило-Методиевския	 на-
учен	 център	 към	 БАН	 с	
подкрепата	 на	 Национал-
ния	 археологически	 ин-

ститут	 с	 музей	 на	 БАН,	
Научния	 архив	 на	 БАН	 и	
Националния	 исторически	
музей	 по	 случай	 1150-го-
дишнината	от	създаването	
на	славянската	писменост	
и	 от	 Великоморавската	
мисия	 на	 Св.	 Св.	 Кирил	
и	 Методий.	 Включва	 24	
големи	 платна.	 Тя	 е	 сво-
еобразен	 разказ	 за	 упо-
требата	 на	 различните	
графични	 системи	 на	 те-
риторията	 на	 българските	
земи	 в	 един	 широк	 вре-
меви	 диапазон	 от	 петото	
хилядолетие	преди	Христа	
до	 наши	 дни.	 Изложбата	
притежава	 варианти	 на	
английски,	 немски,	 итали-
ански,	словашки	и	полски	
език,	които	са	гостували	в	
различни	държави.	

В Тåхничåñкия ãотови ñ наãраäитå за 24 май

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Двадесет	 и	 двама		
участници	 от	 пет	 държа-
ви	 -	 професионалисти	 от	
България,	 Румъния,	 Ма-
кедония,	 Сърбия	 и	 Южна	
Корея,	 взеха	 участие	 във	
второто	 издание	 на	 Меж-
дународния	 карвинг	 фес-
тивал	на	смеха.	Те	два	дни	
демонстрираха	 на	 площа-
да	 в	 Габрово	 ювелирното	
изкуство	на	карвинга	пред	
любопитните	 погледи	 на	
посетителите.	
	 Журито,	 което	 включ-
ваше	 представители	 от	
Южна	 Корея	 и	 Румъния,	
оцени	майсторството	и	ат-
рактивността	 на	 произве-

денията.	 Безспорни	 побе-
дители	 са	 Корея,	 Сърбия	
и	 България.	 Освен	 това	
имаше	 много	 индивидуал-
ни	отличия.
	 Събитието	 се	 проведе	
пред	 зала	 „Възраждане“,	
участниците	 работиха	 в	
два	 кръга,	 разделени	 в	
два	дни.	Темата	на	първия	
ден	бе	„Смях“	в	унисон	с	
празника,	 а	 през	 втория	
те	се	довериха	на	своето		
въображение	 и	 емоции.	
Всеки	 работеше	 сам,	 под	
взискателния	 поглед	 на	
журито.	 Майсторите	 на	
извайване	 със	 специал-
ни	 длета	 на	 прекрасни	
фигури	 и	 композиции	 от	
плодове	и	зеленчуци		раз-

вихриха	 фантазията	 си	 и	
показаха	 пред	 зрители-
те	 своите	 нестандартни	
идеи,	 умения	 и	 прециз-
ност.	 Само	 от	 7	 месеца	
учениците	 от	 Професио-
нална	 гимназия	 по	 тури-
зъм	 в	 Пловдив	 изучават	
карвинг,	 но	 под	 сръчните	
им	ръце	вече	излизат	кра-
сиви	изделия.	
	 „Това	 е	 извънкласна	
дейност,	 имаме	 клуб	 по	
карвинг	 в	 училище.	 Целта	
е	да	се	повиши	нивото	на	
уменията	на	учениците,	за-
щото	 вече	 всеки	 коктейл,	
всяко	 парти	 имат	 нужда	
от	 карвинг	 украса.	Това	 е	
висш	пилотаж	в	кулинари-
ята.	Той	не		е	лесен,	отне-

ма	много	време.	Първо	се	
изписват	 фигурите	 върху	
диня	или	някакъв	зеленчук	
и	после	с	ножчета	и	дле-
та	 се	 изрязва	 фигурата.	
Стремим	 се	 да	 подготвим	
кадрите	 така,	 че	да	бъдат	
добре	приети	от	бизнеса”,	
обясни	 Галина	 Банкова,	
учител	по	карвинг	от	пло-
вдивската	гимназия.
	 Две	художествени	учи-
лища	 -	 от	 Русе	 и	 Бургас,	
гостуваха	на	Габрово	с	из-
ложба	 керамика.	Те	 също	
работиха	 с	 глината	 на	
живо	 пред	 публиката.	 За	
втора	година	с	подкрепата	
на	 Институт	 Конфуций	 в	
Габрово	се	проведе	и	уър-
кшоп	 по	 китайско	 рязане	
на	хартия.	

Корåя, Сърáия и Бълãария поáåäитåли в Мåжäунароäния карвинã фåñтивал на ñмåха

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Проект	 „Енергий -
на	 независимост“	 2017	 -	
2018,	 включен	 в	 Общин-
ския	 план	 за	развитие	 на	
Габрово,	 предвижда	 по-
пуляризиране	 на	 концеп-
цията	 за	 енергийна	 неза-
висимост	 сред	 жителите	
на	 общината,	 респективно	
диверсифициране	източни-
ците	на	енергия.	
	 През	2017	г.	на	терито-
рията	 на	Община	 Габрово	
бе	 изградена	 нова	 газо-
разпределителна	 мрежа	
и	 отклонения	 от	 нея	 от	
газовото	дружество	„Сити-
газ	България”	ЕАД	с	обща	
дължина	11	407	м,	като	до	
момента	общо	са	изграде-
ни	47	590	м	мрежи.

	 През	 миналата	 година	
са	присъединени	233	нови	
потребители:	 200	 битови	
абоната,	 5	 промишлени	
абоната,	28	абоната	от	об-
ществено-административ-
ния	сектор.
	 През	 2017	 г.	 общин-
ските	 обекти,	 които	 бяха	
присъединени	 към	 газо-
разпределителна	 мрежа	
за	 отопление	 с	 природен	
газ	 са:	 ДГ	 „Младост“,	 ДГ	
„Явор“	 (двете	 сгради),	 ДЯ	
„Славейче“,	 Дом	 за	 пъл-
нолетни	лица	с	физически	
увреждания	 в	 парк	 „Мар-
котея“,	 Регионален	 исто-
рически	 музей,	 СУ	 „Райчо	
Каролев“.	 Обявена	 бе	 об-
ществена	 поръчка	 за	 га-
зифициране	 на	 СУ	 „Отец	
Паисий“.	

Ощå 6 оáщинñки оáåкта ñа 
ãазифицирани прåз 2017 ãоäина

ЦВЕТОМИРА ИВАНОВА

	 „Това,	 което	 вие	 сте	
направили	 като	 програма	
за	допълващи	се	дейности	
към	 кариерното	 ориенти-
ране,	ще	го	направим	като	
механизъм	 в	 цялата	 стра-
на.	Тя	може	да	се	свърже	
по	 линия	 на	 дейностите	
по	 интереси,	 кариерното	
ориентиране	 или	 профе-
сионалното	 образование“	
–	това	коментира	министъ-
рът	на	образованието	Кра-
симир	Вълчев	по	време	на	
работна	 среща	 с	 област-
ния	управител	Невена	Пе-
ткова	и	началника	на	РУО	
–	Габрово	Георги	Маринов,	
която	 се	 проведе	 в	 края	
на	миналата	седмица.
	 Областният	 управител	

представи	пред	министъра	
проекта	на	програма	„Дой-
дох.	Видях.	Избрах!“	и	как	
тя	 на	 практика	 се	 случи	
през	изминалата	 година	в	
областта	ни.	
	 Идеята	 е	 кариерното	
ориентиране	да	бъде	вклю-
чено	в	 годишната	 училищ-
на	програма	 за	 целоднев-
на	организация	на	учебния	
ден	 в	 съответствие	 със	
стратегията	и	спецификата	
на	 училището	 чрез	 раз-
лични	 дейности.	 Целта	 е	
да	 се	 създаде	 нагласа	 в	
учениците,	 завършващи	
прогимназиален	 етап	 на	
образование,	 за	 правилен	
избор	 при	 продължаване	
на	 образованието	 в	 след-
ващ	етап	на	обучение.

НАДЕЖДА ТИХОВА

	 Изложбата	 „Слово	 и	
писменост.	 Ръкописи,	 ред-
ки	 и	 ценни	 издания	 от	
Габрово“	 е	 открита	 в	 Ре-
гионалния	 исторически	
музей	 с	 участието	 и	 на	
Регионалната	 библиоте-
ка	 „Априлов-Палаузов“.	
Експозицията,	 в	 която	 са	
представени	 23	 културни	
ценности,	 е	 посветена	 на	
Европейската	 година	 на	
културното	 наследство,	
135-годишнината	на	музей-
ното	 дело	 в	 Габрово	 и	 24	
май	–	Денят	на	славянска-
та	 писменост,	 на	 българ-
ската	 просвета	 и	 култура.	
С	 началото	 на	 музейното	
дело	 пък	 се	 свързва	 11	
май	 –	 Денят	 на	 светите	
братя	 Кирил	 и	 Методий,	
когато	 през	 1883	 г.	 в	 Га-
бровската	гимназия	се	по-
лага	 началото	 на	 училищ-
на	музейна	сбирка.
	 Според	 автора	 на	 из-

ложбата	 Даниела	 Цонева	
музеят	 и	 библиотеката	
и	 друг	 път	 са	 показва-
ли	 съхраняваните	 при	 тях	

ръкописи	 и	 старопечатни	
книги,	 но	 тази	 камерна	
изложба	 показва	 най-ред-
ките	 и	 ценни	 ръкописни	

издания	и	част	от	първите	
старопечатни	книги	в	Бъл-
гария,	които	са	свързани	с	
Габрово.	

Изложáа от рåäки ръкопиñи и цåнни изäания 
откриха в Рåãионалния иñторичåñки музåй

	 Вчера	 от	 Областната	
дирекция	на	МВР	в	Габро-
во	 предупредиха	 за	 вре-
менна	промяна	в	организа-
цията	на	движение	на	МПС	
в	 Габрово	 на	 24,	 25	 и	 26	
май	т.	г.
	 „Във	 връзка	 с	 обезпе-
чаването	на	реда	и	 сигур-
ността	по	време	на	търже-
ствата,	посветени	на	Деня	
на	българската	просвета	и	
култура	 и	 на	 славянската	
писменост,	на	24	май	2018	
г.	 в	 Габрово	 ще	 бъде	 въ-
ведена	 временна	 промяна	
на	 движението	 на	 МПС	 в	
централната	градска	част.
	 От	 8,45	 до	 около	 11,30	
ч.	ще	бъде	забранено	дви-
жението	 по	 ул.	 „Брянска“	
(от	кръговото	кръстовище	в	
посока	 центъра),	 ул.	 „Ско-

белевска“,	 пл.	 „Възражда-
не“	 и	 бул.	 „Априлов“	 до	
кръстовището	 на	Шиваров	
мост.
	 През	посочения	период	
градският	транспорт	от	се-
вер	на	юг	ще	се	движи	до	
автогарата,	а	от	юг	на	се-
вер	–	до	Централна	поща.
	 За	 леките	 автомобили	
движението	 в	 посока	 юг-
север	 ще	 се	 осъществява	
по	 ул.	 „Николаевска“,	 ул.	
„Цанко	 Дюстабанов“,	 ул.	
„Стара	планина“,	 пл.	 „Пър-
ви	май	1876“,	ул.	„Шипка“	и	
ул.	„Орловска“,	а	в	посока	
север-юг	 –	 по	 ул.	 „Стефан	
Караджа“,	 ул.	 „Емануил	
Манолов“,	 ул.	 „Чардафон“,	
ул.	„Македония“	и	бул.	„Ап-
рилов“,	 по	 които	 ще	 се	
пропускат	 автомобили	 ед-

нопосочно,	 след	десен	за-
вой	от	 ул.	 „Македония“	 до	
Централна	поща.
	 Транзитното	 движение	
ще	бъде	пренасочено	през	
околовръстния	 път	 през	
Орловци.
	 Във	 връзка	 с	 провеж-
дането	на	абитуриентските	
балове	 в	 Габрово,	 на	 24,	
25	 и	 26	 май	 2018	 г.	 улица	
„Скобелевска“,	 пл.	 „Въз-
раждане“	 и	 бул.	 „Априлов“	
(до	пресечката	с	ул.	„Райчо	
Каролев“)	ще	бъдат	затво-
рени,	 както	 следва:	 на	 24	
май	 2018	 г.	 от	 16	 до	 20	
часа,	на	25	и	26	май	2018	г.		
от	17	до	20	часа.
	 Градският	 транспорт	
ще	 бъде	 пренасочен	 за	
движение	по	ул.	„Юрий	Ве-
нелин“.

на стр. 8

Полицията прåäупрåäи за промåни в 
äвижåниåто в Гаáрово на 24, 25 и 26 май

Миниñтър Вълчåв щå прåвръща 
ãаáровñки оáразоватåлåн опит 
в националåн мåханизъм

на стр. 2 Продължава на стр. 8
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ТЪРСИШ РАБОТА? 
НИЕ ТЪРСИМ ТОЧНО ТЕБ! :)

Ресторанти GODZILA  
в гр. Варна предлагат	работа	
за:	ГОТВАЧИ, ПИЦАРИ, 

БАРБЕКЮРИСТИ, СЕРВИТЬОРИ
Получаваш: ОТЛИЧНО възнаграждение; ОСИГУРЕНА 
квартира; БЕЗПЛАТНО работно облекло; МНОГО допъл-
нителни придобивки; Въвеждащо ОБУЧЕНИЕ; ПРИЯТНА 
атмосфера на работа! 
МорЕТо ТЕ оЧакВа!!!  Tел.:  0888 427 087. 

karieri@godzila.bg, петя Димитрова

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 В периода 06.06.2018 - 07.06.2018 г. от 09:00 
до 17:00 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	
ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	
на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електро-
захранването	 в	 района	 на	 град	 Габрово:	 улица	
„Бяла	вода“,	„Крайбрежна“,	„Места“,	„Осъм“,	Ропо-
тамо“,	„Черни	връх“,	„Черни	лом“,	булевард	„Сто-
летов“	от	№	174	до	№	236	и	от	№	229	до	№	295,	
булевард	„Дерожински“	от	№	1	до	№	89	и	от	№	
10	до	№	98,	улици	„Бояна“,	„Бук“,	„Въча“,	„Гергина“,	
„Палма“,	„Родолюбие“,	„Светлина“,	„Средна“,	„Съл-
за“,	 „Григоровска“,	 селата	 Балани,	 Богданчовци,	
Генчовци,	Фърговци	и	Костадини.
	 Временни	 смущения	 в	 електрозахранването	
са	възможни	от 09:00 до 09:30 ч. и от 16:00 до 
17:00 ч.	в	районите	на	община	Габрово:	квартал	
Йовчевци,	Негенци,	Априлово,	Бяла	река,	Шуме-
ли,	 Ябълка,	 Сапатовец,	 селата	 Водици,	 Червена	
локва,	Потока	и	Езерото.	Булевард	„Генерал	Де-
рожински“	№	91	-	125	/	№	118	-	124;	ул.	„Дъб“	№	
1	–	5,	ул.	„Минковото“	№	4	–	14,	ул.	„Светлина“	№	
12	-	20	/	№	43	–	49,	ул.	„Етнографска”	№	1	-	9	/	
№	2	–	26	,	ЦЕХ	„Стомана”,	фирма	„Максам	Бълга-
рия”,	фирма	„Ножаров”	и	фирма	„Сокол”	на	бул.	
„Столетов”	 156,	 „ВАС”,	 „Булсорс”,	 завод	 „Сокол”,	
„Етър”	ООД.
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределите-
лен	обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	
се	 извинява	 на	 своите	 клиенти	 за	 възникналото	
неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	
на	тел.	0700	1	61	61.

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Строителната	 фирма,	
която	 направи	 ремонт	 на	
Професионалната	 гимна-
зия	 „Марин	 Попов“	 -	 Се-
влиево,	 спечели	 съдебно	
дело	срещу	училището.	То	
беше	 решено	 на	 9	май	 т.	
г.	от	състав	на		Окръжния	
съд	 в	 Габрово,	 с	 пред-
седател	 съдия	 Веселина	
Топалова.	
	 С	 него	 севлиевската	
гимназия	 е	 осъдена	 да	
плати	 на	 строителната	
фирма	 33	 756,84	 лв.	 -	 не-
изплатени	средства	по	до-
говор,	неустойка	в	размер	
на	3	375,68	лв.	и	направе-
ните	 по	 делото	 разноски	
в	размер	на		4	277,30	лв.
	 Строителната	фирма	е	
севлиевска.	 В	 исковата	
молба	 до	 съда	 е	 обясни-
ла,	 че	 на	 10	 март	 2014	 г.	
сключила	 договор	 с	 ПГ	
„Марин	Попов“	за	извърш-
ване	 на	 строително-ре-

монтни	работи	в	сградата	
му.		Стойността	им	е	била	
в	 размер	 на	 57	 764,30	
лв.	 без	 ДДС.	 Срокът	 на	
действие	 на	 договора	 е		
бил	 определен	 до	 10	 де-
кември	 2014	 г.	 Съгласно	
този	договор	заплащането	
на	изпълнените	на	обекта	
строителни	 работи	 тряб-
вало	 да	 става	 на	 база	
изготвени	 от	 изпълните-
ля,	 приети	 и	 одобрени	 от	
възложителя	 двустранно	
подписани	 констативни	
протоколи.	 При	 забавяне	
на	 договореното	 плаща-
не	 възложителят	 дължал	
неустойка	 в	 размер	 на	
0.10%	от	стойността,	но	не	
повече	 от	 10%	от	 общата	
стойност	по	договора.
	 Строителната	 фирма	
изпълнила	 задълженията	
си	и	изготвила	констатив-
ни	 протоколи,	 които	 били	
приети,	одобрени	и	подпи-
сани	 без	 възражения	 от	
представител	на	училище-

то.
	 На	 база	 тези	 догово-
ри	 били	 издадени	 4	 броя	
фактури.	 От	 училището	
платили	3	от	тях	-	от	март,	
април	и	май	2014	г.,	но	ос-
танала	 една	 незаплатена	
–	от	ноември	2014	г.	Стой-
ността	 й	 била	 33	 756,84	
лв.	 с	 включен	ДДС.	Фир-
мата	е	завела	делото	точ-
но	 заради	 неизплатената	
четвърта	 фактура.	 Меж-
дувременно	 строителната	
фирма	 я	 осчетоводила	 и	
внесла	дължимия	ДДС,	но	
плащане	по	нея	не	постъ-
пило.
	 Впоследствие	 в	 пис-
мен	 отговор	 до	 съда	 от	
гимназията	 оспорили	 из-
цяло	 предявения	 иск.	Там	
на	14	май	2015	г.	сменили	
директорката.	И	от	учили-
щето	заявили,	че	„поради	
липсата	 на	 налични	 до-
кументи	 за	 разчетен	 по	
бюджета	 на	 гимназията	
източник	 на	 финансира-

не	 за	 обезпечаване	 на		
претендираните	 разходи	
за	ремонт	бившият	дирек-
тор...	 не	 е	 разполагала	
с	 правомощия	 да	 склю-
чи	 договора	 за	 строител-
ство“.	Той	 можел	 да	 бъде	
действителен	само	докол-
кото	 възложителят	 	 е	 уп-
ражнил	 правомощията	 си		
по	 разходване	 на	 утвър-
дения	 от	 първостепенния	
разпоредител	 бюджет.	 От	
гимназията	заявили,	че	са	
открили	 два	 договора	 от	
10	март	2014	г.	с	различно	
съдържание.
	 От	 съда	 обаче	 са	 ка-
тегорични	 в	 изводите	 си:	
„Неоснователно	 е	 възра-
жението	 на	 ответника,	 че	
поради	 липса	 на	 налични	
документи	за	разчетен	по	
бюджета	 източник	 на	 фи-
нансиране	за	обезпечава-
не	 на	 разходи	 за	 ремонт	
бившият	 директор...	 не	 е	
разполагала	 с	 правомо-
щия	 да	 сключи	 договор	

за	 строителство.	 Липсата	
на	 източник	 за	 финанси-
ране	 по	 никакъв	 начин	
не	 обосновава	 липса	 на	
правомощия	на	директора	
на	училището	да	изпълня-
ва	 задълженията,	 вклю-
чително	и	да	сключва	до-
говори,	 представлявайки	
училището	 ответник.	 Въз-
ражението	 на	 ответника,	
че	 при	 него	 са	 намерени	
два	 договора	 от	 10	 март	
2014	 г.	 с	 различно	 съдър-
жание,	като	на	втория	не	
е	 посочена	 стойност	 на	
договорените	СРР,	също	е	
неоснователно.	Дори	и	да	
е	 налице	 някакво	 разли-
чие,	 то	 и	 двата	 договора	
са	подписани	от	предста-
вител	 на	 ответника.	 При-
ложения	 №	 1,	 нераздел-
на	част	от	договорите,	са	
идентични.	 Освен	 това,	
както	вече	се	посочи,	до-
говорът	 за	 изработка	 е	
неформален.	Установи	се,	
че	 СРР	 са	 извършени	 от	

изпълнителя	 и	 приети	 от	
възложителя	 без	 възра-
жения...	 Имайки	 предвид	
изложеното,	 съдът	 нами-
ра,	 че	 предявеният	 иск...	
е	 основателен	 и	 доказан.	
Съгласно	 заключението	
на	вещото	лице	размерът	
на	 задължението	 на	 от-
ветника	е	в	размер	на	33	
742,32	лв.,	а	претенцията	е	
в	размер	на	33	756,84	лв.	 
	 Независимо	от	конста-
тираната	 разлика,	 искът	
следва	 да	 бъде	 уважен	 в	
пълен	 размер.	 При	 липса	
на	 възражения	 за	 неточ-
но	изпълнение,	направени	
към	 момента	 на	 предава-
не	 на	 работите	 и/или	 в	
разумен	 срок	 след	 това,	
възложителят	не	би	могъл	
да	 се	 освободи	 от	 отго-
ворност	 за	 заплащане	 на	
възнаграждение	въз	осно-
ва	 на	 изготвената	 повече	
от	 три	 години	 по-късно	
експертиза.
	 В	 допълнение	 съдът	

посочва:	 „...страните	 са	
уговорили,	че	при	забавя-
не	 на	 договореното	 пла-
щане	възложителят	дължи	
неустойка	 в	 размер	 на	
0,10%	от	стойността,	но	не	
повече	 от	 10%	 от	 общата	
стойност	по	договора.	Ус-
танови	 се,	 че	 възложите-
лят	 е	 изпаднал	 в	 забава,	
считано	 от	 19	 ноември	
2014	г.,	поради	което	дъл-
жи	и	уговорената	неустой-
ка,	 която	 възлиза	 на	 3	
375,68	 лв.“.	 С	 тези	 моти-
ви	 съдът	 е	 решил	 делото	
в	 полза	 на	 строителната	
фирма,	 а	 с	 оглед	 изхода	
му,	 гимназията	 следва	 да	
заплати	и	направените	по	
делото	разноски	в	размер	
на	4	277,30	лв.
	 Решението	 на	 габров-
ският	Окръжен	съд	е	пър-
воинстанционно	 и	 може	
да	 бъде	 обжалвано	 пред	
Великотърновския	 апела-
тивен	 съд	 в	 двуседмичен	
срок.

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Кражбата	 на	 мобилен	
телефон	„Алкател”,	на	стой-
ност	65	лева,	вкарва	жител	
на	 село	 Ряховците	 за	 че-
тири	 месеца	 в	 затвора,	 и	
то	при	първоначален	строг	
режим.	 Деянието	 е	 нака-
зано	 сурово	 от	 Районния	
съд	 в	 Севлиево,	 защото	
извършителят	–	И.	С.	К.,	е	
рецидивист,	 осъждан	 мно-
гократно.
	 Тези	 дни	 адвокатът	 му	
се	договори	с	прокуратура-
та	и	между	тях	беше	подпи-
сано	 споразумение.	 Съдът	

го	одобри	и	то	тутакси	ста-
на	влязла	в	сила	присъда:	
„Подсъдимият	 И.С.К.	 ...	 се	
признава	 за	 виновен,	 че	
при	 форма	 на	 вина	 пряк	
умисъл,	на	29	ноември	2017	
г.	 около	 обяд	 в	 с.	 Ряхов-
ците,	 общ.	 Севлиево,	 при	
условията	 на	 опасен	 ре-
цидив...	 от	 маса	 в	 кухня	
на	 детска	 градина	 „Мечо	
Пух”	отнел	чужда	движима	
вещ	 -	 един	 брой	 мобилен	
телефон	 марка	 „Алкател	
2008	 Жи”	 -	 имущество	 на	
стойност	65	лева...	с	наме-
рение	 противозаконно	 да	
го	присвои...“.	

	 Ще	 допълним,	 че	 под-
съдимият	трябва	да	запла-
ти	и	направените	по	дело-
то	 разноски	 в	 размер	 на	
общо	от	66,92		лв.,	от	които	
46,92	 лв.	 по	 сметка	 	 на	
ОД	на	МВР	-	Габрово	и	20	
лв.	 по	 сметка	 на	 Районен	
съд	 -	 Севлиево.	 Открад-
натият	 телефон	 е	 върнат	
на	собственичката.	С	одо-
бреното	 от	 съда	 споразу-
мение	 случаят	 приключи	
окончателното	–	оттук	на-
сетне	 той	 не	 подлежи	 на	
обжалване	нито	от	страна	
на	 подсъдимия,	 нито	 от	
страна	на	прокуратурата.

рабоТа прЕДлага

„ВЕгЕа“ набира ши-
ВаЧки за рабоТа на 
праВ шЕВ и илиЧ-
на Машина. Справки 
на тел. 0885/611-290. 
[17, 9]

ФирМа „ФорЕсТа Мебел“ 
търси да назначи шлай-
фист с опит. Гр. Габрово, 
0886/332-968 [33, 21]
„МЕТал сЕкЮриТи ГРУП“ 
търси да назначи служи-
тели невъоръжена охрана. 
Документи (автобиография 
и снимка) се приемат на 
адрес: град Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 3. [23, 
15]
ЖЕна за гледане на бо-
лна, лежаща баба търси  
0893/946-123. [12, 11]
за рЕсТоранТа на ба-
сейн „Трендафила“ търсим: 
готвач, пицар, сервитьори 
- 0883/27-77-70. [11, 11]
пТицЕкланица „гЕ-
парД“ ООД търси да на-
значи мъже на длъжността 
Работник кланица. Телефон 
за връзка: 0884/709-903. 
[11, 11]
ФирМа Търси стругар и 
шлосер-монтьор. Справки 
на тел. 0897/804-081. [11, 
11]
пасТир за крави търси 
0898/310-464. [11, 11]

бисТро „созопол“ 
Търси Да назнаЧи 
за лЕТния сЕзон: 
сЕрВиТьори, ос-
ноВно заплаща-
нЕ - 1200 лЕВа,  и 
кухнЕнски пЕрсо-
нал. Справки на тел. 
0888/912-629 [10, 1]

ФирМа Търси автомон-
тьор за товарни автомо-
били. Справки на тел. 
0889/501-631. [11, 11]
рабоТник за метан-
станция се търси на тел. 
0893/393-308. [11, 10]
заВЕДЕниЕ Търси по-
мощник-готвач/ка - тел. 
0895/032-909. [11, 9]
сЕрВиТьор/ка, каМЕ-
риЕрка, помощник-гот-
вач/ка, работник кухня - 
жена, се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 9]
рЕсТоранТ „гурМЕ“ 
търси сервитьорки - тел. 
0897/999-806. [6, 5]
общ рабоТник в кро-
ялна, настилач търси тел. 
066/807-224, 0888/998-
001. [11, 9]
ФирМа Търси автомон-
тьори - 0888/300-430. [5, 5]
набираМЕ общи работ-
ници - мъже до 45 годи-
ни. За справки: в магазин 
„Хоби“, бивш завод „До-
бри Карталов“. [11, 7]

“ДиМас“ аД Тър-
си Да назнаЧи на 
ТруДоВ ДогоВор 
на ДлъЖносТ ръ-
коВоДиТЕл „Транс-
порТ“. предлагаме: 
1. Постоянна работа; 
2. Мотивиращо въз-
награждение; Пози-
цията е подходяща за 
хора с опит. За ин-
формация: Мариела 
Глушкова – 0879/946-
801; office@dimas.bg 
<mailto:office@dimas.
bg>. [11, 1]

поЧисТВащ пЕрсонал 
за Варна. Добро възна-
граждение, подсигурена 
квартира. Справки на тел. 
0877/373-739. [11, 7]
ФирМа „ЕлВи“ ООД - 
село Велковци, търси ра-
ботници за кравеферма. 
Справки на тел. 0893/617-
868. [11, 7]
„боДилукс МЕбЕл“ 
спешно търси разкрой-
чик на циркуляр. Висока 
заплата! Справки на тел. 
0898/574-848. [12, 6]
проДаВаЧ на хранител-
ни стоки се търси на тел. 
0897/954-247. [11, 7]
ТаксиМЕТроВ шоФьор 
търси 0896/644-577. [11, 3]

рЕсТоранТ В Китен търси 
сервитьори/ки и барман. 
Сервитьор/ка - 800 лв., 
барман - 1000 лв. Осигу-
рени са храна и квартира. 
Справки на тел. 0884/310-
180. [11, 5]
ФирМа „аеМес“ ЕООД 
набира шивачки и гла-
дачки. Справки на тел. 
0895/442-887. [11, 6]
пЕрсонал за заведения 
се търси на тел. 0878/966-
222. [11, 6]
сТолъТ поД Община 
Габрово търси помощник-
готвач. Справки на тел. 
0894/632-367. [6, 6]
ЧоВЕк за работа в строи-
телството се търси на тел. 
0877/510-130. [5, 5]
ФирМа набира шивачки. 
Договор, ваучери, постоян-
на работа. Справки на тел. 
0888/998-001. [11, 5]
ФирМа Търси общ ра-
ботник (мъж). Справки на 
тел. 0893/697-900. [6, 5]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи ЧИСТАЧКА 
И РАБОТНИК ПОМОщНИК-
КУХНЯ за 4 часа (вечер). 
Справки на тел. 0887/907-
032. [12, 5]
хоТЕл „орлоВЕц“ търси 
камериерка с опит - тел. 
0888/31-45-33. [27, 4]

пицар за Созопол търси 
тел. 0899/190-399. [4, 3]
„каТя колЕВа“ ЕООД тър-
си да назначи квалифици-
рани шивачки. Справки на 
тел. 0894/504-843. [22, 4]
ФирМа Търси работник 
за сглобяване на стъкло-
пакети. Справки на тел. 
066/80-76-63. [11, 1]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи работник 
скара. Справки на тел. 
0887/907-032. [11, 1]
поМощник В домакин-
ството се търси на тел. 
0897/660-978. [2, 1]
храниТЕлЕн Мага-
зин търси продавачка - 
0897/889-001. [11, 1]
заВЕДЕниЕ за хранене 
търси продавач на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно - 0888/359-088. 
[11, 1]

гриЖа за болни
и ВъзрасТни
ДоМ за стари хора „Ком-
пания“ - село Кръвеник, 
община Севлиево (на 10 
км от Априлци), приема 
потребители за временно 
и постоянно настанява-
не след 20 май 2018 г. 
Справки на тел. 0889/208-
515, e-mail: contact@
romantika-gm.com. [7, 3]
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	 Проект	 „Жива	 вода“	
предвижда	 рехабилитация	
на	 мрежите	 и	 съоръже-
нията	 за	 водоснабдяване	
и	 изграждане	 на	 раздел-
на	 канализация	 за	 дъж-
довните	 и	 битови	 води	 в	
кварталите,	 които	 не	 са	
обхванати	 от	 Водния	 ци-
къл,	 и	 рехабилитация	 на	
засегнатата	улична	мрежа.	
В	този	проект	се	залага	и	
изграждане	на	елементите	
на	 градското	 обзавежда-
не,	 внедряване	 на	 енер-
гийно	 ефективно	 улично	
осветление	 и	 осигуряване	
на	 велосипедно	 движение	
и	 общодостъпна	 градска	
среда.	Този	проект	е	тясно	
обвързан	 с	 изграждането	
на	 други	 мрежи	 на	 тех-
ническата	 инфраструктура	
-	 газоснабдяване,	 топло-
снабдяване,	както	и	с	въз-
можното	 осъществяване	
на	проект	„Енергия	набли-
зо“	и	изисква	мерки	по	ко-
ординация	 на	 действията	
между	 експлоатационните	
дружества	 и	 екипа,	 осъ-

ществяващ	проекта.	
	 Извършена	 от	 ВиК	
ООД	 бе	 частична	 рекон-
струкция	 на	 вътрешна	
водопроводна	 мрежа,	
включително	 подмяна	 на	
арматури	по	 улици	и	 под-
мяна	 на	 арматури	 в	 ПС,	
ПСПВ,	 ПСОВ	 на	 стойност	
256	399.69	лв.	Дължина	во-
допроводи	-	6	265	м	по	над	
40	улици	и	квартали	в	гра-
да.	 Извършена	 бе	 рекон-
струкция	 от	 ВиК	 ООД	 на	
вътрешна	 канализационна	
мрежа	по	ул.	„Осми	март“	
-	 174	 м	 на	 стойност	 62	
253.88	лв.	
	 Проект	 „Чиста	 вода	 в	
селата“	 2014	 -	 2020	 пред-
вижда	 рехабилитация	 и	
изграждане	 на	 водоснаб-
дителни,	 канализационни	
мрежи	 и	 съоръжения	 (би-
тови,	дъждовни	или	смесе-
ни),	в	това	число	резерво-
ари,	 помпени	 станции,	 ло-
кални	пречиствателни	съо-
ръжения	 за	 отпадни	 води,	
дъждоприемни	 резервоари	
за	 поливни	 нужди.	 Про-
ектът	 изисква	 обследване	

на	 етапността	 при	 проек-
тирането	 и	 изграждането	
с	 приоритизиране	 на	 съ-
ответните	 дейности	 -	 во-
доснабдяване,	 битова	 ка-
нализация	и	отвеждане	на	
дъждовните	 води,	 като	 се	
отчетат	 насоките,	 залегна-
ли	 в	 Регионалния	 генера-
лен	план	на	ВиК	системите	
и	 съоръженията	 на	 обосо-
бената	 територия	 на	 ВиК	
ООД	 -	 Габрово.	 Обекти	 с	
приоритет	 са	 Боженци,	
Узана	и	големите	населени	
места	 в	 общината.	 Извър-
шена	 бе	 частична	 рекон-
струкция	и	разширение	на	
вътрешна	 водопроводна	
мрежа,	 включително	 под-
мяна	на	арматури	на	стой-
ност	27	858,69	лв.	в	около	
30	 села	 с	 дължина	 1717	
м,	 включително	 монтаж	
на	арматури	и	системи	за	
управление	в	ПС	на	стой-
ност	 22	 120.77	 лв.	Общата	
стойност	на	обекта	възли-
за	на	49	979.46	лв.	Извър-
шена	 е	 реконструкция	 на	
съществуващ	 водопровод	
за	 захранване	 на	 населе-

ните	 места:	 кв.	 Войново,	
с.	Поповци,	с.	Рачевци,	с.	
Гергини,	 с.	 Янковци,	 ма-
хала	 Николчевци,	 махала	
Божковци,	 с.	 Стоевци,	 с.	
Михайловци,	 с.	 Райновци,	
с.	 Новаковци,	 с.	 Врани-
ловци,	 с.	 Драгановци,	 с.	
Смиловци,	 с.	Драгиевци	и	
с.	 Гъбене,	 на	 територията	
на	община	Габрово.	
	 През	 2017	 г.	 със	 сред-
ства	 на	 МРРБ	 в	 размер	
на	 500	 хил.	 лв.	 беше	 из-
пълнено	 част	 от	 трасето	
на	 главния	 водопроводен	
клон	с	дължина	4	523	м	и	
диаметър	 250	 мм,	 заедно	
с	 всички	 съпътстващи	 го	
съоръжения.	 Общата	 дъл-
жина	на	водопровода	е	15	
821	м.	
	 Проектът„Габрово	 газ“	
2018	 -	 2020	 предвижда	
изграждане	 на	 съоръже-
ния	 за	 оползотворяване	
на	 утайките	 към	 ПСОВ	 и	
надгражда	 проекта	 „Ин-
тегриран	проект	за	водния	
цикъл”	 на	 град	 Габрово.	
Проектът	 ще	 стартира	
през	2018	година.
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ВЕНКА ПЕТРОВА, 
ЛОВНИДОЛ  

 Историята ми беше 
разказана от Васил Ди-
мов Иванов, а я записах 
аз, Венка Митева Петро-
ва, израснала срещу къ-
щата, която знае толко-
ва много истории

	 Това	е	една	стара	лов-
нидолска	 история	 -	 не	 се	
старайте,	приятели,	да	за-
помните	 имената,	 те	 са	
се	 предавали	 от	 дядо	 на	
внук,	ще	се	объркате	кол-
ко	Станьовци,	Васильовци	
и	Ивановци	има	в	нея!	За-
помнете	само	колко	будни	
и	бунтовни	са	били	нашите	
съселяни.
	 Приказката	 започва	
от	стари	времена,	още	от	
турско.
	 В	 село	 Ловнидол	 жи-
веел	 поп	 Иван,	 член	 бил	
на	 Революционния	 коми-
тет.	Научил	поп	Иван,	че	в	
Малкочево	 (днес	 с.	 Буря)	
богат	 турчин	 имал	 пари	 в	
къщата	 си	 и	 с	 приятели	
го	 ограбили,	 за	 да	 под-
помогнат	 революционния	
комитет.	Но	попът	бил	ви-
дна	личност…	познали	го	и	
заптиетата	 го	 арестували.	
Тръгнали	 да	 го	 водят	 към	
Конака	 в	 Севлиево,	 поп	
Иван	 взел	 свои	 пари,	 за	
да	 доказва,	 че	 има	 свои	
и	не	му	е	нужно	да	граби.	
Разбрали	 това	 заптиетата	
и	 решили	 да	 убият	 попа.	
Стигнали	 до	 един	 мост	 и	
попът	 започнал	 да	 опява	
сам	себе	си.	Тогава	запти-
етата	 го	 блъснали	 от	 мо-
ста	и	той	умрял.	Оттогава	
този	 мост	 се	 нарича	 По-
повият	мост	и	е	на	стария	
път	от	село	Ловнидол	към	

Севлиево.
	 Поп	 Иван	 имал	 син	 -	
Васил	 Попов,	 който	 също	
е	 убит	 от	 турците	 в	 Ста-
рата	община	на	село	Лов-
нидол.	Общината	се	е	на-
мирала	 на	 баирчето	 като	
изкачваш	стълбичките	пре-
ди	площада.	Там	долу-горе	
сега	 има	 чешма	 за	 вода.	
Та	 убили	 турците	 Василя	
за	 това,	 че	 на	 празника	
Кочбайрям	 той	 победил	 в	
борба	 турчина.	 Как	 може	
един	 гяур	 да	 бъде	 по-си-
лен	от	турчин.	
	 И	 лека-полека	 в	 на-
шата	 история	 се	 прибли-
жаваме	 към	 20-те	 години	
на	 XX	 век.	 Васил	 Попов	
имал	 двама	 сина	 -	 Иван	
и	по-малкият	-	Станьо.	Къ-
щата	 им	 била	 почти	 на	
мегдана.	 Но	 бедни	 били	
хората.	И	дали	по-малкия	-	
Станьо,	да	аргатува	в	рода	
на	Бурдетата.	Залюбил	той	
там	Мина,	тяхната	дъщеря,	
но	малък	бил	-	не	му	дали	
да	 се	 ожени.	 Трябвало	
разрешение	 от	 владиката	
в	Търново	да	иска.	Тръгна-
ли	 двамата	 братя	 за	Тър-
ново,	 отишли	 при	 влади-
ката.	А	дядо	владика	пита:	
„Кой	 от	 вас	 е	 Станьо?“.	
Иван,	по-големият,	бил	по-
окумуш	 и	 казал:	 „Аз	 съм	
Станьо“.	 А	 владиката	 ре-
къл:	 „Я	 сваляй	 гащите	 да	
те	 видя	 дали	 ставаш	 за	
булка!“.	 Свалил	 Иван	 га-
щите	 и	 дядо	 владика	 дал	
позволение	за	брака.
	 Заженил	се	Станьо	 за	
Мина	от	Бурдетата,	и	два-
мата	братя	имот	заделили.	
Старата	къщичка	останала	
за	Иван,	а	Станьо	получил	
само	 юрт.	 На	 този	 юрт	
къща	с	Мина	построили	и	

двама	сина	родили	-	Иван	
и	 Васил.	 Иван	 останал	 в	
бащината	къща,	а	Васил	 -	
в	къщата	до	мегданя.
	 И	ето	ги	на	снимката	-	
цялата	 рода,	 30	 октомври	
1932	 година:	 най-отпред	
дядо	 Станьо	 Василев	 По-
пов,	жена	му	Мина	Стане-
ва	Попова,	отзад	синовете	
Васил	и	Иван	Станеви.
	 Левент	бил	Иван,	оже-
нил	 се	 рано,	 родила	 му	
се	 дъщеричка	 Донка,	 но	
нещастие	 сполетяло	 се-

мейството	 му	 -	 жена	 му	
се	убива	като	пада	от	чер-
ницата.	Тогава	 Иван,	 вече	
баща	 на	 пораснало	 де-
тенце,	 се	 оженва	 за	 мо-
мата	 Мария	 (от	 рода	 на	
Крайнетата).	 На	 снимката	
Иван	 е	 горе	 вдясно,	 до	
него	 е	 жена	 му	 Мария,	 а	
в	средата	на	първия	ред	е	
момиченцето	Донка.
	 И	 именно	 този	 левент	
Иван	 Станев	 е	 един	 от	
шестимата	 ятаци	 от	 село	
Ловнидол,	 убити	 в	 мест-

ността	Петрова	чука	на	29	
февруари	1944	година.	
	 Цялото	 село	 потънало	
в	 тъга,	 много	 хора	 оттук	
помагали	на	партизаните.
	 На	 следващия	 ден,	 1	
март	 1944	 година,	 разре-
шили	да	изровят	шестима-
та	мъже	и	 да	 ги	 погребат	
като	 хората	 в	 самостоя-
телни	 гробове!	 На	 траур-
ното	шествие	било	цялото	
село.
	 Братовчед	 му	 Димо	
Иванов	 Василев	 отива	 да	

отрови	Иван	Станев	и	раз-
казва	 на	 малкия	 тогава	
Василчо:	 „Чичо	 ти	 Иван	
беше	 целият	 прободен	 с	
щикове,	 чак	 обувките	 му	
бяха	пълни	с	кръв!	Тикали	
са	ги	нагоре	към	Чуката	и	
са	 ги	 ръгали	 с	 щиковете	
на	пушките!“…
	 Остава	 Мария	 сама	 и	
при	 нея	 се	 появява	 след	
Балванската	битка	ранени-
ят	командир	на	Габровско-
севлиевския	 партизански	
отряд	 Иван	 Райков	 да	 го	

приюти	 за	 през	 нощта	 от	
стражарите.	 И	 проплак-
ва	 тогава	 младата	 майка:	
„Останах	с	невръстно	дете	
на	 ръце,	 убиха	 мъжа	 ми,	
пожали	ме	поне	мен	и	де-
тето!“.	
	 И	 тръгва	 командирът	
от	 къщата,	 но	 не	 стига	
далеч,	 преспива	 в	 плев-
нята,	 без	 да	 знае	 никой,	
съвзема	се	от	раните	си	и	
тръгва	 да	 търси	 разбития	
отряд.
	 Вторият	брат	-	от	ляво	
на	 снимката,	 Васил	 Ста-
нев	 Попов,	 е	 също	 кому-
нист.	Той	 е	 организатор	 в	
селото	 за	 провеждане	 на	
Соболевата	 акция	по	 вре-
ме	 на	 Втората	 световна	
война.	Соболевата	акция	е	
пропагандна	акция	на	Бъл-
гарската	 комунистическа	
партия	 (БРП(к))	 по	 време	
на	 Втората	 световна	 вой-
на	в	подкрепа	на	предло-
жения	 от	 Съветския	 съюз	
на	България	пакт	за	прия-
телство	и	взаимна	помощ.	
Наречена	 е	 на	 името	 на	
съветския	 дипломат	 Арка-
дий	Соболев.
	 Васил	 Станев	 завърш-
ва	 гимназия	 и	 една	 годи-
на	преподава	в	Смесената	
прогимназия	 „Св.	 Св.	 Ки-
рил	 и	 Методий“	 в	 селото	
по	предмета	физика.	След	
това	се	изселва	в	София.	
Признат	 е	 за	 активен	 бо-
рец	против	фашизма	и	ка-
питализма.
	 От	 ляво	 на	 него	 на	
снимката	е	жена	му	Мина,	
на	 ръцете	 й	 -	 невръстни-
ят	 тогава	 Станьо.	 Станьо	
става	 известен	 лекар	 в	
София	и	през	своя	живот	
е	помогнал	на	много	свои	
съселяни.
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ЦАНКА ОДАЖИйсКА
	 Това	 е	 регионалната	
организация	в	Габрово	към	
Съюза	 на	 инвалидите	 в	
България.	 Събранието	 за	
отчитане	 на	 дейността	 й	
за	2017	година	откри	пред-
седателят	на	Регионалната	
организация	Стефка	 Раче-
ва	и	даде	думата	на	коор-
динатора	Кристина	Кулева	
-	 млада	 и	 много	 инициа-
тивна,	човек	с	много	идеи	
и	 желание	 да	 помогне	 в	
израстването	и	развитието	
на	 организацията	 в	 реги-
она.
	 Изминалата	 2017	 го-
дина	 се	 характеризира	 с	
важни	 събития,	 които	 по-
влияха	 пряко	 върху	 соци-
алния	 статус	 на	 хората	 с	
увреждания,	но	те	активно	
продължиха	 борбата	 сре-
щу	ограничените	социални	
права.	 Особено	 тревожно	
е	 положението	 с	 трудо-
вата	 заетост,	 нерешени-
те	 проблеми	 със	 здраве-
опазването,	 нарастване	
на	цените	на	лекарствата.	
Дружествата	 в	 региона	
добре	 работят	 с	 кмето-
вете,	 общинските	 власти,	
социални	 грижи	 и	 непра-
вителствените	 организа-
ции.	 Председателите	 са	
си	 извоювали	 авторитет	
в	 своите	 населени	 места	
и	 благодарностите	 са	 към	
всичките	 17	 дружества.	

Това	 са	 организатори,	 ак-
тивисти	и	са	сърцати	хора.
	 Съюзът	 на	 инвалидите	
в	 България	 има	 органи-
зационно	 присъствие	 във	
всички	28	области	в	Репу-
блика	 България.	 На	 някои	
събрания	 са	 присъствали	
и	 кметове.	 Общият	 брой	
членове	 в	 регион	 Габрово	
е	 1205,	 със	 събран	 член-
ски	 внос	 3927	 лв.	 Заслуги	
за	 това	 имат	 председате-
лите	 –	 Васил	 Грънчаров	
на	Габрово,	Маргарита	Ге-
оргиева	 на	 Яворец,	 Ганка	
Стоева	на	Стоевци,	Мария	
Йорданова	на	Драгановци,	
Мария	 Петкова	 на	 Вра-
ниловци,	 Пенка	 Бабатова	
на	Армени,	 Иванка	 Димо-
ва	 на	 Райновци,	 Здравка	
Христова	 на	 Гъбене,	 Ирен	
Пенчева	на	Севлиево,	Ни-
кола	 Арнаудов	 на	 Буря,	
Кера	 Ненкова	 на	 Ловни-
дол,	 Златка	 Джамбазова	
на	 Агатово,	 Иван	 Златев	
на	 Батошево,	 Мария	 До-
брева	 на	 Трявна,	 Мария	
Данчева	 на	 Плачковци,	
Райчо	Лазаров	на	Гостили-
ца,	 Димитрина	Абаджиева	
на	Дряново,	Кети	Петкова	
на	Царева	 ливада.	 Важно	
е	председателите	да	моти-
вират	 старите	 членове	 да	
си	 подържат	 членството	
и	да	привличат	нови	чрез	
популяризирането	на	орга-
низацията	 и	 мероприяти-

ята,	 които	 провеждат.	 За	
това	 помага	 и	 ежегодно	
провежданият	 семинар	 с	
председателите	 -	 членове	
на	 УС	 на	 РО,	 и	 активи-
сти.	Той	 се	 проведе	 в	 хо-
тел	„Импулс“	в	местността	
Узана.	 Няма	 провалени	
мероприятия	поради	слаба	
организация.	 Традиционно	
се	 отбелязват	 местни	 и	
национални	 празници	 и	 3	
декември	 -	Деня	 на	 инва-
лидите.	 Всички	 получават	
списание	„Кураж”	и	бюле-
тина	на	СИБ.	Организират	
се	екскурзии,	по	чл.	53	се	
раздават	 сумите	 от	 48.65	
лв.	 на	 469	 хора	 от	 първа	
група.	 Нуждаещите	 се	 по-
лучиха	 ортопедични	 обув-
ки	 и	 протези,	 раздадоха	
се	 и	 дрехи	 втора	 употре-

ба.	В	Габрово,	Севлиево	и	
Гостилица	се	мери	кръвно,	
кръвна	 захар.	 Осигуряват	
се	транспорт	за	балнеоле-
чение	и	почивки.	Подсигу-
ряват	се	безплатни	билети	
за	 посещение	 на	 театри,	
концерти	и	 др.	Помага	 се	
на	хора	при	попълване	на	
документи,	 даване	 на	 ин-
формация	 и	 консултация.	
Създадените	певчески	гру-
пи	 в	 Габрово,	 Вранило-
вци,	 Ловнидол	 и	 Армени	
участват	 във	 фестивали	 и	
конкурси.
	 Поради	 икономиче-
ската	 криза	 работата	 по	
привличането	 на	 спонсо-
ри	 е	 слаба.	 Завършвайки,	
г-жа	 Кулева	 подчерта,	 че	
членовете	 на	 УС	 работят	
в	 екип,	 разбирателство	 и	

взаимопомощ.
	 Не	 желаем	 подаяние,	
да	 бъдем	 ограбвани	 ду-
шевно	и	отхвърляни.
	 Искаме	 да	 бъдем	 рав-
нопоставени	 в	 общество-
то.	 Очаквам	 вашите	 идеи,	
за	да	продължим	заедно.
	 Насоки	 за	 дейността	
на	Регионалната	организа-
ция	 на	 Съюза	 на	 инвали-
дите	в	България	-	Габрово	
даде	председателят	Васил	
Грънчаров.	 Ето	 и	 някой	
от	 тях:	 да	 се	 работи	 за	
създаването	 на	 нови	 дру-
жества	 в	 региона,	 да	 се	
работи	по	проекти,	по	при-
вличане	 на	 средства	 на	
спонсори	 да	 се	 подържа	
добра	 финансова	 дисци-
плина,	 да	 се	 организират	
курсове	 за	 обучение	 и	
преквалификация	 на	 хора	
в	работоспособна	възраст	
и	 се	 разкриват	 нови	 ра-
ботни	места	и	много	други.
	 За	председател	на	ре-
гиона	 беше	 преизбрана	
Стефка	 Рачева	 и	 коорди-
натор	 -	 Кристина	 Кунева.	
За	 делегати	 на	 Общото	
събрание	на	Съюза	на	ин-
валидите	 в	 България	 бяха	
избрани	 Кристина	 Кулева	
и	 Васил	 Грънчаров.	 Зада-
дени	 бяха	 много	 въпроси,	
като	 от	 хранителните	 по-
мощи	на	БЧК	не	могат	ли	
да	 бъдат	 заделени	 и	 за	
инвалидите.

ИНЖ. МИЛКА КАРАДЖОВА
	 	 	 	 	По	стара,	повече	от	80-годишна	традиция,	на	1	
май	на	връх	Моровеци	се	събират	габровци	да	отда-
дат	почит	на	дедите	си,	заклели	се	тук	като	четници	
на	 Габровската	 чета	 по	 време	 на	 Априлското	 въс-
тание,	 влязла	 в	 историята	 с	 името	 на	 воеводата	 си	
Цанко	Дюстабанов.
				И	тази	година	на	окъпаната	в	слънце	полянка	над	
село	Моровеци	до	скромния	паметник,	показващ,	че	
тук	на	2	май	1876	г.	400	четници	са	положили	клетва	
и	минали	под	кръстосаните	саби	на	воеводата	Цанко	
Дюстабанов	и	подвоеводата	Тотю	Иванов.	
	 Поднесоха	 цветя,	 припомниха	 си	 историята	 на	
четата,	излязла	от	Габрово	на	30	април,	минала	през	
Бичкинята,	 Етъра,	 Нова	 махала,	 Къшлите,	 Соколски	
манастир,	 Стомонеци,	 Зелено	 дърво,	Топлеш,	Тодор-
четата,	 Руйчевци	 и	 след	 полагане	 на	 клетва	 тук,	 на	
връх	Моровеци,	се	отправила	на	запад	на	помощ	на	
въстаналите	 села	 Батошево,	 Кръвеник	 и	 Ново	 село,	
образували	общ	въстанически	фронт	по	течението	на	
река	Росица	с	дължина	повече	от	20	км,	като	първата	
българска	войска.	
	 	 	 	 За	 съжаление,	 тази	 година	 скромният	 паметник	
бе	поруган	и	опозорен	 -	облицовката	му	от	пясъчни	
плочи	бе	изчезнала.	Плочата	с	надписа	от	паметника	
бе	намерена	захвърлена	в	храстите.	
			Преди	10	години	габровски	ловци	бяха	стреляли	в	
паметника.
			Сега	облицовъчните	му	пясъчни	плочи	са	взети	и	
отнесени	неизвестно	къде.	
			Има	ли	престъпление	към	героите	от	Април	1876?!?
			Има	ли	престъпление	към	българите	и	България?!?	
		Или	лицата,	които	са	обезобразили	скромния	памет-
ник,	които	са	взели	облицовката	му,	не	са	извършили	
престъпление,	ако	стойността	на	облицовъчните	пло-
чи	 е	 под	 размера	 на	 минималната	 работна	 заплата	
-	520	лв.?!?

На Моравåци ни поñрåщна  
памåтникът - поруãан и опозорåн

Орãанизация на åäиномишлåници

	 На	 12	 и	 13	 май	 2018	 г.	 в	 град	 Гъ-
лъбово	 се	 проведе	 XXVIII	 Национален	
фолклорен	 фестивал	 „Янко	 Петров“.	
Гъдулари,	 певци,	 фолклорни	 групи,	
танцови	 състави	 представиха	 своите	
изпълнения	на	сцената.	Те	бяха	оценя-
вани	от	жури	с	председател	проф.	д-р	
Тодор	Киров		и	проф.	д-р	Светла	Ста-
нилова	 от	 Академията	 за	 музикално,	
танцово	 и	 изобразително	 изкуство	 в	
град	Пловдив,	Димитър	Лавчев	-	изтък-
нат	наш	гъдулар,	и	др.
	 Сред	 наградените	 участници	 беше	
и	Групата	за	автентичен	фолклор	от	ОУ	
„Стефан	Пешев“	-	Севлиево	с	ръково-
дител	Радка	Цвяткова.	За	изпълнените		
песни	 „Зън,	 зън,	 Ганке	 ле“	 на	 Борис	
Машалов	 и	 „Тъкала	 Донка	 престилки“		
групата	получи	първа	награда	-	диплом	
и	медал.

Групата на Раäка Öвяткова ñ първа наãраäа
	 Дряновските	деца	от	класа	по	акорде-
он	към	Детската	школа	по	изкуствата	при	
НЧ	„Развитие-1869”	са	сред	наградените	от	
участието	си	в	ХVI	Национален	конкурс	за	
акордеонисти	 „Танцуващи	 клавиши”	 -	 град	
Нови	пазар.	Във	втора	и	трета	възрастова	
група	Теодор	Тодоров	 и	 Галена	 Гайдарова	
спечелиха	трета	награда.
	 Националният	конкурс	за	акордеонисти	
„Танцуващи	клавиши”	е	форумът,	който	по-
пуляризира	уменията	на	талантливи	млади	
акордеонисти.	Той	е	единственият	конкурс	
за	акордеонисти,	включен	в	програмата	за	
закрила	на	деца	с	изявени	дарби	и	талан-
ти	на	Министерство	на	културата.	
	 За	успехите	на	учениците	заслугата	е	и	
на	родителите,	които	повярваха	на	препо-
давателя	Виктория	Цуцова	и	я	подкрепиха	
в	трудния	път	на	техните	деца	към	сцената.	

Признаниå за малкитå 
акорäåониñти от Дряново
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 ШЕСТГОДИШНИТЕ МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА ОТ ГРУПА 
„ТЕМЕНУжКА” към	Детска	градина	„Иглика”	–	Дряново	посе-
тиха	 Народно	 читалище	 „Развитие-1869”.	 Повод	 за	 визитата	
е	работата	на	Мариана	Добрева	от	ателие	„От	Дряново	към	
света”.	 Акцент	 в	 образователно-възпитателната	 дейност	 е	
принадлежността	на	децата	към	родното	място.	Целта	на	ра-
ботата	на	ателието	е	да	формира	гражданско	съзнание,	както	
и	да	приобщи	малчуганите	към	общочовешките	и	национални	
ценности.	 В	 тази	 връзка	 децата	 посетиха	 читалището,	 като	
опознаваха	 всяка	 една	 от	 дейностите.	Те	 посетиха	 интернет	
центъра	и	с	крехките	си	пръстчета	се	докосваха	до	все	още	
непознатия	за	тях	свят.	Оттам,	както	в	приказките,	изкачвайки	
пъргаво	 стъпалата	 на	 сградата,	 децата	 попаднаха	 за	 първи	
път	в	приказния	свят	на	книгите.	Грейналите	им	личица	довер-
чиво	прехвърляха	пред	погледите	корица	след	корица	–	коя	
от	коя	по-красиви	и	шарени.	От	другата	страна	на	сградата	
гостите	се	потопиха	в	кралството	на	музиката	и	рисуването	
-	слушаха	изпълнения	на	пиано	и	посетиха	всички	кабинети	
от	 Школата	 по	 изкуствата.	 Разходката	 приключи	 с	 идеята	
малчуганите	да	продължат	да	опознават	родния	си	 град,	да	
осъзнаят,	че	са	част	от	неговия	живот,	че	дейностите	в	детска-
та	градина	съществуват	и	извън	нея.	Дряновските	малчугани	
са	 бъдещите	 изпълнители,	 писатели,	 танцьори,	 художници,	
музиканти	 –	 потомци	на	 традицията	 и	 автори	 на	модерното	
изкуство.	 НЧ	 „Развитие-1869”	 е	 техен	 надежден	 партньор	 и	
неговите	врати	са	винаги	отворени	за	бъдещите	им	изяви.

 ДАМСКА ВОКАЛНА ГРУ-
ПА „СТРИНАВСКО ЕХО” при	
НЧ	„Развитие-1869”		-	Дряново	
взе	 участие	 в	 Регионалния	
събор	на	пенсионерските	клу-
бове	 „На	 чаша	 Шивачевско	
вино”.	 Повече	 от	 13	 години	
самодейките	не	пропускат	да	
се	 включат	 в	 събора.	 Тази	
година	проявата	беше	посве-
тена	на	Деня	на	победата	и	в	
нея	се	включиха	28	колектива	
от	 цялата	 страна.	 Участваха	
певчески	 и	 вокални	 групи	 от	

Казанлък,	Стара	Загора,	Твър-
дица,	 Сливен,	 Ямбол,	 Елена	
и	 др.	 Дряновската	 група	 се	
представи	 с	 изпълнения	 на	
четирите	 песни	 -	 „Що	 ми	 е	
мило	 и	 драго”,	 „Дигни	 си,	
моме,	очите”,	„Станке	ле,	тре-
перушке	 ле”	 и	 „Нашата	 пей-
ка”.	 Самодейците	 и	 ръково-
дителят	 на	 групата	 Марийка	
Тумбалова	 бяха	 наградени	 с	
грамота	от	кмета	на	Шиваче-
во	за	успешно	представяне	в	
Регионалния	събор.

съобщЕниЕ
Управителният съвет на Дружеството 

на писателите – Габрово
СВИКВА 

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
от 17,30 ч. на 31 май (четвъртък) 

в Залата на жирафите на ДХС
при следния ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчетен доклад за дейността през 2017 г.;
 2. Финансов отчет за 2017 г.;
 3. Приемане план за дейността през 2018 г.;
 4. Разни.
 при липса на кворум събранието ще се про-
веде с един час по-късно на същото място при 
същия дневен ред.

арт

ВЕЛА ЛАзАРОВА
 Известното трио 
гостува в Габрово за 
първи път с Духов ор-
кестър „Балканто Брас 
Бенд” на 3 май. Трио „Те-
норите“ е създадено по 
идея на Кирил Илиев през 
2010 г. То привлича почи-
тателите на класика и 
поп, българска естрада, 
възрожденска, рок, джаз 
и етно музика. От 2014 
г. тримата млади амби-
циозни изпълнители със 
завършено оперно пеене 
в Държавната музикална 
академия „Проф. Панчо 
Владигеров”: Кирил Или-
ев от Враца, Александър 
Господинов от Варна и 
Илиян Недев от Русе, 
имат активна концер-
тна дейност.
 - Как се чувствате от-
ново в Габрово?
	 -	Отлично.	Радваме	се,	
че	ще	бъдем	за	трети	път.	
Предишните	 два	 пъти	 все	
валеше	дъжд.		
 - Новото на този кон-
церт? 
	 -	 Гостуваме	 с	 малък	
духов	 оркестър	 „Балканто	
Брас	 бенд”	 в	 състав:	 кла-
ринет,	два	тромпета,	бара-
бани,	туба,	два	цуктромбо-

на,	 акордеон.	Това	 е	 наш	
нов,	тазгодишен	проект.	

 - Изненади в програ-
мата? 

	 -	 Освен	 класическите	
неща,	 в	 нашия	 репертоар	

има	 наистина	 изненади	 -	
балканска	музика	а	ла	Го-

ран	Брегович.
 - За осем години как 
се развива триото?
	 -	 За	 осем	 години	 все	
още	сме	заедно.	Като	до-
бри	 приятели	 с	 компро-
миси	сме	като	едно	добро	
семейство.	 Обогатяваме	
репертоара.	 Имаме	 три	
албума:	„Безкрайна	хармо-
ния”	 (2012),	 „Руска	 класи-
ка”	 (2013),	 „Възрождение“	
(2015)	 -	 с	 най-популярни	
български	 възрожденски	
песни.	 Концертите	 започ-
ваме	 с	 класика,	 обичани	
популярни	 песни,	 произ-
ведения	 от	 всички	жанро-
ве.	Експериментирали	сме	
много	от	жанра	-	италиан-
ски	канцонети,	които	не	са	
много	познати.	
	 Вече	 тръгна	 новият	 ни	
концертен		проект	„Броду-
ей	ще	полудей”	с	най-хито-
ви	 фрагменти	 от	 мюзикъ-
ли.	
 - Какво мислите за 
комерсиализацията в му-
зиката?
	 -	 Прекрасно	 е!	 Све-
тът	на	музиката	трябва	да	
върви	 натам.	 Опитът	 ни	
показва,	 че	 с	 течение	 на	
времето,	 за	 съжаление,	
публиката,	 която	 обича	
чисто	 класическата	 музи-

ка	 естествено	 намалява.	
Затова	и	класическата	му-
зиката	 трябва	 да	 се	 ко-
мерсиализира,	за	да	стане	
широко	 по-достъпна	 и	 за	
по-младите	 и	 по-възраст-
ните.
 - Как се отнасяте към 
ексцентричните млади 
изпълнители?
	 -	Не	ги	гледаме.	Не	ни	
интересуват.
 - Имате ли последова-
тели?
	 -	 Чуваме,	 че	 имаме,	
че	 правят	 подобни	неща…	
Пазарът	 е	 свободен	 за	
всички.	Под	слънцето	има	
място	за	всички.
 - Какво цените най-
много?
	 -	 Любовта	 към	 семей-
ството,	близките,	работата	
и	всичко	останало.
	 	На	 габровската	 публика	
-	 живи	 и	 здрави.	 Да	 се	
радват	 на	 това,	 което	 ще	
им	 поднесем	 тази	 вечер.	
Да	пълнят	салоните	на	нас	
и	 останалите	 колеги.	 Ще	
дойдем	 отново	 в	 Габрово	
на	27	юни	с	най-новия	ни	
проект	 „Бродуей	ще	 полу-
дей”	 (Габрово	 ще	 полудей	
тогава)	 -	 с	 оркестъра	 на	
Бургаска	опера	и	диригент	
Левон	Манукян.

	 В	 конкурса	 за	 малки	
проекти	 за	 2018	 година	
„Библиотеката	 –	 активен	
участник	 в	 обществения	
живот”	 на	 Фондация	 „Гло-
бални	 библиотеки	 -	 Бълга-
рия”	 проектното	 предложе-
ние	на	Регионална	библио-
тека	 „Априлов	 –	Палаузов“	
–	Габрово	„Информационно-
комуникационна	 и	 финан-
сова	 грамотност	 в	 съвре-
менната	 библиотека“	 спе-
чели	финансиране	на	обща	
стойност	5400	лева,	1100	от	
които	 собствен	 принос	 на	
бенефициента	и	партньори-
те.	
	 Основната	 цел	 на	 про-
екта	 е	 повишаване	 на	 ин-
формационната,	 комуника-
ционната	 и	 финансовата	
грамотност	на	потребители-
те	на	библиотеката	и	пред-
ставители	на	местната	общ-
ност	 чрез	 първоначално	
обучение	 на	 библиотекари	
от	партньорските	библиоте-
ки	и		последващо	обучение	
на	 граждани.	 Проектът	 е	
насочен	към	възрастни	по-
требители	на	социални,	ин-
формационни,	 библиотечни	

и	други	услуги	(45+).	
	 Статистически	 изслед-
вания	 в	 България	 от	 по-
следните	 3-4	 години	 до-
казват,	 че	 основната	 фи-
нансова	 грамотност	 сред	
възрастното	 гражданство	
е	 много	 слаба	 –	 уменията	
за	 управление	 на	 личните	
финанси,	 уменията	 за	 пра-
вилен	избор	на	подходящи	
финансови,	 например	 бан-
кови	 продукти,	 са	 твърде	
повърхностни,	 не	 са	 свър-
зани	 с	 развитието	 на	 тех-
нологиите	 или	 пък	 съвсем	
липсват.	 Друг	 проблем	 е	
недоброто	владеене	на	но-
вите	 технологии	 и	 съвре-
менните	 мобилни	 устрой-
ства	и	използване	на	целия	
спектър	от	техните	възмож-
ности	за	информация	и	ко-
муникация.	 Този	 проект	 е	
насочен	 към	 преодоляване	
на	 проблеми	 от	 подобен	
характер	 в	 местните	 общ-
ности	чрез	библиотеките.
	 Партньори	 по	 проекта	
са	Градска	библиотека	–	Се-
влиево	 и	 библиотеката	 при	
Народно	 читалище	 „Васил	
Левски	–	1922“	–	с.	Яворец.

	 Изложбата	„В	ателието	
на	 тревненските	 майсто-
ри”,	 с	 която	 Специализи-
раният	 музей	 за	 резбар-
ско	 и	 зографско	 изкуство	
гостува	 на	 ЕМО	 „Етър”,	
представя	 трите	 най-из-
вестни	 занаята	 в	 Трявна	
-	 дюлгерство,	 дърворезба	
и	иконопис.	
	 „Докато	 работата	 на	
другите	 майстори	 –	 дюл-
гери	 и	 резбари,	 може	 да	
се	 наблюдава	 директно,	
то	това	не	важи	за	зогра-
фите.	Зографството	си	ос-
тава	 един	 доста	 затворен	
и	 интимен	 занаят,	 макар	
че	 е	 най-разпространен.	
През	 ХІХ	 век	 в	 Трявна	
има	 40	 зографски	 атели-
ета.	 Като	 си	 представим,	
че	 във	 всяко	 работи	 цяло	
семейство,	 като	 добавим	
многото	 работилници	 с	
други	 художествени	 зана-
яти	и	вземем	предвид	фа-
кта,	 че	 тогава	Трявна	 на-
броява	 около	 4	 000	 души,	
то	 това	 означава,	 че	 на	
практика	 във	 всяка	 втора	

къща	 се	 упражнява	 няка-
къв	 художествен	 занаят”,	
коментира	 при	 открива-
нето	 на	 изложбата	 Люба	
Цанева.	 Тя	 е	 уредник	 и	
завежда	 отдел	 „Изкуство”	
в	 Специализирания	 музей	
за	резбарско	и	зографско	
изкуство	в	Трявна.	
	 Повече	 от	 20	 години	
Люба	 Цанева	 проучва	 зо-
графските	 ателиета.	 По-
знава	 родовете	 и	 техно-
логията	 на	 тревненските	

зографи.	
	 Музеят	 в	 Трявна	 при-
тежава	около	2000	зограф-
ски	 копирки	 и	 рисунки.	
Това	 е	 една	 уникална	 за	
България	колекция.	Копир-
ките	 и	 рисунките	 са	 от	
особена	 важност	 за	 за-
наята	 и	 се	 предават	 по	
наследство.	 Всяко	 след-
ващо	 поколение	 добавя	
нови	 модели.	 В	 занаята	
има	 много	 специфични	
инструменти,	 които	 всеки	

майстор	прави	сам.	
	 Зографският	 зъбер	 е	
кучешки	 или	 вълчи	 зъб,	 с	
който	се	прилепва	варака	
и	се	изглаждат	плоскости-
те.	
	 Зографското	 мюире	
е	 гладък	 ахатов	 камък,	 с	
който	 се	 придава	 блясък	
на	 златния	 варак	 и	 на	
самата	 икона.	 Мюирето	 е	
толкова	 силен	 символ	 на	
зографството,	 че	 се	 дава	
символично	 на	 всеки	 нов	
майстор	 в	 знак,	 че	 има	
право	 да	 практикува.	 Зо-
граф,	на	който	му	е	даде-
но	мюире,	може	да	сключ-
ва	договори	с	църкви	и	да	
практикува	пълноценно.	
	 „Зографските	 фами-
лии	 в	Трявна	 са	 шест,	 но	
от	 тях	 произлизат	 близо	
двеста	 зографи	 през	 Въз-
раждането.	 С	Тревненска-
та	 иконописна	 школа	 са	
свързани	и	няколко	много	
добри	 габровски	 иконопи-
сци:	 Иванчо	 Хадживаси-
лев,	 Генчо	Филипов,	 Рачо	
Тихолов,	Гатьо	Миньовски.”

	 Яйчната	 темпера,	 с	
която	 се	 работи	 до	 края	
на	съществуването	на	Тре-
вненската	 школа,	 я	 отли-
чава	от	останалите.	Темпе-
рата	 на	 тревненци	 винаги	
е	ярка,	цветна,	ослепител-
на	 и	 създава	 празнично	
настроение.	
	 Люба	 Цанева	 е	 автор	
на	монографията	„Зографи	
от	 Трявна”,	 в	 която	 под-
робно	са	описани	истори-
ите	 на	 местните	 иконопи-
сци.	
	 „Най-често	 тревненци	
вървят	на	тайфи.	Започват	
една	 църква	 от	 темелите	
до	 ключа	 –	 първо	 мина-
ват	 дюлгерите,	 след	 тях	
резбарите	и	накрая	зогра-
фите.	 Много	 от	 църквите	
са	 завършени	 изцяло	 от	
тревненски	майстори.”
	 В	изложбата,	която	ос-
тава	 до	 31	 август	 в	 ЕМО	
„Етър”,	са	показани	ориги-
нали,	които	представляват	
интерес	 както	 за	 позна-
вачи,	 така	 и	 за	 широката	
публика.

 ПО жЕЛАНИЕ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ ЦЕН-
ТЪР за	възрастни	хора	в	Дряново	библиотеката	при	Народ-
но	читалище	„Развитие-1869”	организира	ден,	посветен	на	
творчеството	и	жизнения	път	на	поетесата	Елисавета	Баг-
ряна.	Библиотекарят	Флорина	Божанова	прочете	интерес-
ни	и	малко	известни	факти	от	нейния	живот,	за	това	кога	
и	къде	започва	музата	на	нейното	творчество.	Тя	разказа	
колко	стихосбирки	е	написала	поетесата,	в	кои	списания	
е	работила,	 какъв	 е	 бил	 съвместният	 им	живот	 с	 първия	
й	съпруг	Любомир	Шапкарев.	Присъстващите	коментираха	
запознанствата	 на	 Багряна	 с	 Константин	 Константинов,	
Йордан	 Йовков,	 Христо	 Ясенов,	 както	 и	 известното	 при-
ятелство	 и	 съперничество	 с	 другата	 голяма	 българска	
поетеса	-	Дора	Габе.	Бяха	поставени	и	интересни	въпроси,	
свързани	със	свидетелските	показания	за	фаталното	дело	
№	585,	където	тя	получава	клеймото	„Виновница	за	смъртта	
на	Вапцаров”.	Срещата	завърши	с	рецитал	по	стихове	на	
Елисавета	Багряна.		

Трио “Тåноритå” за трåти път в Гаáрово

Изложáата „В атåлиåто на трåвнåнñкитå майñтори” 
прåäñтавя äюлãåрñтвото, äърворåзáата и иконопиñта

Нов проåкт ñпåчåли РБ „Априлов - Палаузов” 
- Гаáрово - „Информационно-комуникационна  и 
финанñова ãрамотноñт в ñъврåмåнната áиáлиотåка”

 За пета поредна година Читалището в Сенник зае челни позиции в класаци-
ята с конкурси във фестивала „Семе българско“ в парк „Казармите“ в Севли-
ево. С думи не може да се разкаже всичко, трябва до го видиш, пипнеш, вкусиш 
и да се насладиш на песни, танци, музика, изкуство и много настроение за 
любителите на българския фолклор до местните традиции и обичай в живота 
и бита на българина. С благодарност за активното участие във всички кате-
гории на самодейците от читалището в село Сенник.
 Христина Христова: „Читалището в село Сенник взе участие във фестива-
ла „Семе българско“  с щанд със семена, храни и напитки. С песни на сцената и 
разбира се, с обредните хлябове за празника „По жътва“ и „Момин сватбарски“ 
Тотка Стефанова и Христинка Енчева от Сенник заеха първа позиция. Благода-
рим на организаторите!“
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Пуáлични изяви на 
клуáовåтå по проåкт 
„Твоят чаñ”

сТЕЛА БОяДЖИЕВА 
– ДИРЕКТОР НА ПГИ 
„РАЧО сТОяНОВ“ - 

ДРяНОВО
 През  учебна 2017/2018 г. 
МОН продължава изпълнението на 
проект „Твоят час”, по който за 
втора поредна година работи ПГИ 
„Рачо Стоянов“ - Дряново.
 Основна цел на проекта е 
създаване на условия за повиша-
ване потенциала на учениците и 
на възможностите им за успешно 
завършване на средното образо-
вание чрез допълване, развиване 
и надграждане на техните знания, 
умения и компетентности, придо-
бити в рамките на задължителната 
им подготовка в училище.
 Специфични цели на проекта 
са:
 1. Развитие на уменията за 
учене, компетентностите, творче-
ските и спортните способности на 
учениците в тематични области, 
които са извън включените в за-
дължителната училищна подготов-
ка;
 2. Преодоляване на образо-
вателните дефицити на учениците, 
които срещат затруднения в под-
готовката си по задължителните 
дейности в училище и повишаване 
на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образова-
телните постижения на учениците 
в определени научни области;
 4. Включване на по-голям 

брой ученици в извънкласни дей-
ности посредством създаване на 
условия за провеждане на меж-
дуучилищни изяви и инициативи, 
при които ще се обединят обра-
зователните ресурси на повече 
училища.
 В Професионалната гимна-
зия по икономика са сформирани 
общо 5 клуба с 44 участници от 8 
до 12 клас: 
 - „Математиката – лесна и ин-
тересна“ с ученици от 8 „а“ клас и  
ръководител Т. Манева – ст. учител 
по математика;
 - „Тайните на словото“ с уче-
ници от 9 „а“ клас и  ръководител 
Д. Григоров – учител по български 
език и литература;
 - „Здравно образование“ с 
ученици от 9 „а“ клас и ръково-
дител Хр. Вълева – ст. учител по 
биология и химия;
 - „Правото и аз” с ученици от 
10 „а“ и 11 „а“ клас и  ръково-
дител В. Белчева – ст. учител по 
икономически дисциплини;
  - „Счетоводител“ с ученици 
от 10 „а“, 11 „а“ и 12 „а“ клас и  
ръководител М. Събева – учител по 
счетоводство.
 Съгласно разработените тема-
тични програми два от клубове-
те проведоха работни срещи във 
фирми и публични мероприятия.
 На 18 април 2018 г. от 14.30 
часа в зала „Европа” в ПГИ „Рачо 
Стоянов” - Дряново учениците от 
групата по интереси „Правото и 
аз”, с ръководител г-жа В. Белче-
ва,  с много вълнение представиха 
пред педагози и съученици мул-
тимедийна презентация, свърза-
на с правата и задълженията на 
българските граждани. Те умело 

демонстрираха знания и умения 
на  работа с Конституцията на 
Република България, Хартата за 
правата на човека, Конвенцията 
за защита на правата на човека 
и основните свободи. Основната 
цел на изявата е реализиране на 
структурен диалог по въпросите на 
правата и задълженията на граж-
даните, активизиране участието на 
учениците и зачитане на мнението 
им по поставената тема. 
 Гост на мероприятието бе г-н 
Георги Русев – инспектор в Детска 
педагогическа стая - Дряново.  Той 
обясни на присъстващите, че дет-
ските педагогически стаи работят 
за защита на правата, живота, 
здравето и имуществото на ма-
лолетните и непълнолетните от 
престъпни посегателства. Сподели 
и много интересни казуси от своя-
та конкретна работа и отговори на 
многобройните въпроси, отправени 
към него.
 Посланието, което отправиха 
участниците в проекта и с което 
завърши мероприятието, бе фор-
мулирано така: „Ние, гражданите, 
освен права, имаме и задължения. 
Освен задължения, имаме и пра-
ва”. 
 Участниците от Клуб „Счетово-
дител“, с ръководител г-жа Мария 
Събева - преподавател по счето-
водство, посетиха счетоводната 
кантора „Емилия Данчева“ ЕООД 
– Дряново, където участваха в ра-
ботна среща с управителя на фир-
мата г-жа Емилия Данчева. Учени-
ците се запознаха с отчитането на 
приходите от основната дейност 
на дружеството, разгледаха някои 
от документите и зададоха своите 
въпроси. Те успяха да се докоснат 

до реалната работна среда на сче-
товодителя, запознаха се отблизо 
със счетоводната работа и осъзна-
ха отговорността, която трябва да 
поемат в бъдеще.
 На следващия ден – 19 април 
2018 г., учениците от Клуб „Счето-
водител“ посетиха счетоводния от-
дел на Фирма „Боряна“ ЕООД – гр. 
Дряново, с управител г-н Валентин 
Велчев. 
 На работната среща, водена 
от счетоводителите на фирмата 
г-жа Пенка Якова и г-жа Мария 
Рудева, учениците се запознаха 
с отчитането на дивидентите на 
съдружниците. Фирмата няма съу-
частия в други фирми, създадена е 
през 1990 г. и е една от водещите 
фирми в града.
 На срещата Магдалена от 10 
„а“ зададе въпроса: „Колко е труд-
на счетоводната професия“, а г-жа 
Мария Рудева отговори: „Макар 
и трудна да е тази професия, 
счетоводителят е като дялан ка-
мък - където и да го сложиш, все 
добре стои. Затова трябва да се 
учи счетоводството, трябва да се 
познават нормативните докумен-
ти, да можете да ги използвате в 
своята работа, за да успеете да се 
справите с предизвикателствата на 
съвремието“.
 Всички участници от клуба 
получиха подаръци от фирма „Бо-
ряна“ ЕООД. В счетоводния отдел 
те се запознаха и с бивши учени-
ци на гимназията, които в момента 
работят там като счетоводители и 
прилагат на практика наученото в 
училище и университета.
 През месец май и юни са 
публичните изяви и на останалите 
клубове.

					Вече	две	години	ОУ	„Христо	
Ботев”	в	Габрово	работи	по	про-
ект	„Развитие	на	способностите	
на	 учениците	 и	 повишаване	 на	
мотивацията	 им	 за	 учене	 чрез	
дейности,	развиващи	специфич-
ни	знания,	умения	и	компетент-
ности“	 (Твоят	 час	 -	 Фаза	 1	 и	
Фаза	2).	Към	него	се	работи	по	
дейности	 за	 преодоляване	 на		
обучителните	затруднения	с	гру-
пи	 по	 математика	 и	 информа-
ционни	 технологии,	 както	 и	 на	
дейности	 по	 интереси	 с	 групи	
за	 детски	 театър	 „Смехоранче-
та”,	лека	атлетика,	народни	тан-
ци	 и	 народно	 пеене.	А	 от	 тази	
учебна	 2017/2018	 година	 в	 дей-
ностите	по	интереси	е	включена	
и	работи	група	по	изобразител-
но	изкуство	Артстудио	„Нюанс”,	
с	 преподавател	 художника-гра-
фик	Тихомир	Русинов.
	 В	 артистичното	 студио	 уче-
ниците	 от	 пети	 до	 седми	 клас	 ра-
ботят	всеки	четвъртък	от	седмицата	
по	два	учебни	часа	след	редовните	
учебни	 занятия	 за	 деня.	 „Тук	 те	
рисуват	по	теми	и	развиват	своите	
артистични	 способности	 и	 талант	
в	 областта	 на	 изящните	 изкуства	
-	 живопис	 и	 графика,	 ползвайки	 и	
запознавайки	 се	 с	 различни	живо-
писни	 и	 графични	 техники	 с	 раз-
нообразни	материали	като	акрилни	
бои,	акварел,	маслен	пастел,	работа	
върху	 платно	 и	 други	 техники“	 -	
обясни	Тихомир	Русинов.
	 Той	 уточни,	 че	 целта	 на	 обуче-
нието	 за	 учениците	 в	 Арт	 студио	

„Нюанс“	 не	 е	 да	 направи	 от	 всеки	
участник	 художник,	 а	 да	 отклони	
поне	 за	 час-два	 вниманието	 на	
учениците	 от	 все	 по-обсебващите	
ги	 смартфони	 и	 таблети	 и	 те	 да	
се	 пренесат	 за	 миг	 в	 областта	 на	
изящните	 изкуства,	 които	 ще	 им	
помогнат	 да	 развият	 своите	 ес-
тетически	 възприятия	 и	 да	 усетят	
нелекия	 път	 на	 твореца	 художник.	
Нарисуваните	от	учениците	платна	и	
рисунки	 ще	 украсяват	 фоайетата	 и	
коридорите	на	училището,	а	в	края	
на	учебната	година	ще	бъде	открита	
и	художествена	изложба	от	най-до-
брите	 творби	 на	 участниците	 в	Арт	
студио	„Нюанс”.

РАДОсТ РАЧЕВА       

 - Откъде са корените 
Ви?
	 -	 Роден	 съм	 на	 28	 ок-
томври	 1942	 г.	 в	 селце-
то	 Денчевци,	 на	 5	 км	 от	
град	 Дряново,	 Габровска	
област.	В	моя	род	извест-
ни	 личности	 от	 начало-
то	 на	 XIX	 век	 са	 прадя-
до	 Витан	 и	 неговият	 брат	
Бейко.	 Към	 1850	 година	 е	
построена	къщата,	в	която	
е	роден	дядо	ми	Генчо,	на	
когото	 съм	 кръстен.	 Баща	
ми	 пък	 е	 Витан	 Генчев	
Витанов.	 Той	 има	 двама	
братя	 и	 две	 сестри.	 Чичо	
Стефан	отваря	 гостилница	
„Ловна	среща”		в	Дряново.	
Той	ми	е	казвал,	че	имаме		
роднини	и	в	Трявна,	свър-
зани	 с	 известните	 родове	
на	 зографите	 Витановци		
и	 строителите	 Генчовци.	
Майка	 ми	 е	 от	 рода	 на	
Марко	 Илиев.	 Родена	 е	 в	
село	Балванци,	също	Дря-

новско.
	 Дядовците	 ми	 бяха	
строители.	Баща	ми	и	чичо	
ми	 Бейко	 –	 също.	 И	 аз	
обичам	да	строя.	Учил	съм	
1	 година	 в	 Строителния	
техникум	 в	 Търново.	 За-
това	 темата	 за	 строител-
ството	 и	 за	Колю	Фичето	
присъства	в	литературното	
ми	творчество.
 - Кои места са остави-
ли дълбок отпечатък вър-
ху личността Ви?
	 -	Едно	от	тях	е	Дрянов-
ският	 манастир.	 Баба	 ми	
Неда,	родом	от	село	Цин-
га,	до	манастира,	често	ме	
водеше	 там.	Всяка	 година	
през	май	в	чест	на	загина-
лите	 въстаници	 от	 четата	
на	 поп	 Харитон	 и	 Бачо	
Киро	през	Априлското	въс-
тание	 1876	 г.	 се	организи-
рат	тържества	и	двудневен	
поход,	 който	 минаваше	
през	нашето	село.
	 Другото	е	Дряновската	
гимназия.	 Много	 знания	

и	 любов	 ми	 дадоха	 всич-
ки	мои	учители.	Много	ми	
даде	 и	 градската	 библио-
тека	 към	 читалище	 „Раз-
витие”	 в	 Дряново,	 която	
изчетох	още		като	ученик.	
Където	 и	 да	 отидех	 след	
това	 –	 чувствах	 своето	
превъзходство	 в	 знанията	
и	гордост,	че	съм	възпита-
ник	на	Дряновската	гимна-
зия	и	библиотека.	
 - Кога започнахте да 
пишете стихове?
	 -	 Може	 би	 в	 VIII	 клас	
–	 силно	 романтични,	 под	
влияние	 на	 книгите,	 които	
четях,	от	Пушкин,	Лермон-
тов,	 Яворов,	 Дебелянов,	
Есенин.
	 Дряновското	 читалище	
имаше	 две	 тайнствени	 за	
мене	 места	 –	 театралният	
салон	 и	 кабинетът	 на	 по-
ета	Атанас	Смирнов.	Дава-
ха	се	любителски	театрал-
ни	 постановки	 от	 учители	
и	 ученици,	 артистични	ре-
цитации	 и	 хорове,	 където	
се	изявяваха	Тодор	Попов,	
Месру	 Мехмедов	 и	 акад.	
Христо	Недялков.	За	мене	
това	 бе	 приказен	 свят	 на	
творчество.	 Минавах	 на	
пръсти	 край	 вратата	 на	
Атанас	 Смирнов,	 защото	
вече	пишех	стихове.	Участ-
вах	 тогава	 в	 известния	
негов	 литературен	 кръжок	
и	се	срещнах	с	други	дря-
новски	 поети	 -	 Димитър	
Стефанов,	 Марко	 Ганчев,	
Теодора	 Ганчева,	 Ганчо	
Савов	 и	 др.	 Чак	 когато	
бях	млад	учител,	станахме	
добри	приятели.		По-късно	
аз	 продължих	 традиция-
та	 на	 бай	Атанас	 и	 водех	
литературния	 кръжок	 към	
читалището.
	 Благоприятно	 за	 мене	
бе	и	общуването	с	препо-
давателите	и	състудентите	
ми	 във	 Великотърновския	
университет,	 където	 след-
вах	 Българска	 филология	
и	история.	Моят	първи	ви-
пуск	 даде	 много	 литера-
турни	 творци	 и	 учени,	 за	
които	 предстои	 излизане-
то	 на	 специален	 сборник.	
Литературни	 приятелства	
ме	 свързват	 и	 с	 габров-
ските	 писатели	 Минчо	 Г.	
Минчев,	Мария	Шандурко-
ва,	Радко	Милчев		и	др.
 - Защо останахте в 
Дряново и се отдадохте 

на учителството?
	 -	 Поради	 привърза-
ността	ми	към	родителите,	
към	 родното	 село	 и	 към	
новата	 работа	 в	 училище-
то.	
	 Децата	са	голямо	пре-
дизвикателство.	 Започваш	
да	 мислиш	 постоянно	 за	
тях	и	няма	откъсване.	Пък	
и	 преподаването	 на	 бъл-
гарски	 език	 и	 литература	
е	творчество.
     - Кога се прояви у Вас 
любовта към историята?
	 -	 Още	 в	 ранното	 ми	
детство	 с	 рецитациите	 на	
майка	 ми	 на	 стихотворе-
нията	 на	 Ботев	 и	 Вазов,	
с	 уроците	 на	 първите	 ми	
учители	 на	 село	 -	 Сте-
фанка	 Йончева	 и	 Пенчо	
Каракосев,	 а	 по-късно	 и	
учителя	 по	 история	 Горчо	
Горчев.
	 Като	студент	в	Търново	
за	 мен	 всеки	 хълм,	 всяка	
улица	 беше	 история.	 Като	
учител	 в	 Дряново	 прене-
сох	 тази	 си	 любов	 към	
родната	 история	 и	 към	
миналото	 на	 Дряновския	
край.	 С	 проф.	 Петър	 Чо-
лов,	 автор	 на	 „История	
на	 град	 Дряново”	 от	 1969	
г.,	 съставихме	 биографич-
ния	 справочник	 „Дрянов-
ски	 дейци”	 –	 2007	 г.	 Тази	
книга	стана	основа	за	на-

писването	 на	 други	 книги	
за	 Дряново.	 Пак	 с	 Петър	
Чолов	 съставихме	 биогра-
фичната	 книга	 и	 сборник	
„Архимандрит	 Максим	
Райкович”	 –	 2011	 г.,	 с	 по-
койната	учителка	Галя	Еф-
тимова	 –	 „Голямата	 коле-
гия”	 –	 2008	 г.	 С	 моя	 син	
Витан	 Витанов	 написахме	
„Делото	на	Колю	Фичето”,	
и	 „Дряновските	 крепости	
и	 манастири”.	 С	 Павлин	
Ботев	 съставихме	 антоло-
гията	 „Гласът	 на	Дряново”	
(2009),	издадена	с	родолю-
бивия	 жест	 на	 дряновеца	
Емил	Попов	в	поредицата	
„Дар”	на	издателство	„Бъл-
гарски	писател”.
	 Любовта	 ми	 към	 ис-
торията	 се	 дължи	 и	 на	
приятелството	ми	с	видни-
те	историци	проф.	Пламен	
Павлов	 и	 доц.	 Николай	
Кънев	 –	 преподаватели	 в	
Търновския	университет.
 - Кои теми определят 
„червена нишка” в твор-
чество Ви?
	 -	 И	 поетичното	 ми	
творчество,	и	романите	ми	
са	писане	на	една	и	съща	
книга,	 за	 която	 мечтая	 от	
20-годишен	 –	 изконните	
български	ценности	и	мяс-
тото	 им	 в	 световната	 па-
норама	на	духа.	Та	именно	
„ЖИВИТЕ	 ПЪТЕКИ	 КЪМ	

ДОМА”,	 тази	 виталност,	
тази	вяра	във	възможното	
и	съдбовно	завръщане	към	
българските	 неща	 –	 дом,	
роден	край,	родина	–	стои	
в	дълбочината	на	тези	пи-
сания.	 Разбира	 се,	 че	 за	
да	има	завръщане,	трябва	
да	има	пътуване	-	този	ос-
новен	 литературен	 модел	
го	 има	 и	 при	мен.	Неслу-
чайно	мой	любим	чуждес-
транен	 поет	 е	 Константин	
Кавафис	и	аз	не	забравям	
неговата	 „Итака”.	 Но	 мое-
то	пътуване	и	завръщане	е	
повече	във	времето.	
	 Това	почувствах	особе-
но	 осезателно	 при	 пред-
ставянето	 на	 двутомника	
в	Дряново,	което	беше	на-
правено	от	моите	ученици,	
сега	вече	изявени	писате-
ли	 и	 литературни	 специа-
листи	–	поетът	Павлин	Бо-
тев	и	проф.	Маргрета	Гри-
горова.	 Усетих,	 че	 моите	
текстове	 поддържат	 живи	
някакви	 невидими	 нишки	
между	 миналото,	 настоя-
щето	и	бъдещето.
 - Има ли връзка и как-
ва между автора и героя 
на романа?
	 -	 Романите	 ми	 „Пили-
грими	 на	 любовта”	 и	 „Пи-
лигрими	 на	 страданието”	
излязоха	през	2010	и	2012	
година.	 Написах	 и	 една	
трета	 част	 -	 „Нови	 вре-
мена”,	 за	 да	 придобият	
някаква	 завършеност.	 Те	
представляват	 своеобраз-
но	пътуване	през	времето	
с	преплитане	на	минало	и	
съвременност	с	видения	и	
очаквания	за	бъдещето.	В	
тях	 има	 фантазия	 и	 дина-
мика	 на	 повествованието,	
мистификация	 на	 главния	
герой	 Ген	 Виталий.	 Име-
ната	 на	 реални	 герои	 и	
места	 имат	 художествена	
функция	и	не	трябва	да	се	
възприемат	буквално.	Но	в	
диалозите	и	действията	на	
героите	 се	 актуализират	
съвременни	 проблеми,	 те	
носят	идеите	на	самия	ав-
тор	и	на	днешното	време.
 - Каква е ролята на 
Вашето семейство в твор-
чеството Ви? 
	 -	 Заглавието	 „Живите	
пътеки	към	дома”	възникна	
спонтанно	и	изразява	този	
копнеж	по	изконните	цен-
ности	на	семейството	като	

светая	 светих	 на	 всички	
добродетели.	 В	 това	 от-
ношение	 моето	 семейство	
много	 ми	 е	 дало	 като	 ду-
ховна	 сила	 и	 опора	 за	
осъществяване	 и	 на	 твор-
ческите	ми	проекти.
 Много	идеи	и	вече	на-
писани	текстове	обсъждам	
със	 съпругата	 си	 Недка	
–	учителка	по	математика,		
със	 сина	 си	 Витан	 –	 за-
вършил	история,	с	дъщеря	
си	 Ирена	 –	 адвокат	 по	
професия,	 и	 със	 зет	 ми	
Христо	–	преводач-европе-
ист.	 Те	 ми	 помагат	 много	
при	 издаването,	 предста-
вянето	и	разпространение-
то	на	книгите.
 - През 2017 година 
Вие получихте престиж-
ната литературна награда 
„Рачо Стоянов”. Имате и 
други отличия. Как въз-
приемате наградите?
	 -	 Националната	 ли-
тературна	 награда	 „Рачо	
Стоянов”,	с	която	ме	удос-
тоиха	 Народно	 читалище	
„Развитие	-	1869”	–	Дряно-
во,	 Съюзът	 на	 български-
те	 писатели	 и	 Общината,	
е	 една	 висока	 оценка	 за	
мене.	Изказвам	сърдечна-
та	 си	 благодарност	 и	 ще	
продължавам	да	бъда	дъл-
боко	свързан	с	ценностите	
на	Дряново	и	на	България.		
	 Най-голямата	 награда	
за	мене	е	доброто	общува-
не	с	хората.
 - Коя е любимата Ви 
българска дума? 
	 -	 За	 мен	 това	 е	 ду-
мата	 „обич”.	 Закодирана	
и	 в	 посланията	 на	 моите	
стихотворения	 и	 романи.	
По	 много	 начини	 съм	 се	
опитвал	да	кажа	това,	кое-
то	 съм	 носил	 в	 сърцето	
си:	 „Хора,	 обичайте	 се!	
Радвайте	 се	 на	 доброто	
и	 красивото	 в	живота,	 на	
българската	 природа,	 на	
стореното	 от	 нашите	май-
ки	 и	 бащи,	 деди	 и	 праде-
ди!	Не	робувайте	на	догми	
и	 идоли.	 Където	 и	 да	 сте	
по	света,	колкото	и	да	ви	
е	трудно	и	тежко,	помнете,	
че	 пътеките	 към	 дома	 са	
още	 живи	 и	 че	 някой	 ви	
очаква	 и	 обича,	 защото	
няма	по-добро	от	родното	
място,	 от	 изконната	 чо-
вешка	 топлина	 на	 дома	 и	
семейството“.																																																																																																				

Гåнчо Витанов: “Сåмåйñтвото å ñвåтая 
ñвåтих на вñички äоáроäåтåли”

 В двата тома „Живите пътеки към дома” 
ГЕНЧО ВИТАНОВ е събрал най-добрите си стихо-
творения, хайку тристишия, историческата пое-
ма „Мечтата за Константинопол” и романа в три 
части - „Пилигрими на любовта”, „Пилигрими на 
страданието” и „Нови времена”. Те излязоха през 
октомври 2017 година по повод неговата 75-го-
дишнина.
 За пръв път публикува „Изпитание” – цикъл от 
15 стихотворения в антологията „Лирично ято”,  
прeз 1975 г. Следват шест стихосбирки, послед-
ната от тях - „Коледна луна” (2016), е отличена с 
Априловска награда в Габрово. 
 Член на Съюза на българските писатели. 
 Почетен гражданин на Дряново и носител на 
орден „Св. Св. Кирил и Методий”. 
 Висока оценка на творчеството му дава голе-
мият поет, есеист и преводач Димитър Стефа-
нов: „Като оглеждам съвременната българска пое-
зия, ще сложа Генчо Витанов не в оная многословна 
многотия, а до малцината истински български 
поети, които домислят действителността, имат 
съдбовно виждане за нещата”.

       

С „Твоят чаñ” и приказнитå 
миãовå на арт ñтуäио „Нюанñ”

арт
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ÔÈÍËÀÍÄÈß

ÃÅÐÎÈÍß ÎÒ
„101 ÄÀËÌÀ-
ÒÈÍÖÈ”

ÏÐÀÁÚËÃÀÐ-
ÑÊÈ ÐÎÄ

ÐÓÑÊÈ ÊÈÍÎ-
ÀÊÒÜÎÐ
/1962-2008/

ËÈ×ÅÍ ÈÌÎÒ
ÍÀ ÂÀÑÀË

ßÇÂÀ

×ËÅÍ ÍÀ
ÑÊÈÒÍÈ×ÅÑ-
ÊÎ ÏËÅÌÅ

ÔÈÍÈÊÈÉÑÊÈ
ÁÎÃ ÍÀ
ÑÌÚÐÒÒÀ

ÑÐÅÄÑÒÂÎ
ÇÀ ÏÈÑÀÍÅ

ÑÚÄÎÂÅ ÇÀ
ÂÎÄÀ

ÐÅÊÀ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÌÎÄÅË
„ËÀÄÀ”

ÐÀÇÌÅÊÍÀÒÀ
ÏÎ×ÂÀ

ÑÒÀÐÀ ÐÓÑÊÀ
ÌßÐÊÀ ÇÀ
ÒÅÃËÎ

ÐÈÁÎËÎÂÅÖ

ÐÓÑÊÈ
ÕÈÌÈÊ,
ÍÎÁÅËÈÑÒ
/1849-1917/

ÄÐÅÂÍÎ
ÑÒÅÍÎÁÈÒÍÎ
ÎÐÚÄÈÅ

ÏÅÙÅÐÀ ÊÐÀÉ
Ñ. ×ÈÐÅÍ,
ÂÐÀ×ÀÍÑÊÎ

ÀÃÐÅÃÀÒÍÎ
ÑÚÑÒÎßÍÈÅ
ÍÀ ÂÎÄÀÒÀ

ÅÒÐÓÑÊÈ
ÁÎÃ ÍÀ
ÂÎÉÍÀÒÀ

ÐÅÄÈÖÀ ÎÒ
ÊÎËÎÍÈ

ÅÊÂÀÄÎÐÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1906-1978/

ÀÐÀÁÑÊÀ ÏÎ-
ÐÎÄÀ ÎÂÖÅ

ÏÓÑÒÈÍÍÀ
ÄÎËÈÍÀ Â
ÈÇÐÀÅË

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-
ÊÈ ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1885-1965/

ÄÐÅÂÅÍ ÃÐÀÄ
ÍÀ ÏÎËÓÎÑÒ-
ÐÎÂ ÏÅËÎÏÎ-
ÍÅÑ,ÃÚÐÖÈß

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÉÎÊÎ ÎÒÀ

Ã-Íß ÎÒ ÐÓÑ-
ÊÈß ÔÈËÌ
„×ÅÐÂÅÍÀÒÀ
ßÁÚËÊÀ”

ÃÐÀÄ Â
ÊÈÒÀÉ ÍÀ
ÐÅÊÀ ÈËÈ

ÃÐÀÄ Â
ÓÍÃÀÐÈß

ÍÀÐÎÄÍÎÑÒ
Â ßÊÓÒÈß,
ÐÓÑÈß

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÂÀÇÎÂ ÎÒ
„ÁÎÐÈÑËÀÂ”

ÑÂÅÙÅÍ
ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÃÐÀÄ

ÀÂÀÑÈ, ÀÍÀÊÎ, ÀÑÈÍÎ, ÀÑÎÑÀ, ÀÒÀÍ, ÂÈÇÈÐ, ÃÀÐÎÒÀ, ÅÐÀÃÀÐ, ÈÊÎÍÅÍ, ÊÀËÀÌÀÒÀ, ËÀÐÀÍ, ËÈÊÀÒÀ, ÌÈÊÅÍÀ, ÎÐÈÍÀ, ÒÀÌÀÄÀ.

ÄÚÁÈËÍÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ÔÈËÌ Ñ
ËÀÉÇÀ
ÌÈÍÅËÈ

×ÀÑÒ ÎÒ
ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒ

ÅÇÅÐÎ Â
ÅÒÈÎÏÈß

ÏÐÎËÅÒÍÎ
ÖÂÅÒÅ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÄÈÊÎ
ÔÓ×ÅÄÆÈÅÂ

ÑÚÂÐÅÌÅÍ-
ÍÀ ÔÈÍËÀÍÄ-
ÑÊÀ ÕÓÄÎÆ-
ÍÈ×ÊÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1840-1926/

ÃÅÐÎÉ ÎÒ ÒÂ
ÑÅÐÈÀËÀ
„ÎÊÒÎÏÎÄ”

ÆÏ ÑÏÈÐÊÀ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ßÏÎÍÑÊÈ ÊÈ-
ÍÎÐÅÆÈÑÜÎÐ
- „ÐÀÍ”
/1910-1998/

ÐÓÌÚÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1788-1879/

ÅÇÅÐÎ Â
ÊÎÑÒÀ ÐÈÊÀ

ÇÀÊÎÏÀÍÎ
ÑÚÊÐÎÂÈÙÅ

ËÀÒÂÈÉÑÊÈ
ÏÓÁËÈÖÈÑÒ
/1877-1908/

ÙÀÒ Â ÑÀÙ

ÃÐÀÄ Â
ÊÎËÓÌÁÈß

ÍÀÉ-ÏÐÎÑÒÎ-
ÒÎ ÅÄÍÎÊËÅ-
ÒÚ×ÍÎ

ÍÀÇÂÀÍÈÅ
ÍÀ ÄÐÅÂÍÀ
ÃÚÐÖÈß

ÁËÀÃÎÇÂÓ-
×Èß Â ÊÐÀß
ÍÀ ÑÒÈÕÎÂÅ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÄÎÌÅÍÈÊÎ
ÑÊÀÐËÀÒÈ

ÃÐÀÄ Â
ÅÒÈÎÏÈß

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÄÆ.ÂÅÐÄÈ ÎÒ
„ÒÐÓÁÀÄÓÐ”

ÃÐÀÄ Â
ÏÎËØÀ

ÑÓËÒÀÍÑÊÈ
ÓÊÀÇ

ÔÀÇÀ ÎÒ ÐÀÇ-
ÂÈÒÈÅÒÎ ÍÀ
ÍÀÑÅÊÎÌÎÒÎ

ÑÁÎÐÅÍ ÂÈÄ
ÏÀÏÀÃÀËÈ

ÈÍÄÎÍÅÇÈÉ-
ÑÊÈ ÎÑÒÐÎÂ

ÄÐÅÂÍÎ
ÑÀÐÌÀÒÑÊÎ
ÏËÅÌÅ

ÀÐÆÅÍÒÈÍ-
ÑÊÈ ÒÐÅÍÜÎÐ
ÍÀ „ÀÒËÅÒÈ-
ÊÎ” - ÌÀÄÐÈÄ

ÃÐÀÄ Â
ÑËÎÂÅÍÈß

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÉÅÌÅÍ

ÑÐÅÄÍÎÂÅÊÎ-
ÂÅÍ ÓÐÅÄ ÇÀ
ÈÇÒÅÇÀÂÀÍÅ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑ-
ÊÈ ÒÅÐÌÈÍ

ÌÀÐÊÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÎ
ÏÅÍËÈÂÎ
ÂÈÍÎ

ÃÎËßÌÀ
ÎÑÒÐÀ ÑÊÀ-
ËÀ, ÇÚÁÅÐ

ÃËÈÍÅÍ
ÄÓÕÎÂ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÃÅÐÎÈÍß
ÎÒ „ÏÈÏÈ
ÄÚËÃÎÒÎ
×ÎÐÀÏ×Å”

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÄÈÌÈÒÚÐ
ÀÍÃÅËÎÂ
ÎÒ „ÍÀ
ÆÈÂÎÒ
È ÑÌÚÐÒ”

ÁÈÂØ ÃÅÍÅ-
ÐÀËÅÍ ÑÅÊÐÅ-
ÒÀÐ ÍÀ ÎÎÍ

ÃÐÀÄ Â ÏÅÐÓ



722 май 2018 г. обяви

ДаВа заЕМ
крЕДиТи -  тел . 
0897/219-833. [22, 16]
бърз заЕМ - тел. 
0898/970-820. [11, 2]
крЕДиТ за един месец 
с минимално оскъпява-
не - тел. 0894/547-397. 
[5, 1]
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Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

лЕкари
Д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ коЖни и 
ВЕнЕриЧЕски болЕсТи, 
естетична дерматология, 
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 

сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване 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 нЕВролог. 
Д-р ТриФоноВ, Габро-
во, ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, справки на тел. 
066/804-549, 0885/251-

655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.

козМЕТика, МасаЖ
проФЕсионални Маса-
ЖисТки - 0876/735-596. 
[22, 22]

проДаВа Машини

цкб аД проДаВа на 
цЕни по ДогоВаря-
нЕ слЕДниТЕ ДМа: 
ЕксТруДЕрна ли-
ния 45; МЕлница за 
пласТМаса – 4 бр. 
Справка в офиса на 
ЦКБ АД в гр. Габрово, 
ул. „Брянска“ 54 или 
на телефони: 066/817-
010; 817-017. [11, 5]

проДаВа обзаВЕЖДанЕ
кухнЕнско ДиВанЧЕ се 
продава изгодно на тел. 
0898/620-441 [10, 1]
ДЕТско обзаВЕЖДа-
нЕ, две легла, гардероб, 
бюро, шкафчета, разтега-
телен диван, два фотьой-
ла се продават на тел. 
0887/443-374. [11, 1]
ДЕТско лЕгло продава 
тел. 0887/162-194. [3, 1]
поДаряВаМ гоТВарска 
нафтова печка и ото-
плителна нафтова печка, 
също работещ стар хла-
дилник. Справки на тел. 
0878/860-562. [3, 1]

проДаВа разни
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и други продава 
тел. 0895/752-838. [22, 6]
цЕнТроФуга, пЧЕлар-
ска, хромникелова, за 
250 лева се продава на 
тел. 0887/228-584. [5, 4]
каМина с водна риза, 
радиатори се продават на 
тел. 0886/971-500. [3, 1]

ЖиВоТни проДаВа
Малки ТЕлЕТа се прода-
ват на тел. 0876/415-480. 
[8, 7]

заЙци - малки, се прода-
ват на тел. 0889/182-139. 
[6, 4]
пилЕТа и прасе-
та се продават на тел. 
0889/880-606. [11, 7]
агнЕТа сЕ продават на 
тел. 0894/890-743. [5, 5]
агнЕТа и овче мля-
ко се продават на тел. 
0877/200-290. [11, 1]

сЕлскосТопански

плВк-грозД - сЕло 
караЙсЕн проДаВа 
МаТЕриал (калЕн-
ка), саМо В избаТа. 
наД 300 л - 10% бо-
нус - тел. 0888/520-
053,   061/322-459

оборски Тор в чували - 
30 кг, 3.50 лв./бр., транс-
порт, се предлага на тел. 
0878/650-456. [11, 11]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу 
„Капитан Дядо Никола“.
ВсякакъВ ВиД желязо, 
хладилници, печки, перал-
ни, стара нафта се изку-
пува на тел. 0894/921-
663. [16, 9]
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 6]
боЙлЕр на дърва се ку-
пува на тел. 0895/894-
630. [12, 2]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [22, 6]

аВТоМобили проДаВа
опЕл асТра - комби, 1.4, 
АГУ, аларма, произведе-
на 1997 г., цена: 1300 
лв., се продава на тел. 
0889/428-285. [5, 4]
сЕаТ ибиза - 2003 
г., се продава на тел. 
0895/733-674. [5, 4]
опЕл заФира - 2002 г., 
газ-бензин, се продава на 
тел. 0889/22-98-60. [11, 
1]
роВър 211, 1100 куб., в 
добро състояние, се про-
дава на тел. 0879/890-
920. [2, 1]

Микробуси, каМиони
ТоВарЕн LT28, 2.4 D, 
1992 г., се продава на 
тел. 0897/604-463. [11, 
11]

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.

аВТоМобили поД 
наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМобили поД 
наЕМ, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

аВТоМобили сЕ да-
ват под наем на тел. 
0896/644-577. [11, 3]
сТроиТЕлна ФирМа от-
дава багери и самосвали 
под наем - тел. 0898/560-
999. [11, 10]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 18]

гуМи
изгоДно, лЕТни гуми с 
джанти, за Ауди 80, 195 х 
65 R91H - 0898/620-441 
[10, 1]
зиМни гуМи - 14 цола, 
грайфер 10 мм, нови, 
се продават на тел. 
0896/728-059. [3, 1]

	 Вашата	обява	ще	бъде	от-
печатана	още	на	следващия	ден,	
ако	бъде	подадена	в	редакцията	
на	 „100	 вести“	 до	 16.30	 часа.	
Цената	 на	 обявите	 е	 15	 сто-
тинки	 на	 дума,	 без	 предлози	 и	
съюзи,	30	ст.	на	дума	-	за	обява	
в	каре,	40	ст.	на	дума	за	обява	в	
каре	със	сива	подложка,	за	едно	
отпечатване.	 При	 текущите	
обяви	всяка	11-та	е	безплатна.	

иМоТи проДаВа
граДски парцЕл в кв. 
Радичевец се продава на 
тел. 0889/933-998. [5, 3]
апарТаМЕнТ срЕщу 
„Странноприемницата“ се 
продава на тел. 0886/503-
951. [25, 12]
ЕТаЖ оТ къща в центъра, 
зад МОЛ Габрово, с двор 
150 кв. м, се продава 
на тел. 0878/356-150, 
0897/446-428. [11, 10]
ДВорно МясТо в село 
Мрахори - 800 кв. м, се 
продава на тел. 0878/370-
640. [11, 9]
къща В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [13, 7]
къща, МасиВна, 60 кв. 
м, маза, гараж , стопанска 
постройки, 1 дка двор в 
село Брънеци за 20 000 
лева се продава на тел. 
066/810-415 (от 8.00 до 
16.00 часа), 066/87-96-
02 - 18.00-20.00 часа. 
[12, 7]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 
4]

ТухлЕн апарТаМЕнТ 
в Севлиево се продава 
на тел. 0898/55-90-48, 
0894/46-65-32. [10, 2]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
110 кв. м, в идеален цен-
тър се продава на тел. 
0896/672-888. [22, 3]
нЕзаВършЕна Вила в 
Борики за 20 000 евро се 
продава на тел. 0884/743-
754. [11, 1]
апарТаМЕнТ - 60 кв. 
м, се продава на тел. 
0897/739-172. [2, 1]
3 Дка в регулация, с по-
стройка 330 кв. м, в Дря-
ново се продават на тел. 
0896/728-059. [3, 1]
апарТаМЕнТ - 67 кв. м, 
в кв. Дядо Дянко, тухла, 
южен, цена по догова-
ряне, се продава на тел. 
0893/793-376. [11, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ

склаДоВЕ и про-
изВоДсТВЕни по-
МЕщЕния сЕ Да-
ВаТ поД наЕМ или 
проДаВаТ на тел. 
0888/684-429

аВТосЕрВиз дава под 
наем 0878/929-080. [22, 14]
обзаВЕДЕна гарсониЕ-
ра в кв. Лъката - 200 лв., 
се дава под наем на тел. 
0899/312-100 [10, 10]

оборуДВан рЕсТоранТ 
с голяма лятна градина 
се дава под наем на тел. 
0887/777-789. [12, 6]
апарТаМЕнТ на Круша-
та, обзаведен, се дава под 
наем на тел. 0898/419-
342. [11, 5]
ДВусТаЕн апарТа-
МЕнТ в кв. Голо бърдо 
се дава под наем на тел. 
0889/737-732. [2, 2]
поМЕщЕниЕ за магазин 
или склад в кв. Велчевци, 
ул. „Момина скала“, се 
дава под наем на тел. 
0887/030-271. [5, 4]
кВарТира сЕ дава на 
тел. 0889/363-365. [4, 1]

иМоТи купуВа

купуВаМ боксони-
Ера В блок „раЧо 
коВаЧа“. Справки на 
тел. 0876/805-665.

унаслЕДяВанЕ
Търся сЕМЕЙсТВо до 65 
години за гледане на ста-
ри хора с преписване на 
жилище. Справки на тел. 
066/99-22-44. [5, 1]

нощуВки
нощуВки -  т ел . 
0896/640-697. [22, 21]
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [22, 14]

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
ДърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0885/152-803.
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093

нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
нацЕпЕни ДърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“  проДаВа  
дърва за огрев - тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.
ДърВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
ДърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
ДърВа за огрев се про-
дават на тел. 0879/972-
114. [33, 30]

ДъбоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с  безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.
нарязани и нацепени 
дърва. Реални количе-
ства. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
ДърВа: МЕТроВи - 70 
лв., нарязани, нацепени - 
80 лв., разпалки - 4 лв., 
се продават - справки на 
тел. 0893/511-154. [33, 
18]
гоТоВи ДърВа за печки 
и камини се продават на 
тел. 0893/390-253. [22, 
16]
рЕЖа ДърВа - справки 
на тел. 0894/220-509. 
[24, 11]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 6]

запознансТВа
72-гоДишЕн, 183 см, 
75 кг, необвързан тър-
си подобна за сери-
озна връзка. Справки 
на тел. 0895/370-127. 
[11, 1]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
ЧисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка 0899/601-444
кърТи  - 0878/943-895
израВняВащи Мазил-
ки и ламинат - 0898/710-
568 [33, 12]
бригаДа изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, тенеке-
джийски и бояджийски ус-
луги - тел. 0895/295-654. 
[22, 12]
събарянЕ, поЧисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
9]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци и 
варови мазилки - справ-
ки на тел. 0876/416-716. 
[12, 7]
рЕМонТ и направа на по-
криви, хидроизолация, са-
ниране и др. - 0888/020-
187. [16, 6]
поДпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви - справ-
ки на тел. 0897/390-194. 
[16, 6]

ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 6]
груб сТроЕЖ - тел. 
0897/765-110. [5, 5]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, бояДисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650. 
[32, 12]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 11]

хиДроизолации
хиДроизолации - 
hydrocolors.com, тел. 
0888/555-695.
соФи - хидроизолации, 
13-15 лв/кв.м; Разсро-
чено плащане. Гаран-
ционен срок 10 години 
- 0888/314-533.
хиДроизолация на 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [15, 7]

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

Вик, коМини
проФЕсионално по-
ЧисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
Вик МонТаЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
коМиноЧисТаЧ  - 
0889/177-737.

ТърсЕнЕ на ВоДа
оТкриВанЕ на ПОДЗЕМ-
НА ВОДА С БАГЕТИ. Опре-
деляне на дълбочината и 
дебита на водната жила! 
100% гаранция! За кон-
такти: тел. 0897/548-928. 
[31, 7]

ДограМа
произВоДсТВо и мон-
таж на Al и PVC дограма, 
щори и комарници. Тел. 
0879/241-834. [12, 8]

рЕМонТ на  ЕлЕкТроурЕДи
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [24, 
15]

поДДръЖка коМпЮТри
инсТалация и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

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.

косЕнЕ
проФЕсионално косЕ-
нЕ и поддръжка на дво-
рове - тел. 0899/140-254. 
[13, 12]
косЕнЕ на трева и трев-
ни площи. Изрязване на 
опасни клони и дърве-
та. Тел. 0895/193-066, 
0897/747-155. [11, 7]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[22, 3]

услуги
коВаЧ - 0892/775-774.
Ел. и ВиК услуги по до-
мовете на тел. 0888/049-
378. [33, 22]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел.0884/942-942. 
[22, 13]
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[16, 11]
сТругоВи и фрезови ус-
луги - тел. 0888/940-484. 
[11, 1

уроци, курсоВЕ
Мцспос „алФа – МЕТАЛ” ЕООД организира ОПРЕС-
НИТЕЛЕН курс по Наредба 8121з-1100 „Поддържане и 
обслужване на пожарогасителни и пожароизвестител-
ни системи, системи за управление на дим и топлина 
и пожарни кранове. Курсът ще се проведе от 29 май 
до 1 юни 2018 г. включително. Цена - 450 лв. (с 
включена такса изпит). За информация: гр. Габрово, 
ул. „Стефан Караджа” 3, тел. 066/83-0000. [23, 15]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м, се предлага на тел. 
0899/377-924
саМосВал До 2 тона - 
тел. 0886/604-711.
ТранспорТ с нов бус - 
0.40 лв./км, се предла-
га на тел. 0894/004-045. 
[33, 30]

ТранспорТ с бус и са-
мосвал се предлага на 
тел. 0893/511-154. [33, 
18]

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

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 3]
прЕДлагаМ ЕроТиЧни ма-
сажи на мой терен. Само за 
сериозни хора. Габриела, 
0895/039-942. [6, 1]
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 - Откъде научихте за 
габровския фестивал и 
как решихте да участвате 
в него?
	 -	Аз	 работих	 известно	
време	в	Литва,	в	знамени-
тия	 Милтениски	 театър	 и	
тогавашният	 ръководител	
на	 театър	 Римас	 Тересас	
е	мой	приятел.	Оказа	 се,	
че	той	е	приятел	с	дирек-
тора	на	вашия	театър	Не-
вена	Митева.	Той	ми	гово-
ри	за	фестивала,	на	който	
той	 е	 бил	 през	 миналата	
година,	и	ми	предложи	да	
се	 свържа	 с	 Невена	 Ми-
тева.	 Говорихме	 не	 само	
как	 можем	 да	 участваме	
във	 фестивала,	 а	 и	 как	
да	подпишем	меморандум	

между	 двата	 фестивала.	
Така	 пристигнахме	 с	 този	
моноспектакъл,	който	сме	
играли	 не	 само	 в	 Грузия,	
а	и	в	Гърция,	и	в	Киев	на	
международни	 фестивали.	
Сега	аз	каня	г-жа	Невена	
Митева	с	малка	делегация	
на	5	юли	в	Грузия	и	тога-
ва	 навярно	 ще	 оформим	
меморандум	между	фести-
валите.
 - Какъв фестивал се 
провежда при Вас?
	 -	 Нашият	 фестивал	 е	
Международният	 театра-
лен	фестивал	„Нудар	Дум-
бадзе“.	 Нудар	 Думбадзе	
е	 роден	 в	 Гурия.	 Гурия	 е	
името	 на	 губернията,	 чи-
ято	 столица	 е	 град	 Узур-

гети.	 Фестивалът	 се	 про-
вежда	всяка	трета	година.	
Например	 ще	 отбележим	
90-годишнината	на	Думба-
дзе	и	фестивалът	ще	бъде	
по	 негови	 произведения,	
а	 след	 две	 години	 фес-
тивалът	 ще	 е	 по	 драма-
тизации	 на	 произведения	
на	 грузински	 писатели.	
Догодина	 във	 фестивала	
ще	 участват	 5	 държави,	
а	 България	 ще	 присъства	
чрез	 делегацията,	 която	
съм	поканил.	Защо	Габро-
во?	
 - А Вие знаехте ли 
нещо за нашия град пре-
ди да дойдете?
	 -	 Още	 по	 времето	 на	
Съветския	 съюз	 всич-
ки	 знаехме	 какво	 е	 това	
Габрово,	 какво	 е	 това	 ху-

мор,	 какво	 са	 художни-
ците,	 какво	 е	 сатира	 и	 т.	
н.	Освен	това	аз	няколко	
пъти	 съм	 чувал,	 че	 дори	
узургетски	художник	е	по-
беждавал	 в	 габровското	
Биенале.	Най-интересното	
е,	 че	 както	 Габрово	 се	
счита	 за	 столица	 на	 ху-
мора	и	сатирата,	в	Грузия	
областта	 Гурия	 се	 смя-
та	 за	 грузинската	 Гаско-
ния	 –	 най-известната	 с	
остротата	 на	 хумора	 си	
губерния.	 А	 столицата	 на	
тази	 губерния	 –	 Узургети,	
е	 бившият	 град	 Махарад-
зе.	В	него	се	произвеждат	
най-много	 от	 цяла	 Грузия	
цитруси	и	чай.	Това	е	суб-
тропическият	край,	градът	
е	 близо	 до	 Черно	 море,	
с	 магнитен	 черен	 пясък	

и	планини	с	много	 зимни	
курорти.	 Освен	 това	 още	
веднъж	 ще	 подчертая,	 че	
е	 добре	 да	 се	 разгледа	
внимателно	 къде	 сатира-
та	 е	 по-добра	 –	 в	 Габро-
во	 или	 в	 Гурия.	 Шегувам	
се,	 разбира	 се,	 но	 те	 са	
много	сходни.	Хората	при	
нас	 умеят	 много	 да	 се	
шегуват,	 но	 са	 и	 много	
гостоприемни.	 Рядко	 има	
такова	съчетание.	Габрово	
и	 Узургети	 си	 приличат	 и	
заради	планината.	Дойдох	
на	 фестивала	 ви,	 за	 да	
разузная,	 и	 ще	 чакаме	
ваша	делегация,	ще	офор-
мим	при	нас	меморандум	
и	 ще	 си	 сътрудничим	 за-
напред.
 - Бяхте ли в Дома на 
хумора?
	 -	Не	още,	но	обезател-
но	ще	отидем.	Специално	
ще	 останем	 и	 на	 19	 май,	
за	да	видим	вашия	карна-
вал.
 - Какъв е хуморът 
в Узургети, на какво се 
смеете? Разкажете ми 
някаква шега или анек-
дот.
	 -	 Ако	 срещнеш	 някой	
грузинец	 и	 кажеш	 Гурия	
–	 това	 само	 по	 себе	 си	
е	шега	 и	 хумор.	Ние	 сме	
известни	 с	 остротата	 на	
езика	 си,	 на	 мисленето	
и	 ума.	Ще	 Ви	 кажа	 една	
шега.	 По	 времето	 на	 ко-

мунизма	 имаще	 ЦК	 -	 Це	
Ка	 (Централен	 комитет	
на	Комунистическата	пар-
тия).	 А	 знаете	 ли	 как	 е	
кихал	 гуриецът?	 Це-ка!	
Смятало	 се	 е,	 че	 цялата	
губерния	 Гурия	 трябва	 да	
се	огради	като	развъдник	
на	 ЦК.	 Нещо	 повече,	 на-
ричали	 Гурия	Цекаландия,	
защото	 всички	 първи	 се-
кретари,	всички	министри	
били	на	90%	гурийци.	На-
пример	Едуард	Шаварнад-
зе	–	министърът	на	външ-
ните	работи,	е	гуриец.
	 Гурия	беше	най-богати-
ят	край	на	Грузия.	Грузин-
ците	живееха	доста	добре	
и	богато	при	комунистите,	
а	гуриецът	е	живял	по-бо-
гато	от	всички.	Осемдесет	
процента	 от	 цитрусовите	
плодове	 е	 събирал	 само	
град	 Узургети.	 Същото	 се	
отнася	и	за	чая.	В	района	
имаше	 минимум	 28	 огро-
мни	чаени	фабрики	и	още	
18	 по-малки.	Така	 също	 и	
фабрики	 за	 обработка	 на	
цитрусови	сокове	и	т.	н.
 - А сега как вървят не-
щата?
	 -	 Разпадът	 на	 Съвет-
ския	съюз	удари	Гурия	по-
вече	 от	 всичко,	 защото	
хората	 бяха	 привикнали	
да	живеят	много	богато	и	
всичко	 да	 им	 се	 доставя	
лесно.	 Затова	 има	 и	 та-
кава	шега:	Гуриецът	не	си	

купува	 квартира	 в	Тбили-
си,	 защото	 всички	 хотели	
са	негови.	Сега	се	стара-
ем	 да	 догоним	 миналото,	
но	 се	 оказва	 невъзмож-
но.	 Освен	 всичко	 друго,	
Узургети	 е	 и	 столица	 на	
фолка	 на	 Грузия.	 Това	 е	
бренд.	Всички	най-извест-
ни	 грузински	 фолклорни	
изпълнители	 са	 носители	
на	 награди	 на	 Узургети.	
В	 края	 на	 този	 месец	 в	
Узургети	 отваря	 врати	
Дворецът	 на	 фолка.	 Той	
ще	 бъде	шикозен	 и	 огро-
мен.	 Ще	 има	 театри,	 му-
зеи,	концертни	зали.	Това	
е	 едно	 от	 най-хубавите	 и	
огромни	 здания	 в	 Грузия.	
С	неговата	реконструкция	
се	 зае	 нашият	 меценат	 и	
милиардер	 Йоанашвили.	
Той	 вложи	 огромни	 пари,	
за	 да	 разшири	 театъра,	
чието	 здание	и	без	друго	
беше	 грамадно	 –	 най-го-
лямото	в	цяла	Грузия.	Ще	
има	 5	 сцени,	 литературно	
кафе	и	т.	н.
 - За първи път ли сте 
в България?
	 -	 Не,	 но	 в	 Габрово	
съм	за	първи	път.	Няколко	
пъти	 съм	 бил	 в	 Пловдив,	
няколко	 пъти	 –	 в	 Бургас.	
Имаме	 там	 приятели,	 с	
които	 сме	 много	 близки.	
Но	се	надявам	с	 Габрово	
и	габровци	тепърва	да	се	
сближаваме.

Ваñо Чиãоãиäзå: „Гаáрово и Узурãåти ñи приличат зараäи хумора”
НАДЕЖДА ТИХОВА

 Васо Чигогидзе е художествен ръководител на един от 
най-старите театри в Грузия - държавният професионален 
драматичен театър в град Узургети. Чигогидзе има при-
бавени към името си и доста титли като заслужил деятел 
на изкуството, лауреат на държавни награди и т. н. Той е и 
режисьорът на спектакъла „Еленчето“, в изпълнение на Белла 
Киквадзе, който участва в Международния фестивал на спек-
таклите за един актьор в Габрово. За първи път на фестива-
ла има участници от Грузия. Оказа се обаче, че гостите ще 
бъдат и габровски побратими. Двата театъра са от градо-
ве, известни в своите страни с хумора си – Габрово и Узур-
гети. Те ще сключат договор за съвместно сътрудничество 
между фестивалите, които организират. По какво прилича на 
Габрово грузинският град Узургети, който се намира хем на 
Черно море, хем в планината. Това се опитахме да научим от 
разговора ни с Васо Чигогидзе по време на гостуването му в 
Габрово два дни преди Карнавала.

„Изданията	са	редки	и	цен-
ни,	 защото	 сме	 ги	 подби-
рали	 по	 няколко	 принци-
па	 –	 най-ранни	 ръкописи,	
ръкописи	 с	 изключително	
ценно	 съдържание,	 ориги-
нали,	 които	 не	 се	 срещат	
в	 други	 хранилища,	 и	 ръ-
кописи,	 които	 са	 излезли	
изпод	ръката	на	популярни	
автори	 през	 периода	 на	
българското	 Възраждане“	
-	обясни	Даниела	Цонева.
	 Най-старият	 ръкопис,	
включен	 в	 изложбата,	 е	
Паримейник	 за	 четене	
в	 църква	 от	 средата	 на	
XIV	 век.	 Той	 характеризи-
ра	 особеностите	 на	 Тър-
новската	 книжовна	школа.	
Музеят	 съхранява	 само	
фрагмент	от	него.	Друг	ра-
нен	 ръкопис,	 открит	 в	 га-
бровската	 църква	 „Свети	
Йоан	 Предтеча“,	 също	 се	
съхранява	 в	 Регионалния	
музей.	 Това	 е	 един	 сбор-
ник	от	1596	година	и	също	
е	 свързан	 с	 църковните	
служби.	 Според	 Даниела	
Цонева	 характерно	 е,	 че	
до	 XVIII	 век	 преобладават	
ръкописите	 и	 старопечат-
ните	 книги	 с	 църковно	 съ-

държание.	 Едва	 след	 края	
на	XVIII	век	започват	да	се	
появяват	 книги	 със	 свет-
ско	 съдържание.	 На	 такъв	
съдържателен	 елемент	 се	
набляга	 след	 създаването	
на	 Първото	 новобългарско	
светско	 училище	 в	 Габро-
во.	 За	 неговите	 нужди	 се	
издават	 различни	 по	 ха-
рактер	учебници,	помагала	
и	други	издания.
	 „Интересен	и	много	це-
нен	е	показаният	в	излож-
бата	 сборник	 от	 края	 на	
XVIII	век,	чийто	автор	е	из-
вестният	молдавски	книжо-
вник	 Паисий	 Величковски	
–	разказа	Даниела	Цонева.	
-	Той	е	с	изключително	ин-
тересна	украса.	Интересно	
е	и	съдържанието	му,	кое-
то	представя	две	преводни	
книги.	 Във	 връзка	 пък	 с	
утвърждаването	на	Габрово	
като	 занаятчийско-търгов-
ско	 средище	 се	 появяват	
и	така	наречените	писмов-
ници,	 с	 образци	 на	 пис-
ма.	Най-ранният,	който	ние	
съхраняваме,	 е	 писмовник	
от	1813	година.	
	 Един	 интересен	 ръко-
пис	 в	 изложбата	 е	 „Псал-
тикия“	 от	 третата	 четвърт	

на	деветнадесети	век.	Това	
е	сборник	за	нотно	пеене	в	
църква.	 Нотните	 знаци	 по	
онова	време	са	се	нарича-
ли	„невми“,	уточни	Даниела	
Цонева.	
	 По	 времето	 на	 учител-
ската	си	практика	в	Габро-
во	Неофит	Рилски	създава	
така	 наречената	 „Ръкопис-
на	граматика“.	От	опита	си	
на	 учител	 той	 забелязва	
пропуски	 в	 отпечатаната	
през	 1835	 година	 със	 съ-
действието	 на	 габровците	
братя	 Мустакови	 „Българ-
ска	 граматика“	и	добавя	в	
ръкописната	 си	 граматика	
нови	 правила.	 Редом	 до	
граматическия	 ръкопис	 на	
Неофит	 Рилски	 в	 музей-
ната	 витрина	 е	 показан	 и	
„Кодекса	на	село	Габрово“.	
Той	 е	 написан	 също	 по	
време	 на	 пребиваването	
му	 в	 Габрово.	 Самият	 Не-
офит	 Рилски	 е	 записал:	
„месец	март	1836	година“.
	 „По	своето	съдържание	
това	 е	 един	 изключително	
ценен	ръкопис	–	коментира	
Даниела	Цонева.	 -	Защото	
за	 първи	 път	 в	 ръкописен	
вариант	 се	 представят	 ус-
ловията	 за	 определянето	

на	 управляващите	на	село	
Габрово.	 Засяга	 се	 и	 въ-
просът	 за	 административ-
ния	 статут	 и	 изискванията	
за	 човек,	 който	 може	 да	
бъде	ръководител.“
	 В	 последната	 витрина	
са	 подредени	 старопечат-
ни	 образци,	 собственост	
на	 Регионална	 библиотека	
„Априлов-Палаузов“.	 Сред	
тях	е	„Неделника“	 -	„Кири-
акодромиона“	 или	 „Софро-
нието“	 на	 Софроний	 Вра-
чански	–	първата	българска	
старопечатна	 книга,	 която	
впоследствие	 има	 още	 ня-
колко	 издания.	 Може	 да	
се	 види	 още	 заветът	 на	
Априлов	-		изданието	на	П.	
Р.	 Славейков	 „Габровското	
училище	 и	 неговите	 първи	
попечители“	с	отпечатък	от	
печата	на	училището	и	ин-
тересна	дарителска	припи-
ска.	Сред	ценните	печатни	
издания	са	и	„Българските	
книжици	 или	 на	 кое	 сла-
вянско	 племе	 принадлежи	
Кириловата	 азбука“.	 Неин	
автор	е	Васил	Априлов.“
	 В	 централната	 част	 на	
изложбата	 е	 интересна	
литография	 на	 Зографския	
манастир.	В	този	манастир	

са	работили	и	Паисий	Ве-
личковски,	 и	 йеросхимо-
нах	Спиридон.	Зографската	
света	обител	е	посещавана	
от	 много	 габровци.	 Те	 са	
ходили	на	поклон	там	още	
през	шестнадесети	век,	да-
рявали	 са	 и	 ръкописи	 в	
памет	 на	 свои	 близки.	 На	
литографията	е	изобразена	
и	българската	Светигеорги-
евска	лавра,	в	която	са	се	
школували	 много	 българ-
ски	книжовници.	В	горната	
дясна	 част	 са	 изобразени	
и	 светите	 равноапостоли	
Кирил	 и	 Методий,	 а	 тех-
ните	 образи	 са	 и	 част	 от	
логото	на	изложбата.
	 Накрая	 ще	 поясним	 и	
една	 подробност	 за	 по-
казаните	 експонати,	 които	
изглеждат	опаковани	в	по-
лиетилен.	 Поради	 своята	
ценност	 ръкописите	 и	 пе-
чатните	книги	са	поставени	
в	 специални	 „капсули“,	 за	
които	 е	 използван	 новият	
съвременен	 метод	 „анок-
сия“	 или	 премахване	 на	
кислорода,	 за	 да	 се	 пре-
дотврати	 по-нататъшно	 по-
вреждане	на	хартията.
	 Изложбата	ще	бъде	от-
ворена	до	30	юни.

Изложáа от рåäки ръкопиñи и цåнни изäания откриха в...

Да	 се	 формират	 ключови	
умения	 за	 учене,	 органи-
зация	 на	 личното	 време,	
подобряване	на	междулич-
ностните	взаимоотношения	
в	учениците.	
	 Програмата	е	разписа-
на	 така,	 че	 да	 бъде	 пред-
ложена	 за	 модел	 за	 ця-
лата	 страна,	 като	 трябва	
да	 се	 намерят	 правилните	
инструменти	 за	 прилага-
нето	 й.	 Според	 министъра	
трябва	 да	 се	 дава	 въз-
можност	 на	 колкото	 може	
повече	деца	за	включване	
в	 стопанския	 и	 общест-
вения	 живот,	 във	 всичко,	
което	 има	 на	 територията	
на	съответната	община	или	
респективно	 област	 –	 не	
само	 фирми,	 но	 и	 инсти-
туции,	 читалища	 и	 т.	 н.	 В	
тази	 връзка	 той	 е	 катего-

ричен,	 че	 занапред	ще	 се	
стимулира	 политиката	 по	
взаимодействие.	 Министър	
Вълчев	 сподели	 още,	 че	
в	 момента	 се	 разработ-
ва	 и	 нормативен	 акт	 за	
финансиране	 на	 дейности	
по	интереси	след	приключ-
ването	 на	 проекта	 „Твоят	
час“.	 „Те	 ще	 са	 много	 по-
интересни,	ако	не	са	само	
в	училище,	а	са	свързани	с	
реалния	 живот“	 –	 допълни	
още	Красимир	Вълчев.	Ко-
ментирана	 беше	 възмож-
ността	 кариерните	 центро-
ве,	 които	 от	 тази	 година	
минаха	 към	 общините,	 да	
бъдат	включени	в	тези	дей-
ности.	
	 Разработената	 програ-
ма	беше	представена	и	по	
време	 на	 работна	 среща	
на	 областните	 управители	
от	страната.

Миниñтър Вълчåв щå прåвръща 
ãаáровñки оáразоватåлåн опит 
в националåн мåханизъм

	 Общинският	 ръководи-
тел	 на	 ГЕРБ	 -	Трявна	Ма-
рия	 Пенева	 дари	 60	 зна-
мена	за	входа	на	града.	Те	
са	поставени	на	стълбове-
те	на	уличното	осветление.	
Стойките	 за	 монтирането	
им	 също	 са	 осигурени	 от	
Мария	Пенева.	
	 Националният	 флаг,	
знамето	 на	 ЕС	 и	 знамето	
на	 Трявна	 вече	 посрещат	
жителите	и	гостите	на	гра-
да	още	на	входа	на	турис-
тическа	Трявна.

Мария Пåнåва  от ГЕРБ äари 
знамåна за вхоäа на Трявна

ЛЮБКА ЦАНЕВА, 
ДАНИЕЛА ТОДОРОВА-

ДАБКОВА

	 „В	ателието	на	тревнен-
ските	майстори“	е	заглави-
ето	на	изложбата,	с	която	
Специализираният	 музей	
за	 резбарско	 и	 зографско	
изкуство	 представя	 зана-
яти,	 оформили	 облика	 на	
най-старата	българска	въз-
рожденска	 художествена	
школа	 –	 Тревненската.	 Тя	
бе	открита	преди	дни	в	Из-
ложбената	зала	над	Дърво-
резбарската	 работилница	
в	 ЕМО	 „Етър”	 и	 ще	 е	 на	
разположение	на	посетите-
лите	до	края	на	лятото.	
	 Малкото	 балканско	
селище	 Трявна	 е	 един	 от	
синонимите	 на	 Българско-
то	 възраждане.	 Съчетало	
в	 себе	 си	 прекрасна	 при-
рода,	 български	 дух	 и	 ро-
долюбиви	 традиции,	 то	 се	
обособява	 като	 най-ранен	
център	на	зараждащото	се	
българско	 възрожденско	
изкуство.	 Художествените	
занаяти	в	продължение	на	
повече	 от	 два	 века	 (края	

на	 XVII	 –	 началото	 на	 XX)	
дават	 облика	 на	 Трявна.	
Сред	тях	водеща	роля	има	
зографството.	 Характерно	
при	 него	 е,	 че	 обучението	
и	 практикуването	 на	 зана-
ята	 е	 на	 строго	 фамилен	
принцип.	
	 Шест	 иконописни	 фа-
милии	 –	 Витановска,	 За-
хариевска,	 Поп	 Димитър	
Кънчова,	 Миневска,	 Вен-
ковска	 и	 Минчовска,	 със	
своите	 иконописни	 творби	
носят	 славата	 на	 Трявна	
по	всички	български	земи.	
Често	 зографите	 са	 и	 ре-
збари,	това	важи	най-вече	
за	Витановци.	
	 Тайните	 на	 иконопис-
ното	изкуство	се	предават	
от	баща	на	син,	 като	все-
ки	следващ	зограф,	според	
таланта	и	времето,	в	което	
живее,	 издига	 или	 прини-
зява	занаята	на	това	ниво,	
което	му	е	по	мярката.	Ин-
тензивността	 на	 развитие-
то	на	занаята	е	такава,	че	
през	 XIX	 век,	 на	 фона	 на	
малобройното	 тревненско	
население,	 работещите	 40	
иконописни	ателиета	дават	

огромна	художествена	про-
дукция	в	над	500	селища	в	
широк	географски	ареал.	
	 Имената	 на	 иконопи-
сци	 като	 Витан	 и	 Симеон	
Цонюви,	 Йоаникий	 папа	
Витанов,	 Кръстю	 и	 Цаню	
Захариеви,	 Захария	 Ца-
нюв,	 Поп	 Димитър	 Кънчов	
и	други	стават	толкова	из-

вестни	 и	 търсени,	 че	 за	
всяка	църква	или	манастир	
е	въпрос	на	чест	да	ги	по-
канят	за	зография.	
	 Днес	много	от	творбите	
на	зографите	са	 унищоже-
ни,	разграбени,	повредени.	
Но	 дори	 това,	 което	 се	 е	
съхранило,	 говори	 за	 та-
ланта	 и	 родолюбието	 им.	
Специализираният	музей	в	
Трявна	 съхранява	 и	 голям	
брой	 инструменти,	 посо-
бия,	 тефтери,	 зографски	
рисунки	 и	 копирки,	 които	

илюстрират	 създаването	
на	 тревненската	 икона	 в	
нейния	 автентичен	 и	 въз-
действащ	вид.	Част	от	това	
неоценимо	 богатство	 е	
представено	в	изложбата.
	 Другите	 два	 занаята	
–	 дърворезба	 и	 строител-
ство,	често	се	практикуват	
от	 едни	 и	 същи	майстори.	

Те	 разработват	 и	 предва-
рително	 представят	 проек-
ти	на	иконостаси,	 владиш-
ки	 тронове,	 амвони	 пред	
църковни	 настоятелства,	
подготвят	 си	 модели	 -	 из-
води,	копирки	-	на	детайли	
с	дърворезба.		
	 За	 тях	 разказва	 Фе-
ликс	 Каниц	 при	 посеще-
нието	 си	 в	 Трявна	 през	
1871	г.:	„Попът	(Константин	
Витанов)	 посегна	 към	 де-
бел	 прашен	 свитък	 хартия	
и	 разви	 лист	 по	 лист	 ста-

ри	 пергаменти,	 на	 които	
бяха	 нарисувани	 с	 дебели	
контурни	линии	орнаменти,	
гирлянди	 от	 плодове,	 цве-
тя,	листи,	животински	фигу-
ри	и	т.	н.	Вижте,	господине,	
тези	 стари	 хартии	 са	 от	
баща	 ми,	 а	 тези,	 новите...	
са	 мое	 изобретение,	 тук	
са	и	няколко	от	ръката	на	
сина	ми...”	
	 Представяне	 на	 пред-
варително	 начертан	 план	
на	постройката,	придружен	
понякога	 с	 умален	 модел	
от	 восък,	 глина,	 дърво,	 се	
практикува	 от	 строители-
те	 през	 XIX	 век.	 Архитек-
тон	 Димитър	 Сергьов,	 по	
разказ	на	неговия	правнук	
Петър	Сергев,	се	подготвял	
преди	започването	на	все-
ки	един	градеж	така:	„...	от	
вощеници,	които	топлил	на	
мангала,	 гънел	 скелето	 на	
постройката...	 Този	 скелет	
служел	 за	юрнек	 (тур.	 об-
разец)	на	сайбията	и	план	
на	майстора	строител...”.	
	 Първомайстор	 Генчо	
Кънев	 изработва	 „проек-
тите	 си	 само	 с	 молив,	 но	
по	 мащаб.	 За	 кръгове	 и	

криви	 линии	 си	 служел	
със	 стъклени	 и	 фарфоро-
ви	 чаши,	 металически	 та-
лерки,	 винени	 или	 кафени	
чаши,	 златни	 и	 сребърни	
пари”	 –	 така	 чертае	 купо-
ли	и	камбанарии,	сводове,	
кобилицообразни	 стрехи	 и	
пр.	Използвал	също	метър,	
линия,	молив.	При	наемане	
на	 постройка,	 главно	 цър-
ковна	 сграда,	 Уста	 Генчо	
Кънев	 представя	 плана	 и	
изгледа	 на	 църквата,	 из-
работен	 от	 неговата	 ръка	
–	„план	и	страничен	фасад,	
начертан	с	карандаш”.
	 В	 Специализирания	
музей	 за	 резбарско	 и	 зо-
графско	изкуство	в	Трявна	
се	 пазят	 проекти,	 черте-
жи,	договори	за	изгражда-
не	 на	 обществени	 сгради	
–	 църкви	 и	 тяхната	 укра-
са,	 училища,	 камбанарии,	
инструменти	 на	 майстори	
–	 резбари	 и	 строители.	
Проучвания	 продължават	
да	 изваждат	 от	 неизвест-
ността	 редица	 документи	
и	 артефакти,	 свързани	 с	
дейността	 на	 майсторите	
от	Тревненската	школа.

Уникална изложáа в ЕМО “Етър”
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