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РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Районният	 съд	 в	 Се-
влиево	реши	на	първа	ин-
станция	 случай	 на	 неза-
конна	 сеч	 на	 девет	 броя	
дървета	 от	 частна	 гора	
край	 село	 Кормянско	 –	
шест	 цера	 и	 три	 благу-
на,	 за	дърва	за	огрев,	 на	
стойност	240	лева.	Обвиня-
ем	е	П.	М.	И.,	до	момента	
неосъждан,	 работник	 „по	
добиване	 на	 дървесина	 в	
...	 ЕООД	 Севлиево“.	 Пред	
съда	 той	 заяви,	 че	 при-
знава	 вината	 си.	 Все	 пак	
се	 опита	 да	 се	 оправдае,	
че	 „имал	 намерение	 да	

отреже	 дървета	 от	 друг	
имот,	за	който	имал	позво-
лително	 за	 сеч,	 но	 обър-
кал	 местонахождението	 и	
отишъл	 в	 имота,	 в	 кой-
то	 извършил	 сечта“.	 Като	
дърводобивник	 той	 обаче	
отлично	е	запознат	с	реда	
за	 добив	 на	 дървесина,	
както	и	с	това,	че		трябва	
да	 има	 позволително	 за	
сеч,	а	дърветата	трябва	да	
са	маркирани	с	контролна	
горска	марка,	 уточни	 съд-
ът.	
	 Разследващите	изясни-
ли,	че	заради	работата	си	
П.	М.	И.	разполагал	с	мо-
торен	 трион	 марка	 „Щил	

271“	 и	 товарен	 автомобил	
„ЗИЛ	157“,	 собственост	на	
фирмата,	в	която	работел.	
	 На	18	април	т.	г.	той	си	
наумил	да	сече	чужди	дър-
вета	и	си	извикал	приятел	
да	му	 помага	 при	 товаре-
нето.	
На	следващия	ден	двамата	
тръгнали	 с	 автомобила	 на	
жител	 на	Агатово.	 Стигна-
ли	до	горски	масив	в	зем-
лището	 на	 село	 Кормян-
ско	 и	 близо	 до	фирмения	
ЗИЛ.	 Гората	 била	 частна,	
на	наследници	на	починал	
собственик.	
	 П.	 М.	 И.	 вкарал	 в	
действие	 моторния	 трион	

и	 гътнал	 деветте	 дървета.	
Не	се	притеснил,	че	нямат	
контролна	 горска	 марка,	
така	че	твърденията	му	за	
объркване	 на	 имота	 олек-
ват.	После	нарязал	дърве-
тата	на	парчета	по	метър,	
а	 приятелят	 му	 започнал	
да	 ги	 товари	 в	 камиона,	
който	 пък	 бил	 без	 регис-
трационни	табели.
	 По	 същото	 време	 два-
ма	 горски	 инспектори	
при	 Регионалната	 дирек-
ция	по	 горите	 във	Велико	
Търново	 били	 наблизо,	 на	
обход.	 Около	 10,30	 часа	
спрели	 служебния	 авто-
мобил	 на	 пътя	 село	 Кор-

мянско-Малък	 Вършец.	 В	
този	момент	се	чул	звукът	
на	 моторния	 трион.	 Еди-
ният	 тръгнал	 към	 мястото	
и	 заварил	 двамата	 бра-
кониери.	Дошъл	 и	 другият	
горски	и	при	последвалата	
проверка	 разбрали,	 че	 в	
случая	 няма	 нито	 разре-
шително	 за	 сеч,	 нито,	 че	
по	 дърветата	 е	 поставена	
задължителната	контролна	
горска	марка.	Извикали	 и	
полицаи,	които	извършили	
оглед	 на	 местопроизшест-
вието.
	 „От	изготвената	в	хода	
на	 досъдебното	 производ-
ство	 лесотехническа	 екс-

пертиза	се	установява,	че	
вследствие	на	извършена-
та	 сеч,	 	 била	добита	 дър-
весина,	 представляваща	 4	
пр.	куб.	м	дърва	за	огрев	
на	 стойност	 240	 лева“	 –	
пише	в	доказателствата	по	
делото.
	 А	 в	 мотивите	 си	 към	
присъдата	 съдът	 допълва:	
„Деянието	 представлява	
маловажен	 случай,	 тъй	
като	 стойността	 на	 доби-
тата	 дървесина	 е	 в	 раз-
мер	 на	 240	 лева	 –	 стой-
ност,	два	пъти	по-малка	от	
размера	 на	 минималната	
работна	 заплата	 за	 стра-
ната.	 Обвиняемият	 не	 е	

осъждан	 и	 наказван	 по	
административен	 ред	 за	
същото	такова	деяние	и	не	
на	последно	място	същият	
признава	 вината	 си	 и	 съ-
действа	за	разкриване	на	
обективната	истина	в	пъл-
нота	в	хода	на	цялото	на-
казателно	производство.
	 Съобразявайки	 изло-
жените	 по-горе	 фактиче-
ски	 обстоятелства	 и	 на-
правените	 въз	 основа	 на	
тях	 правни	 изводи,	 съдът	
счита	за	установено	и	до-
казано	по	един	безспорен	
и	 несъмнен	 начин,	 че	 об-
виняемият	П.	И.,	

продължава на стр. 2

Съä за незаконна ñеч в чужäа ãора
Отсечените девет дървета са маловажен случай, записа съдът и наложи 1000 лева наказание на извършителя

За първи път в Бълãария композитори от   2
фамилия Бах звучаха в ãалерия “Õриñто Öокев”

Два	 хандбални	 двубоя	
ще	се	проведат	в	спортна	
зала	 „Орловец“	 тази	 съ-
бота.	Първи	на	терена	ще	
излязат	 мъжете	 на	 „Чар-
дафон“.	

В	 среща	 от	 VIII	 кръг	
на	 първенството	 в	 „А“	 Ре-
публиканската	 хандбална	
група	 Христо	 Данаилов	
и	 съотборниците	 му	 ще	
срещнат	 състава	 на	 „Лев-
ски“	от	град	Левски.	Мачът	
ще	започне	в	14	часа	и	ще	
бъде	 ръководен	 от	 рефе-
рите	Станислав	Стойков	и	
Велизар	Делийчев	от	град	
Ловеч.	 Делегат	 на	 БФХ	
ще	 е	 Красимир	 Илиев	 от	
Русе.	Във	временното	кла-
сиране	 „Чардафон“	 е	 на	
трета	 позиция	 с	 актив	 от	
9	 точки,	 а	 „Левски“	 е	 на	

осмо	 място	 само	 с	 една	
победа	 дотук	 и	 2	 точки.	
Петко	Петков	пък	е	десети	
в	листата	на	реализатори-
те	 с	 40	 точни	 попадения	
до	 момента.	 Адриан	 Ди-
митров	 от	 „Левски“	 е	 на	
седма	позиция	с	43.

Веднага	 след	 двубоя	
при	 мъжете	 в	 „Орловец“	
ще	 започне	 срещата	 от	
1/4	 финалната	 фаза	 на	
турнира	 Купа	 България	
при	 дамите	 между	 „Бъки“	
и	 „Шумен	 98“.	 За	 двата	
състава	това	ще	бъде	вто-
ри	 сблъсък	 в	 рамките	 на	
седмица.	Миналата	неделя	
габровският	 тим	 гостува	в	

Шумен	 в	 среща	 от	V	 кръг	
на	първенството	в	 „А“	РХГ	
и	 отстъпи	 с	 22:26.	 Сега	
Лидия	 Ковачева	 и	 съот-
борничките	 й	 са	 амбици-
рани	за	реванш,	който	би	
им	 донесъл	 класиране	 на	
полуфинал	 за	Купата.	Ма-
чът	ще	започне	в	16	часа.	
Ръководството	 му	 е	 пове-
рено	 на	 международните	
рефери	от	Велико	Търново	
Звезделин	 Йончев	 и	 Све-
тослав	Йовчев.	Делегат	на	
БФХ	ще	бъде	Димитър	Па-
шов	от	Горна	Оряховица.

Носителят	 на	 трофея	
за	 2018-та	 „Свиленград“	
пропуска	¼	финалния	кръг.					

Юбилейно позäравление към инженер Пеньо Рачев
 

 Инж.	Пеньо	Рачев	е	познат	на	габровци	с	него-
вата	 човещина,	 честност	и	пословично	 трудолюбие,	
намерили	изява	в	обществената	му	и	стопанска	дей-
ност:
	 Отличник	на	Министерството	на	леката	и	храни-
телно-вкусовата	промишленост.
	 Първи	директор	на	ЕТЗ	–	Габрово,	с	принос	за	
прерастването	му	в	комбинат	-	национален	първенец	
и	с	международна	награда	„Меркурий”.
	 Под	негово	ръководство	Габровската	централна	
експериментална	база	прераства	в	завод	за	печата-
щи	устройства	(ЗПУ).
	 Ръководи	 изграждането	 на	 тролейбусната	 мре-
жа	в	Габрово.
	 Стопанско	 обединение	 „Инструментална	 про-

мишленост”,	ръководено	от	него,	прераства	във	фирма	„Инструмент”.
	 Пеньо	 Рачев	 е	 първи	 председател,	 по-късно	 –	 изпълнителен	 директор	 на	
Сдружение	„Габрово	21”.
	 Граждански	комитет	„Памет	габровска”	Ви	поздравява,

	господин	Рачев,	по	случай	деветдесетия	Ви	юбилей.	
Радвайте	се	на	здраво	и	пълноценно	дълголетие!

Две ханäбални ñрещи в 
зала „Орловец” тази ñъбота

ДРУГИТЕ	ДВЕ	ЧЕТВъРТФИНАЛНИ	СРЕЩИ	СА:
„Поморие“	 -	„Етър’64“	(Велико	Търново)
„Спартак“	(Плевен)	 -	„Ники	спорт“	(Сливница)

	 Вицепремиерът	 на	
Република	 България	 То-
мислав	Дончев	и	ректорът	
на	 Великотърновския	 уни-
верситет	проф.	д-р	Христо	
Бонджолов	 откриха	 пър-
вата	за	Югоизточна	Евро-
па	 конференция	 на	 тема	
„Стойността	 на	 комуника-
циите	 в	 дигиталната	 ера“,	
съобщиха	вчера	от	висше-
то	 учебно	 заведение,	 до-
макин	на	събитието.
	 Участие	 във	 форума	
вземат	 експерти	 и	 учени	
в	 областта	 на	 публичните	

комуникации,	 бизнес	 ли-
дери	 и	 журналисти,	 обе-
динени	 от	 предизвикател-
ството	 за	 измерване	 на	
комуникационните	 усилия	
в	динамично	променящите	
се	условия	на	публичност.
	 „Днес	живеем	в	 ерата	
на	 технологиите,	 на	 ин-
тернет,	 на	 информацията,	
на	 комуникацията	 и	 ком-
пютърните	 мрежи,	 в	 един	
дигитално	 свързан	 свят.	
Заедно	 с	 него	 идва	 и	 ре-
волюцията	 в	 публичните	
комуникации.						стр.	2

Томиñлав Дончев откри 
межäунароäна конференция във 
Великотърновñкия универñитет

	 Под	 мотото	 „Предай	
нататък“	 в	Севлиево	беше	
отбелязана	 Европейската	
седмица	 на	 професионал-
ните	умения.	Инициативата	
беше	подкрепена	от	„Иде-
ал	 Стандарт	 –	 Видима“	 и	
в	 нея	 участваха	 24	 учени-
ка	 от	 ПГМЕТ	 „Ген.	 Иван	
Бъчваров“	 от	 осми	 клас	
на	специалността	с	дуално	
обучение	 „Машинен	 тех-
ник“.
	 Ръководителят	 на	 „На-
биране	 и	 подбор	 на	 пер-
сонал“	 Светла	 Георгиева	
и	д-р	инж.	Хасан	Хасанов	
от	 „Развитие	 на	 произ-

водствените	 процеси“	 към	
дирекция	 „Ефективност	
и	 оптимизация	 на	 произ-
водството“	 приятелски	 по-
срещнаха	 младите	 хора	 в	
„Идеал	 Стандарт	 –	 Види-
ма“	-	Севлиево.
	 Г-жа	 Георгиева	 запоз-
на	 учениците	 с	 история-
та	 и	 производствените	
структури	 на	 компанията,	
с	 предлаганите	 младежки	
програми,	 възможностите	
за	 обучение	 и	 кариерно	
развитие.	 Инж.	 Хасанов	
разказа	 пред	 момичетата	
и	 момчетата	 за	 своя	 жи-
тейски	път.								стр.	2

С „Преäай нататък” в Севлиево отбелязаха 
Европейñката ñеäмица на профеñионалните умения

Ученици	от	ПГМЕТ	
„Ген.	Иван	Бъчваров“
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Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен обслужващ цен-
тър габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 На 07.12.2018 г. от 10:00 до 15:00 ч. поради	
извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	
съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	
бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	
на	 община	Трявна,	 с.	 Кисийци,	 с.	 Керени	 и	 с.	
Добревци.
 Временни	 смущения	 в	 електрозахранването	
са	възможни	от 09:45 до 10:15 ч. и от 14:45 до 
15:15 ч. в	 районите	 на	 община	Трявна:	 с.	 Глут-
ници,	 с.	 Белица,	 с.	 Райнушковци,	 с.	 Ошани,	 с.	
Маневци,	 с.	Армянковци,	 с.	Фъревци,	 с.	 Павле-
вци,	с.	Никачковци,	с.	Стръмци,	с.	Стражата,	с.	
Даевци,	 с.	 Раевци,	 с.	 Попгергевци,	 с.	 Дъскари,	
с.	Михаилчетата,	 с.	 Долни	 и	 Горни	Мечевци,	 с.	
Дръндари,	с.	Иван	Димово,	с.	Велково,	с.	Дими-
евци,	с.	Малки	Станчевци,	с.	Големи	Станчевци,	
с.	 Сухолоевци,	 с.	 Томчевци,	 МТП	 „Чинар“,	 с.	
Бърдени,	с.	Царето,	с.	Чифлика,	с.	Миховци,	кв.	
Стояновци,	с.	Христовци,	с.	Черновръх,	с.	Чака-
ли,	всички	фирми	на	територията	на	бивш	ДАП,	
МТС,	Бетонов	възел	–	фирма	 „Монолит“,	Хлебо-
завод,	 СТП	 „Промкомбинат“,	 района	 на	 бивша	
кравеферма,	 Ретранслатор,	 хотел	 „Престола	 на	
Мария“. 
	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпределите-
лен	обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	
извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудоб-
ство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	 информация	 можете	 да	 получите	
на	тел.	0700	1	61	61.

ВЕЛА ЛАзАРОВА

	 Габровският	 камерен	
оркестър	изпълни	за	първи	
път	в	България	произведе-
ния	 от	 Йохан	 Бернхард	
Бах,	 Вилхелм	 Фридеман	
Бах,	Карл	Филип	Емануел	
Бах	 -	Концерт	за	пиано	и	
оркестър	№	2	в	ре	мажор	
с	 гост-солист	 младата	 и	
много	 талантлива	 Венета	
Нейнска	 от	 София,	 Увер-
тюра	(Малка	симфония)	№	
1	оп.	3	от	Йохан	Кристиан	
Бах.	
	 В	 програмата	 на	 21	
ноември	 прозвуча	 и	 про-
чутата	„Ария”	от	трета	тан-
цова	сюита	в	ре	мажор	от	
бащата	 Йохан	 Себастиан	

Бах.
	 „От	 проведената	 в	
Дните	на	камерната	музи-
ка	анкета	пролича,	че	мно-
го	 от	 слушателите	 пред-
почитат	 да	 слушат	 такава	
музика.	 Ние	 се	 стараем	
да	 разширяваме	 инфор-
мацията	 по	 отношение	 на	
бароковата	 музика	 (XVI	 -		
първата	 половина	 на	 XVIII	
век)	 за	 нашата	 публика	 и	
затова	 се	 опитвам	 да	 ос-
ветля	 по-непознатата	 част	
от	нея.	
	 През	бароковата	епоха	
са	живели	над	300	компо-
зитори,	включително	и	мо-
нарси,	и	принцеси,	писали	
музика.	 Даже	 имало	 един	
японец,	 дошъл	 в	 Европа,	

който	също	станал	компо-
зитор.	Във	фонотеки	с	ин-
тернет	 портали	 случайно	
попаднах	на	интересна	му-
зика	от	синовете	на	Й.	С.	
Бах,	четирима	от	които	са	
известни	 композитори.	 В	
нашата	 програма	 звучаха	
произведения	 на	 Вилхелм	
Фридеман	Бах,	втория	син	
-	Карл	Филип	Емануел	Бах	
-	най-успешният	и	дълголе-
тен	син	от	фамилия	Бах,	и	
Йохан	 Кристиан	 Бах,	 по-
следното,	20-то	дете	на	ге-
ния	от	втората	му	съпруга	
Ана-Магдалена	Бах.	
	 Воден	 от	 мисълта	 да	
се	 види	 кой	 каква	 музи-
ка	 е	 предпочитал,	 затова	
включих	 и	музика	 на	 вто-

рия	по-голям	братовчед	на	
бащата	 -	 Йохан	 Бернхард	
Бах”,	 отбеляза	 диригентът	
Иван	Стоянов.
	 На	 30	 януари	 Камер-
ният	оркестър	ще	направи	
отново	 концерт	 -	 Бахова	
вечер	с	музика	от	същите	
автори,	 но	с	други	произ-
ведения.	
	 Коледният	 концерт	
ще	 е	 на	 17	 декември	 с	
участието	 на	 Женски	 хор	
при	 читалище	 „Габрово”	 с	
диригент	Андреана	 Папан-
чева,	 талантливи	 деца-ин-
струменталисти	 от	 града,	
великолепните	 гост-музи-
канти	Деворина	Гамалова	-	
цигулка,	и	Божидар	Пенев	
-	орган.

	 Продължаваме	 поредицата	 от	 занимателни	
географски	и	исторически	тестови	въпроси,	пред-
ложени	от	Христо	Кичиков	и	Павел	Вълчев.	Въпро-
сите	имат	за	цел	по	интересен	и	оригинален	начин	
да	проверите	и	обогатите	вашите	знания.
	 Нашите	въпроси	ще	бъдат	в	малко	нетрадицио-
нен	 вид	 „10+1“.	 Последният	 въпрос	 ще	 бъде	 с	 по-
особено	съдържание.
	 В	 началото	 предлагаме	 поредица	 от	 въпроси,	
любопитни	факти,	легенди	и	предания	и	снимки	за	
най-дългата	българска	планина	–	Стара	планина.
	 Вашите	 въпроси	 и	 предложения	 можете	 да	
изпращате	 на	 имейл:	 100vesti@stovesti.info	 или	
kichikov@abv.bg,	или	в	редакцията	на	„100	вести“	-	
Габрово,	ул.	„Отец	Паисий“	2.
	 Верните	отговори	ще	бъдат	публикувани	след-
ващата	събота.

тест 2

Познавате ли ñелищата 
в Стара планина?
1.	От	 красотите	 на	 при-
родата	 на	 кой	 старопла-
нински	 град	 Иван	 Вазов	
се	възхищава	и	пише:	„Ако	
не	бях	дошел	в	...........	и	аз	
щях	 да	 остана	 чужденец	
на	 майка	 България...	 Хо-
дил	 съм	 в	 Швейцария,	 и	
по	 други	 места	 в	 Европа,	
пребродил	 съм	 и	 Бълга-
рия,	 но	 не	 съм	 видял	 по-
вълшебен	град”.

а)	Троян
б) Тетевен
в)	Берковица
г) Вършец

2.	Кое	 старопланинско	
селище	е	свързано	с	име-
нитите	 българи	 Йордан	
Йовков,	 Тодор	 Икономов,	
Сава	 Филаретов,	 Райно	

Попович?
а)	Елена
б)	Котел
в)	Жеравна
г) Ичера

3.	Този	град	се	намира	на	
важен	 кръстопът,	 свърз-
ващ	 река	 Дунав	 с	 Маке-
дония	и	Тракия,	в	близост	
до	два	значими	старопла-
нински	прохода.	През	XVI-
XVII	 век	 градът	 е	 важен	
рударски	 и	 занаятчийски	
център.

а)	Етрополе
б) Ботевград
в)	Тетевен
г) Златица

4.	Този	малък	 град	 в	 За-
падна	 Стара	 планина	 е	
застроен	 върху	 заливната	

тераса	 на	 река	 Нишава,	
между	Берковска,	Мала	 и	
Чепън	планина.	Кой	е	той?

а) Годеч
б) Своге
в)	Берковица
г)	Вършец

5.	 В	 кой	 старопланински	
град	 живее	 Иван	 Вазов	
през	 периода	 1879-1880	 г.	
и	е	съдия	в	окръжния	съд.	
Тук	той	създава	бележито-
то	 си	 произведение	 „Гра-
мада”.	 Днес	 в	 този	 град	
има	 дом-музей	 „Иван	 Ва-
зов”.

а)	Вършец
б) Тетевен
в)	Враца
г) Берковица

6.	 Кое	 старопланинско	
селище	 се	 е	 развивало	
като	 рударско,	 с	 находи-
ща	на	мед,	олово,	сребро,	
желязо,	 откъдето	 идва	 и	
името	му?

а)	Мартиново
б)	Самоков
в)	Чипровци

г)	Плачковци

7.	Този	град	е	най-големи-
ят	 балнеоложки	 център	 в	
Северна	 България.	 Извес-
тен	 е	 с	 топлите	 си	 мине-
рални	 води.	 Разположен	
е	 в	 северните	 склонове	
на	 Стара	 планина,	 в	 под-
ножието	на	връх	Тодорини	
кукли.

а)	Момин	проход
б)	Вършец
в)	Павел	баня
г) Хисаря

8.	 Този	 старопланински	
град	 е	 известен	 с	 доби-
ва	на	антрацитни	въглища,	
уранови	руди	и	с	фабрика	
за	 шоколадови	 и	 захарни	
изделия.	Кой	е	той?

а) Твърдица
б)	Бобовдол
в)	Своге
г) Мездра

9.	 Градът	 е	 разположен	
в	Източна	Стара	планина,	
на	важен	проход,	известен	
с	 името	 „Демир	 Капия”	

(„Железни	 врати”).	 Родно	
място	е	на	Софроний	Вра-
чански,	 Георги	 Мамарчев,	
Георги	 Раковски,	 Петър	
Берон,	 Васил	 Берон,	 Фи-
лип	Кутев...

а)	Сливен
б)	Котел
в)	Елена
г) Габрово

10.	 Обявен	 е	 за	 град	
по	 случай	 100	 години	 от	
Априлското	 въстание,	 из-
вестно	 в	 този	 край	 като	
Новоселското	 въстание.	
Образуван	е	от	сливането	
на	 селата	Ново	 село,	Ос-
трец,	Видима	и	Зла	река.

а)	Априлци
б)	Дряново
в)	Клисура
г) Мъглиж

11.
На................всичко е спокойно.
На .............. няма боеве.
В покой стои полето бойно,
без злите бойни ветрове.
О, връх на героична слава,
остана ти безсмъртен!
Теб почит все ще ти отдава,
народ свободно окрилен.
	 Името	 на	 кой	 старо-
планински	 връх	 е	 изпус-
нато	 в	 текста	 на	 песен	 с	
автор	 големият	 габровски	
диригент	 и	 композитор	
Стефка	Карапенева?

1. б)
2. в)
3. в)
4. в)
5. а)
6. б)

Верни отговори 
на теста от бр. 267:

7. в)
8. а)
9. в)
10. б)
11. Еделвайс

продължава от стр. 1
след	като	на	19	април	2018	
г.	 в	 землището	на	с.	Кор-
мянско,	община	Севлиево,	
в	 имот	 с	 кад.	№...	 частна	
горска	територия...	без	ре-
довно	 писмено	 позволи-
телно	отсякъл	6	бр.	дърве-
та	от	 дървесен	вид	цер	и	
3	бр.	дървета	от	дървесен	
вид	 благун,	 представлява-
щи	 4	 простр.	 куб.	 м	 дър-

ва	 за	 огрев,	 на	 стойност	
240,00	 лв.,	 което	 деяние	
представлява	 маловажен	
случай...	 Извършено	 е	 от	
обвиняемия	с	пряк	умисъл,	
тъй	 като	 същият	 е	 съзна-
вал,	че	не	притежава	пис-
мено	позволително	за	сеч	
в	процесния	имот“.	По	за-
кон	за	подобно	престъпле-
ние	се	предвижда	наказа-
ние	„до	1	година	лишаване	

от	 свобода	 или	 пробация,	
или	 глоба	 от	 100	 до	 300	
лв.“.	И	тъй	като	обвиняеми-
ят	 П.	 М.	 И.	 отговарял	 на	
изискванията	 на	 чл.	 78А,	
съдът	прие	предложението	
на	 прокуратурата	 и	 реши	
да	го	освободи	от	наказа-
телна	отговорност,	като	му	
наложи	 административно	
наказание	–	глоба	от	1000	
лева	 в	 полза	 на	 държа-

вата.	 „Съдът	 намира,	 че	
този	 размер	 е	 съобразен	
с	 имотното	 състояние	 на	
обвиняемия,	 както	 и	 със	
степента	 на	 обществената	
му		опасност“,	пише	в	мо-
тивите	към	присъдата.	
	 Това	решение	подлежи	
на	обжалване	протестира-
не	 пред	 габровския	Окръ-
жен	съд	в	 15-дневен,	 счи-
тано	от	19	ноември	2018	г.

Съä за незаконна ñеч в чужäа ãора

продължава от стр. 1
Тази	 революция	 включва	
не	 само	начина,	 по	 който	
комуникираме,	 но	 и	 при-
родата,	 и	 стойността	 на	
самата	комуникация.	Стой-
ността	 на	 общуването	 и	
комуникациите	днес	е	мно-
го	 важна	 за	 всяка	 една	
от	сферите	на	живота.	За	
общуването	 е	 нужно	 да	
има	 две	 страни,	 които	 се	
разбират,	които	говорят	на	
един	 и	 същ	 език,	 които	
се	 чуват	 една	 друга.	 Вяр-
вам,	 че	 този	 форум	 ще	
даде	 много	 отговори	 на	
въпросите,	 които	си	е	по-

ставил.	Събитието	ще	бъде	
полезно	както	за	участни-
ците	 и	 експертите,	 така	
и	 за	 всички	 гости	 и	 сту-
денти.	 Пожелавам	 успех	
на	 конференцията“,	 каза	
в	 приветствието	 си	 към	
участниците	 и	 гостите	 на	
конференцията	 ректорът	
проф.	Христо	Бонджолов.
	 „Информацията,	 за	
разлика	от	 другите	ресур-
си,	 може	 да	 се	 споделя	
и	 рециклира	 многократно.	
Тя	 дава	 възможност	 да	
променим	 целия	 общест-
вен	 ред.	 Днес	 живеем	 в	
един	вълнуващ	свят,	в	кой-

то,	освен	да	се	произведе	
фалшива	 новина,	 имаме	
уникалния	 шанс	 да	 гово-
рим	 това,	 което	 искаме.	
Ние	 не	 можем	 да	 влияем	
на	фалшивите	 новини,	 за-
щото	 това	 е	 цензура,	 но	
можем	 да	 се	 научим	 да	
ги	 разпознаваме”,	 заяви	
вицепремиерът	 Томислав	
Дончев.
	 Всички	 гости	 на	 съби-
тието	 имат	 възможност-
та	 да	 зададат	 своите	 въ-
проси	 към	 международно	
утвърдени	 експерти	 като	
Джона	Бърк,	изпълнителен	
директор	 на	 Международ-

ната	 асоциация	 за	 оцен-
ка	 и	 измервания	 на	 ко-
муникациите	 (AMEC),	 Ана	
Ади	-	професор	по	връзки	
с	 обществеността	 и	 кор-
поративни	 комуникации	 в	
Университета	за	приложни	
науки	 „Квадрига“	 в	 Бер-
лин,	 и	 изследователя	 на	
масовите	 комуникации	То-
мас	 Щокле,	 както	 и	 към	
панелистите	от	областта	и	
страната.	
	 Организатор	 на	 кон-
ференцията	 е	 Сдружение	
„Знание	–	интензивно	раз-
витие“	 (KIDA)	 с	 основен	
партньор	A	Data	Pro.

Томиñлав Дончев откри межäунароäна 
конференция във Великотърновñкия универñитет

продължава от стр. 1
Живот,	който	е	пример	за	
подражание	 на	 неговите	
синове	 и	 който	 могат	 да	
последват	 и	 други	 мла-
ди	 хора.	 Хасан	 Хасанов	
е	 завършил	ТУ	 -	 Габрово,	
доктор	 на	 техническите	
науки	е	и	 е	преподавател	
по	 „Машини	 и	 системи	 с	
ЦПУ“	 във	 висшето	 учеб-
но	заведение.	Големият	му	
син	-	Берхан,	е	възпитаник	
на	гимназията	и	студент	в	
габровския	 ТУ	 по	 специ-
алността	 „Мехатроника“	 и	
работи	в	процес	„Механи-
чен“	 на	 Завода	 за	 сани-
тарна	арматура.		А	малкият	
му	син	-	Емре,	е	ученик	в	
8	клас	в	ПГМЕТ	„Ген.	Иван	
Бъчваров“	 по	 специал-
ността	 „Машинен	 техник“,	
дуална	 форма	 на	 обуче-
ние,	 и	 мечтае	 да	 продъл-
жи	 по	 стъпките	 на	 баща	
си.	 След	 представяне	 на	
технологичния	 процес	 на	
производство	 на	 смеси-
тели	 момчетата	 проявиха	
интерес	 да	 се	 запознаят	
отблизо	с	машините	с	ЦПУ	
в	 Завода	 за	 арматура.	Те	
знаят,	 че	 тяхната	 произ-
водствена	 практика	 в	 ре-
ални	 условия	 ще	 започне	
точно	 от	 процес	 „Меха-
ничен“.

	 Така	 мла-
дите	 хора	 по-
вишиха	 своята	
осведоменост	
относно	 пол-
зите	 от	 ранно	
професионал-
но	 ориенти-
ране.	 С	 не-
търпение	 и	 в	
очакване	 за	
следващи	 сре-
щи	 завърши	
първата	среща	
с	учениците	от	
втория	 випуск,	
обучаващ	 се	
по	 системата	
„учене	 чрез	
работа“,	 дуална	 форма	
обучение	 в	 ПГМЕТ	 „Ген.	
Иван	 Бъчваров“	 -	 Севли-
ево.
	 Европейската	 седмица	
на	 професионалните	 уме-
ния	е	отворена	за	всички	
организации	в	рамките	на	
всяка	една	от	28-те	държа-
ви-членки	на	ЕС,	членове-
те	на	Европейската	асоци-
ация	за	свободна	търговия	
(Норвегия,	 Исландия,	 Ли-
хтенщайн	 и	 Швейцария)	
или	 държавите	 кандидат-
ки.	 В	 отделни	 събития	 в	
нея	се	включват	и	членове	
на	 екипа	 на	 проект	 „На-
ционалните	 координатори	

за	 изпълнение	 на	 Евро-
пейската	програма	за	уче-
не	на	възрастни	в	Европа“	
от	България.
	 Европейската	 седми-
ца	 на	 професионалните	
умения	 е	 инициатива	 на	
Европейската	 комисия	 и	
има	 за	 цел	 да	 направи	
по-привлекателно	 профе-
сионалното	 образование	
и	 обучение	 (ПОО)	 в	 под-
крепа	 на	 качествените	
умения	и	работните	места	
чрез	 съчетаване	 на	 проя-
ви,	 които	ще	се	проведат	
в	цяла	Европа	на	местно,	
регионално	 и	 национално	
равнище.		

С „Преäай нататък” в Севлиево отбелязаха 
Европейñката ñеäмица на профеñионалните...

За първи път в Бълãария композитори от 
фамилия Бах звучаха в ãалерия “Õриñто Öокев”

Хасан	Хасанов
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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 - Вашият живот е изпъл-
нен с много труд, наситени 
събития и успехи. Как бихте 
го охарактеризирали накрат-
ко?
	 -	Не	мога	да	кажа,	че	съм	
направил	 само	 каквото	 мога.	
Смятам,	че	съм	направил	как-
вото	трябва.	Това	беше	мотото	
в	 живота	 ми.	 И	 когато	 свър-
шиш	това,	което	трябва,	става	
много	сериозно.
 - младостта Ви е свърза-
на с памукотекстилния ком-
бинат, какви са спомените Ви 
оттогава?
	 -	Там	 попаднах	 в	 средата	
на	 опитни	 специалисти,	 усво-
их	 професията	 на	 машинен	
и	 текстилен	 техник	 до	 съвър-
шенство.	 Успях	 да	 опозная	
този	отрасъл	в	цялата	страна	
и	да	предам	опита	си	в	пред-
приятието.	
	 Ръководството	на	предпри-
ятието	 забелязва	 моя	 профе-
сионализъм	 и	 трудолюбие	 и	
тогавашният	 директор	 Иван	
Кънев	ми	възложи	да	ръково-
дя	 най-голямата	 реконструк-
ция	по	онова	време	в	Габрово	
-	 на	 апретурно-бояджийските	
цехове,	 тъкачниците,	 парови-
те	 стопанства.	 За	 пръв	 път	
в	 страната	 в	 този	 отрасъл	
се	 проведе	 реконструкция	 и	
модернизация	 за	 кратко	 вре-
ме,	 увеличи	се	производител-
ността	 на	 труда	 за	 отделни	
възлови	машини	от	два	до	три	
пъти.	 За	 пръв	 път	 в	 страната	
се	въведе	и	планово	основен	
ремонт	 в	 кратки	 срокове,	 за	
което	се	изисква	изключител-
но	точна	организация	на	рабо-
та.	Става	дума	за	времето	от	
1959	до	1961	година.
  - След това започвате ра-
бота в ГК на БКп - Габрово?
	 -	 Няколко	 пъти	 бях	 канен	
да	 работя	 там,	 отказвах	 съз-
нателно,	 защото	 смятах	 за	
необходимо	 да	 натрупам	 по-
голям	опит	в	професията.	Въ-
преки	 това	 през	 април	 1961	
година	бях	привлечен	на	рабо-
та	като	специалист	в	промиш-
ления	отдел	на	Градски	коми-
тет	 на	 БКП.	 От	 този	 момент	
нататък	 започна	 моят	 бурен	
живот	 като	 човек,	 на	 кого-
то	 е	 предопределена	 участта	
да	 взема	 активно	 участие	 в	
изграждане	 икономиката	 на	
Габрово.	
	 По-късно	и	като	завеждащ	
отдел	 „Промишлен“	 участвах	
активно	 в	 модернизацията	 и	
реконструкцията	на	предприя-
тия	като	електротелферния	за-
вод,	 вълненотекстилен	 комби-
нат	 „Георги	 Генев“,	 кожарски	
завод	 „Димитър	 Благоев“,	 за-
вод	 за	 часовникови	 прибори	
„Импулс“,	 машиностроителен	
завод	 „Янтра“,	 „Промишлена	
електроника“,	 инструментален	
завод	 „Болшевик“,	 „Петко	Де-
нев“.	А	също	така		-	трикотаж-
ните	фабрики	„Буря“,	„Картал“,	
заводите	 „Руно“,	 „Рачо	 Кова-
ча“,	 „Пруно“,	 „Сокол“,	 „Сърп	и	
чук“,	 „Капитан	 Дядо	 Никола“,	
„Хидропластика“,	 „Независи-
мост“	и	други.
			Тогава	взех	активно	участие	
за	израждане	на	други	важни	
за	 града	 обекти	 като	 язовир	
„Христо	Смирненски“,	 пречис-
твателна	 станция,	 „Петрол“,	
Спортна	 база,	 консервна	 фа-
брика,	 стопанска	 дирекция	
„Търговия	 на	 едро“,	Топлоеле-
ктрическата	 централа	 и	 ней-
ната	двуетапна	модернизация,	
„Здравоход“,	 „Наслада“,	 „Бал-
кан“.
	 Съдействах	 за	 изгражда-
нето	 на	 Хлебозавода,	 Дома	
на	 хумора	и	сатирата,	 „Етър“,	
Националния	 музей	 на	 обра-
зованието,	 модернизация	 на	
театъра,	 Дома	 на	 културата,	
СМК,	 жилищното	 строител-

ство,	 „Автокомбинат“	 -	 товар-
но	и	автобусно.	С	колегите	из-
цяло	 поехме	 и	 осъществихме	
и	 тролейбусно	 стопанство,	 с	
кабелната	 	 и	 контактна	 мре-
жа,	 доставката	 на	 тролейбус-
ни	коли.
	 	 	 Особен	 дял	 имам	 за	 от-
криване	 на	 научните	 звена:	
ВМЕИ,	 Институт	 за	 учители	
специалисти,	 база	 за	 техни-
ческо	 развитие	 „Тесма“,	 база	
за	 развитие	 на	 	 текстилното	
машиностроене,	 а	 също	 така	
бази	 за	 развитие	 за	 кожаро-
обувната	 промишленост,	 „Ме-
хатроника“,	 за	обслужване	на	
точното	машиностроене	в	спе-
циалното	производство	на	во-
енната	индустрия	в	системата	
на	„Металхим“,	електронно-из-
числителния	 център	 „Богомил	
Гъдев“.
  - много неща са свърше-
ни пред този период!
			 -	 Така	 е.	 Денонощно	 ра-
ботехме	 за	 изграждане	 на	
материално-техническата	 ба-
за.	 Габрово	 се	 нареждаше	
на	 едно	 от	 първите	 места	 в	
страната.	Освен	 това	полагах	
особена	 грижа	 за	 развитието	
на	кадрите,	тяхното	професио-
нално	изграждане.
	 	 Наред	 с	 огромната	 и	 отго-
ворна	работа,	през	този	пери-

од	 успях	 да	 завърша	 с	 отли-
чие	Педагогическия	институт	в	
София	и	ВМЕИ.
	 	 	 	През	 1969	 година	бях	из-
пратен	като	главен	инженер	в	
Завода	 за	 пултове	 и	 клавиа-
тури.	Две	години	по-късно	бях	
назначен	 за	 завеждащ	 отдел	
„Наука,	 образование	 и	 техни-
чески	 прогрес“	 в	 Окръжния	
комитет	на	БКП.	През	този	пе-
риод	с	моето	активно	участие	
бяха	изградени	още	нова	сгра-
да	на	Математическата	гимна-
зия,	 Техникум	 за	 обществено	
хранене,	 Текстилния	 техникум	
и	СПТУ	по	строителство,	нови	
сгради	но	Първо	основно	учи-
лище,	на	Осмо	основно,	Деве-
то	основно	училище,	Единаде-

сето	 основно	 и	 Дванадесето	
основно	училища.
		 Бяха	новоизградени	и	пре-
устроени	 сградите	 на	 над	 10	
детски	градини	и	ясли.	А	също	
така	бяха	изградени	нова	по-
щенска	 палата,	 нови	 сгради	
на	 БНБ	 и	 на	 Регионалното	
управление	 на	 МВР,	 хотели-
те	 „Балкан“	 и	 „Янтра“,	 кино	
„Алеко	 Константинов“,	 почив-
на	 станция	 „Люляците“,	 язо-
вир	 „Синкевица“,	 парковете	
„Градище“,	 „Баждар“,	 почивни	
станции	в	Китен	и	Варна.	Из-
градени	бяха	Младежкият	дом	
на	Петкова	нива	и	много	дру-
ги.
 - Тогава се строеше интен-
зивно в целия окръг, нали?
	 -	 Да,	 през	 периода	 1971-
1977	година	съм	взел	активно	
участие	 в	 строителството	 на	
редица	 промишлени	 предпри-
ятия	в	Габровски	окръг.	В	Се-
влиево	-	Завода	за	санитарна	
арматура	 „Стоян	 Бъчваров“,	

в	 неговата	 модернизация	 и	
реконструкция,	заводите	„Нен-
ко	Илиев“,	„Росица“,	„Динамо“,	
„Петолъчката“,	 „Азбестови	 из-
делия“.
					В	Дряново	-	изграждането	
и	 модернизацията	 на	 инстру-
ментален	 завод	 „Динамика“	
и	 на	 вагонния	 завод,	 „Бачо	
Киро“.
	 	 	 В	Трявна	 -	 модернизация-
та	 на	 завод	 „Ангел	 Кънчев“,	
„Аврам	 Стоянов“,	 „Изкуство“.	
Конкретна	 помощ	 се	 оказва-
ше	на	промишлените	предпри-
ятия	в	Плачковци	и	промишле-
ните	цехове	в	селата	Ряховци,	
Горна	Росица,	Батошево,	Град-
ница.
    - Занимавали сте се и 
с електротелферното произ-
водство?
				 -	През	есента	на	1978	го-
дина	 бях	 изпратен	 да	 оглавя	
електротелферното	 производ-
ство,	 там	 имаше	 проблеми	
поради	 допуснати	 слабости	 и	
грешки.	Натоварен	бях	да	из-
градя	комбинатската	форма	на	
управление.	 С	 много	 труд	 бе	
създадена	 съвременна	 фор-
ма	 на	 организация	 и	 произ-
водството	 бе	 стабилизирано.	
Създаде	 се	 промяна	 в	 упра-
влението	на	първоешелонните	
заводи	 -	 за	 електротелферни	
двигатели	във	Велико	Търново,	
за	 електротелферни	 компо-
ненти	 „Иван	 Влайков“	 -	 Дря-
ново,	 Ковашко-пресов	 леярен	
завод,	Ремонтния	завод.	След	
извършената	 реконструкция	 и	
модернизация	бяха	създадени	
условия	този	Комбинат	годиш-
но	да	произвежда	100-120	000	
машини	и	той	стана	най-голе-
мият	производител	на	телфери	
в	 света.	 По	 това	 време	 в	
Германия	са	произвеждани	30	
000	годишно,	в	Япония	-	55	000	
броя,	и	САЩ	-	45	000.
	 	 	 По	моя	 инициатива	 изгра-
дихме	 фирми	 в	 Италия	 и	 Ис-
пания	-	за	сервизиране	и	про-
дажба	 на	 български	 машини.	
Подобни	фирми	 се	 създадоха	

в	Германия,	Канада	и	САЩ.	С	
това	 се	 създаде	 възможност	
Комбинатът	 да	 търгува	 с	 цял	
свят.	 Организирахме	 външно-
търговска	 организация	 „Бал-
канкар	Подем“,	 която	 да	 раз-
работва	и	продава	телфери	по	
света.	Растеше	авторитетът	на	
Комбината,	 той	 стана	 нацио-
нален	първенец	и	бе	награден	
с	международно	отличие	„Зла-
тен	Меркурий“.	Неслучайно	се	
говореше	за	златен	период	на	
българското	телферостроене.
	 Не	само	то,	но	и	други	га-
бровски	производства	изнася-
ха	на	Запад	-	продукцията	на	
заводите	„Сърп	и	чук“,	„Буря“,	
„Картал“,	 „Георги	 Генев“,	 „Ва-
сил	 Коларов“,	 „Мехатроника“,	
„Капитан	 Дядо	 Никола“,	 ком-
бинат	„Точно	машиностроене“.
   - Оглавили сте и инстру-
менталното производство?
	 -	През	1987	година	бях	из-
пратен	 да	 оглавя	 инструмен-
талното	производство	като	ге-
нерален	директор	на	 държав-
но	 стопанско	 обединение	 по	
инструментално	производство.	
По	 това	 време	 е	 изградена	
първата	 автоматизирана	 про-
изводствена	 система	 (ГАПС)	
за	 производството	 но	 сменя-
еми	твърдосплавни	пластини.
	 С	 системата	 на	 обедине-
нието	 влязоха	 заводите	 „Бол-
шевик“,	 СИМ,	 „Динамика“	 -	
Дряново,	 „Рачо	 Ковача“,	 ин-
струментален	 завод	 в	 село	
Дянково,	 Разградско,	 инстру-
ментален	 завод	 в	 село	Апри-
лово,	 Поповско,	 Институт	 за	
инструменти	и	машини.
			 Повече	 от	 всякога	 ми	 се	
налагаше	да	организирам	изу-
чаване	 опита	 в	 производство	
на	 инструменти	 във	 водещи	
страни	в	това	отношение.	Ор-
ганизирани	бяха	посещения	в	
САЩ,	Канада,	Германия,	Испа-
ния,	Южна	Корея.	Това	доведе	
до	технологично	израстване	и	
изграждане	 на	 висок	 автори-
тет	 на	 инструменталното	 про-
изводство	 както	 в	 страната,	
така	и	в	 чужбина.	Разработе-
ни	бяха	пазари	с	почти	всич-
ки	западни	страни,	арабските	
страни,	Южна	Корея.
 - След този напрегнат, но 
пълноценен период, след 43 
години трудов стаж дойде 
пенсионирането. С чувство 
за изпълнен дълг ли се отда-
дохте на заслужена почивка?
	 -	Смятам,	че	в	своята	тру-
дова	 дейност	 съм	 изпълнил	
своя	 граждански	 дълг,	 без	 да	
съм	допуснал	падения	в	рабо-
тата	си.	Дал	съм	всичко,	което	
зависи	от	мен,	за	развитието	
на	габровската	промишленост,	
транспорт	 и	 търговия,	 наука,	
образование.	 Направил	 съм	
много	за	утвърждаване	на	ка-
дрите	като	професионалисти	и	
ръководители.
					Отличавах	се	като	добре	
организиран	 човек,	 правил	
съм	 точен	 разчет	 на	 реше-
нията	си.	Бил	съм	за	пример	
като	 изпълнител	 и	 ръководи-
тел.	 Навсякъде,	 където	 съм	
работил,	 благодарение	 на	 ор-
ганизирания	си	труд,	съм	бил	
на	 почит	 и	 уважение.	 Всичко	
положително	 съм	 постигал,	
благодарение	 на	 правилния	
подбор	 на	 хората,	 умението	
да	 им	 давам	 възможност	 за	
изява	и	да	ги	уважавам.	
	 Вършил	 съм	 огромна	 ин-
дивидуална	 работа	 с	 всеки	
от	 подчинените	 си.	 Старал	
съм	 се	 да	 преценявам	 какъв	
характер	 има	 човекът,	 как-
ви	 са	 неговите	 физически	 и	
професионални	 възможности.	
Създавал	 съм	 обстановка	 за	
сплотяване	на	 хората.	Винаги	
съм	обичал	да	работя	с	умни	
хора,	 да	 се	 адаптирам	 към	
аудиторията,	с	която	контакту-
вам	 -	 както	 със	 специалисти,	
с	 ръководители,	 с	 министри	

и	 по-високи	 длъжности,	 така	
и	 с	 обикновени	 работници,	
малцинства.	Винаги	съм	имал	
ясна	 представа	 във	 времето	
какво	трябва	да	върша.
 - След пенсионирането си 
с какво се занимавахте?
	 -	Не	престанах	да	се	инте-
ресувам	какво	става	Габрово.	
Търсеха	 ме	 за	 консултации	
на	 ръководни	 кадри,	 особено	
след	 1989	 година.	 И	 неслу-
чайно	след	1999	година	назря	
идеята	 по	 какъв	 начин	 да	 се	
използват	 знаещите	 и	 може-
щите	 хора.	По	инициатива	на	
бивши	ръководни	кадри	и	про-
фесионалисти	 регистрирахме	
сдружението	 „Габрово	 21“	 с	
цел	да	се	използва	професио-
налния	опит	на	можещите,	за	
да	 бъдат	 полезни	 на	 хората.	
От	 1999	 до	 2006	 година	 бях	
председател,	 а	 после	 и	 из-
пълнителен	директор	на	сдру-
жението.	То	се	преобразува	в	
Съюз	на	работодателите.	През	
този	 период	 отдадох	 цялата	
си	 енергия	 и	 професионален	
опит	за	по-нататъшното	разви-
тие	на	габровската	икономика	
в	новата	обстановка.
    - Да се върнем пак към 
миналото. Кой беше най-
трудният период в живота 
Ви?
	 -	 Периодът	 след	 9	 сеп-
тември	 1944	 година	 беше	 из-
ключително	 труден	 период.	 В	
Габрово,	 а	 и	 не	 само	 тук,	
нямаше	 работа,	 особено	 за	
мъже.	 Правехме	 всичко	 въз-
можно	 да	 балансираме	 га-
бровската	 икономика.	 Имаше	
само	 текстилни	 предприятия,	
където	 работеха	 предимно	
жени.	Мъжете	търсеха	работа	
из	цялата	страна.	Най-важно-
то,	 че	 нямаше	достатъчно	 ка-
дри,	които	да	се	приспособят	
в	 новата	 обстановка.	 Напра-
вихме	 много	 за	 решаването	
на	 този	 въпрос.	 Като	 завеж-
дащ	отдел	„Промишлен“	няма-
ше	 висше	 учебно	 заведение	
в	 страната,	 което	 да	 не	 съм	
посетил,	за	да	разбера	колко	
габровци	 учат	 в	 него.	 Тогава	
тук	 нямаше	висше	 учебно	 за-
ведение.	 Организирах	 среща	
с	 тях	 заедно	 и	 поотделно.	
Убеждавах	 ги	 да	 се	 върнат	
след	завършването	в	Габрово,	
обещах,	 че	ще	 им	 бъдат	 оси-
гурени	жилища	и	работа.	Про-
ведох	много	 сериозна	работа	
с	 тях.	Това	създаде	една	ста-
билизация	 на	 кадрите.	 Беше	
след	 1959-1969	 година.	 Тогава	
започнахме	да	развиваме	ма-
шиностроене.Появи	 се	 елек-
тротелферният	 завод,	 „Про-
мишлена	 електроника“,	 раз-
расна	 се	 машиностроителен	
завод	„Янтра“,	„Болшевик“,	ко-
жарският	завод,	извършвахме	
реконструкция	 и	 модерниза-
ция	на	доста	предприятия.
	 Дойде	време	да	развием	и	
науката	 в	 Габрово.	 Решихме,	
че	трябва	да	създадем	висше	
учебно	 заведение,	 бази	 за	
техническо	развитие	към	голе-
мите	 заводи.	 Успяхме	 заради	
факта,	 че	 в	 Габрово	 имаше	
висококвалифицирани	 кадри.	
Парите	 за	 строителство	 ид-
ваха	 от	 текстилните	 предпри-
ятия,	 които	 много	 добре	 се	
развиваха.
   - Вие сте оглавявали ня-
колко големи предприятия, 
къде беше най-напрегнато и 
инфарктно?
				-	Пратиха	ме	за	директор	
на	 електротелферния	 завод	 в	
много	 тежък	 за	 него	 период.	
Там	 бяха	 изостанали	 с	 11	 го-
дини	с	производството	на	тел-
фери	 за	 второ	 направление.	
Имаше	големи	неприятности	с	
висшестоящите	 организации,	
Министерството	 на	 машино-
строенето,	 Министерския	 съ-
вет,	ЦК	на	БКП.

Продължава	на	стр.	8

Öял живот ñъм правил не ñамо каквото моãа, а каквото трябва

На 24 ноември Пеньо Рачев 
навършва 90 ãоäини 
Роден	 е	 през	 1928	 година	 в	
село	Пъртевци.	Той	е	потомък	
на	 големия	 Пеневски	 род.	 От	
малък	се	е	научил	на	труд	и	да	
оцелява.	 Средното	 си	 образо-

вание	е	получил	в	Техническото	училище	„Д-р	Никола	Васили-
ади“.	Започнал	е	работа	през	1947	година	в	бившата	фабрика	
„Принц	 Кирил“,	 след	 това	 -	 в	 памукотекстилния	 комбинат	
„Васил	Коларов“	като	машинен	техник.
	 	 	 Участвал	 е	 активно	 в	 строителството	 на	 материално-
техническата	 база	 на	 Габрово,	 в	 модернизацията	 и	 рекон-
струкцията	на	редица	предприятия,	в	построяване	на	много	
училища	и	детски	градини,	културни	институти.
				Бил	е	главен	директор	на	Стопански	комбинат	по	телфе-
ростроене,	 а	 по-късно	 -	 генерален	 директор	 на	 Стопанско	
обединение	 „Инструментална	 промишленост“.	 От	 1999	 до	
2006	 година	 е	 председател	 и	 изпълнителен	 директор	 на	
сдружение	„Габрово	21“.	Автор	е	на	книгата	„Пътят“,	първа	
и	 втора	 част,	 която	 описва	 изграждането	 на	 габровската	
индустрия	от	1947	до	1990	година	и	разрухата	й	след	това.

Инж. Пеньо Рачев, учаñтвал в ñтроежа на вñички преäприятия в Габровñко:

1943	г.,	на	екскурзия	във	Велико	Търново	като	ученик	в	Тех-
никума	по	механотехника	„Д-р	Никола	Василиади“	-	Габрово.	
Пеньо	Рачев,	най-ниският	в	класа
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ВЕСЕЛИН ИВ. ДИМИТРОВ

	 Веднага	 след	 Освобожде-
нието	 започва	 бързото	 разви-
тие	 на	 българската	 икономика	
и	нейното	модернизиране.	
	 Вълненотекстилната	 мани-
фактура,	 развита	 добре	 много	
по-рано,	 дава	 възможност	 в	
Габрово	 да	 се	 премине	 към	
нейната	 модернизация	 и	 пре-
минаване	 към	 фабрична	 ор-
ганизация	 на	 труда.	 Първата	
текстилна	 фабрика	 в	 Княже-
ство	България,	открита	от	Иван	
К.	 Калпазанов	 и	 Петко	 Цокев	
в	 Габрово,	 слага	 началото	 на		
бързия	 възход	 на	 фабрично-
то	 производство	 в	 града.	 Още	
същото	десетилетие	се	разкри-
ват	 нови	 текстилни	 фабрики.	
Въвеждането	 на	 машините	 в	
производствения	 цикъл,	 обаче,	
изисква	 и	 добре	 подготвени	
технически	 кадри	 за	 тяхната	
поддръжка.	За	монтажа	на	ма-
шините	си	Иван	К.	Калпазанов	
довежда	 австрийския	 майстор	
Винцер	Пацак	и	неговите	трима	
синове	–	Фердо,	Франц	и	Вин-
цер.	Последният	остава	завина-
ги	 в	 Габрово	 и	 се	 утвърждава		
като	 един	от	 най-добрите	май-
стори	в	бранша.
	 Акционерите	около	фабрика	
„Александър“	 довеждат	 англий-
ски	 майстори,	 които	 монтират	
машините	и	обучават	необходи-
мите	кадри.
	 В	 следващите	 години	 тек-
стилните	 фабрики	 търсят	 май-
стори,	 най-често	 чрез	 обяви	
във	 вестниците,	 предимно	 в	
Австро-Унгария	и	 Германия.	На	
една	 такава	 обява	 на	 габров-
ската	 фабрика	 „Фердинанд	 І“	
се	отзовава	и	майсторът	Йохан	
Валек.
	 Той	е	роден	в	чешкия	 град		
Нови-Етинг	на	6	август	1868	г.		в	
бедно	работническо	семейство.	
Бащата	бил	тъкач	на	шаяк.	Ра-
ботел	на	дървен	стан.
	 Още	 на	 13	 години	 Йохан	
започнал	работа	в	работилница	
за	 чепкане	 на	 вълнени	 парца-
ли.	 Като	 поотраснал,	 постъпил	
в	 тъкачна	 фабрика.	 Работел	 и	
учел	 във	 вечерни	 курсове	 по	
тъкачество.	На	18	години	става	
майстор-тъкач	в	град	Хумполец		
(Чехия).	 Усъвършенства	 се	 в	
професионално	отношение	като	
завършва	 и	 курсове	 за	 май-
стор-десенатор.	 Работи	 в	 тек-
стилни	 предприятия	 в	 Лайтме-

риц	(Чехия)	и	Траун	(Австрия).
	 Попаднал	 на	 обява	 на	 га-
бровското	 дружество	 „Успех“,	
той	се	свързва	с	ръководство-
то	 на	 Еснафската	 фабрика,	
сключва	тригодишен	договор		и	
в	1897	 г.	идва	в	Габрово.	След	
като	се	установява	тук,	извиква	
и	 семейството	 си	 –	 съпругата	
си	 Фрида	 с	 двете	 си	 малки	
деца.	 В	 1900	 г.,	 поради	 небла-
гоприятни	 условия	 и	 отказ	 на	
предприятието	 да	 удовлетвори	
исканията	 му,	 Валек	 напуска	
Габрово	и	се	завръща	в	Австро-
Унгария.	
	 През	1904	г.	фабрика	„Фер-
динанд	 І“	 отново	 го	 поканва	
за	 технически	 ръководител	 на	
предприятието,	 като	 му	 осигу-
рява	 много	 по-добри	 условия	
за	 работа,	 високо	 заплащане	
и	 жилище.	 Валек	 приема	 и	
идва	отново	в	Габрово,	заедно	
с	 вече	 осемчленното	 си	 се-
мейство.	 Този	 път	 той	 остава	
завинаги	 в	 България.	 Променя	
и	 името	 си	 на	 Иван	 Валек,	 с	
което	 име	 остава	 в	 историята	
на	габровския	текстил.
	 Две	години	по-късно,	в	1906	
г.	 Иван	 Валек	 започва	 работа	
във	вълненотекстилната	фабри-
ка	 на	 Иван	 Хаджиберов.	 Под	
неговото	 ръководство	 фабри-
ката	 започва	 да	 произвежда	
най-фините	 вълнени	 платове	 в	
Княжеството,	което	създава	из-
ключително	 висок	 престиж	 на	
фирмата.
	 В	 същото	 време	 той	 обу-
чава	 работници	 и	 майстори	 в	
различните	 технологични	 про-
цеси.	Вследствие	на	неуморния	
труд	здравословното	му	състоя-
ние	се	влошава	и	 той	напуска	
фабрика	„Беров“	в	1908	г.
	 Опознал	 в	 детайли	 нужди-
те	 на	 българската	 текстилна	
индустрия	 от	 суровини,	 маши-
ни	 и	 резервни	 части	 за	 тях,	
в	 същата	 година	 Иван	 Валек	
основава	 собствена	 фирма	 за	
доставка	на	текстилни	машини,	
инсталации,	 принадлежности,	
инструменти,	 вълна	 и	 вълнени	
полуфабрикати,	 прежди,	 хими-
кали		и	пр.
	 Дейността	 му	 се	 улеснява	
от	 факта,	 че	 владее	 отлично	
немски	 и	 чешки	 език	 и	 още	
като	 майстор	 във	 фабриката	
на	 Хаджиберов	 той	 вече	 е	 ко-
респондирал	 с	 много	 от	 фир-
мите,	 предимно	 от	 Германия	 и	
Австро-Унгария,	на	които	става	
представител	в	България.
	 Като	 отличен	 специалист	
и	 съветник	 се	 поставя	 в	 услу-
га	 на	 бързо	 разрастващата	 се	
българска	текстилна	индустрия
	 Благодарение	на	това,	че	е	
познавал	много	добре	техника-
та	 и	 производствените	 проце-
си	 на	 текстилната	 индустрия,	
съобразителен	 и	 тактичен,	 той	
развива	бързо	голяма	дейност,	
като	 става	 представител	 на	
най-реномираните	 фабрики	 за	

машини	 за	 текстилната	 про-
мишленост	 като	 „Рихард	 Хар-
ниш“	-	Кемниц,	„Г.	Антон	Зееле-
ман	&	Зьоне“	-	Нойщад,	„Гебрю-
дер	Харниш“	-	Гера,	„Луиз	Шьо-
хнер“	 -	 Кемниц,	 „Оскар	Шлай-
хер“	 -	 Грац,	 „Лудвиг,	 Зеелеман	
&	Бечио“	-	Нойщад,	„Кетлинг	&	
Браун“	-	Кримичау,	„Карл	Хамел	
АГ“	-	Зигмар	и	много	други,	кои-
то	по	това	време	произвеждат	
най-съвършени	и	висококачест-
вени	текстилни	машини.
	 Заедно	 с	 представителната	
дейност,	 той	 е	 поддържал	 на	
склад,	 за	 консигнационна	 про-
дажба	всякакви	принадлежнос-
ти,	материали,	 части	за	стано-
ве,	дараци,	селфактори,	пресу-
кала,	 гарнитури	 и	 др.,	 необхо-
дими	за	текстилната	индустрия.	
Неговите	 препоръки	 и	 съвети	
за	 модернизиране	 на	 произ-
водството	и	машинния	парк,	за	
преминаване	 от	 производство	
на	аби	и	шаеци	към	европейски	
фини	десенирани	вълнени	пла-
тове	и	прежди,	както	и	за	дос-
тавката	и	въвеждането	на	нови	
модерни	високопроизводителни	
текстилни	 машини	 и	 техноло-
гии,	 са	 търсени	 и	 ценени	 от	
фабрики	 и	 майстори	 в	 цялата	
страна.
	 Със	своята	честност	и	аку-
ратност	 той	 спечелва	 довери-
ето	 както	 на	 европейските	 си	
партньори,	 така	 и	 на	 българ-
ските	 производители.	 Въпреки		
военното	 време	 и	 последвали-
те	 катастрофални	 резултати	 от	
войните,	Иван	Валек	продължа-
ва	 своя	 възход	 като	 търговец	
и	 консултант.	 Подготвя	 добре	
и	 своите	 синове.	 До	 края	 на	
1921	 г.	 фирмата	 „Иван	 Валек“	
била	еднолична.	Според	писмо	
от	 януари	 1922	 г.,	 от	 началото	
на	 тази	 година	 Валек	 приема	
за	съдружници	във	фирмата	си	
своите	 синове	 Лудвиг	 и	 Ста-
нислав,	 които	 дотогава	 са	 му	
били	 помощници.	 С	 това	 със-
тавът	 на	 фирмата	 се	 променя,	
без	промяна	на	името	й.	Това	е	
зарегистрирано	от	Севлиевския	
окръжен	съд	под	№	432/I	 от	 3	
декември	 1921	 г.	 и	 обявено	 в	
„Държавен	вестник“,		бр.	233	от	
16	януари	1922	г.
	 Със	 своя	 голям	 стопански	
и	 обществен	 авторитет	 Иван	
Валек	 създава	 условия	 за	 от-
пускане	 на	 големи	 кредити	 за	
обновление	на	българската	тек-
стилна	 индустрия,	 което	 изи-
грава	голяма	роля,	особено	при	
преодоляването	на	стопанската	
криза	в	началото	на	трийсетте	
години.	През	тежките	за	индус-
трията	 1929-1932	 години	 тези	
кредити	и	отсрочки	при	плаща-
нията	 дават	 глътка	 въздух	 за		
производството	и	предотвратя-
ват	множество	фалити.
	 През	 1928	 година	 фирмата	
открива	 клон	 в	София	 с	 ръко-
водител	Станислав	Валек.
	 През	 август	 същата	 година	
Иван	Валек	 отбелязва	 в	 тесен	
кръг	 своята	 шестдесетгодиш-
на	 възраст	 и	 двадесетгодишна	
представителска	дейност.
	 От	1	юли	1931	г.	фирмата	се	
преименува	 на	 „Иван	 Валек	 и	
синове“,	със	седалище	Габрово	
и	 клон	 София,	 съгласно	 опре-
деление	№	1215	от	3	юли	1931	
г.	на	Севлиевския	окръжен	съд,	
вписано	в	дружествения	регис-
тър	под	№	432.
	 Фирмата	 работи	 основно	
като	 представител	 на	 утвър-
дените	 германски	 предприятия		
„Гебрюдер	Харниш”	–	Гера,	„Ге-
орг	 Антон	 Зелеман	 &	 Зьоне”	
–	 Нойщад-Орла,	 „Карл	 Хамел”	
АД	–	Шонау,	 „Рихард	Хартман”	
АД	 –	 Кемниц,	 „Адолф	 фон	 Бе-
керат”	 –	 Берлин,	 „Александер	
Клар“	 –	 Дрезден,	 „Артур	 Беер	
&	 С-ие”	 –	 Митвайда,	 и	 други	
за	 доставки	 на	 машини,	 съ-
оръжения,	 резервни	 части	 и	
други	 за	 текстилната	 промиш-
леност.	 Доставя	 оборудване	 и	
за	фирми	 от	 памукотекстилния	
и	трикотажния	бранш,	жакардо-
ви	машини	и	карти	за	тях.
	 Иван	 Валек	 има	 същест-
вен	 принос	 за	 обновяването	
и	 обогатяването	 на	 машинния	
парк	 на	 повечето	 габровски	
текстилни	фирми:	„Александър“	
АД,	„Бъдащност”	АД	–	Габрово,	
„Иван	 К.	 Калпазанов“,	 „Хрис-
то	 Райков“,	 „Бр.	 П.х.Стойчеви”,	
„Братя	 Рашееви”,	 „Троица“	 АД,	
„Георги	Т.	Рашеев“	и	др.

От	фирмата	 „Вагнер	 -	Доррие“	
АГ	-	Херишдорф	доставя	първа-
та	инсталация	за	производство	
на	целволе	за	фабрика	„Успех“	
-	Габрово
	 Разработва	 подробни	 пас-
порти	 на	 редица	 габровски	
фирми	 и	 търговци	 с	 подроб-
ни	 сведения	 и	 преценка	 на	
имущественото	 им	 състояние,	
кредитоспособността	 и	 манта-
литета	 на	 техните	 собствени-
ци:	 „Александър“	АД	 -	Габрово,	
Аспарух	 Стефанов	 -	 Габрово,	
Александър	 Генчев	 -	 Габро-
во,	 Асен	 Христов	 -	 Габрово,	
Бр.	 х.	 П.	 Стойчеви	 -	 Габрово,	
Ботю	 и	 Васил	 Патеви	 -	 Габро-
во,	 „Вигония“	 -	 Габрово,	 Ганчо	
Д.	 Попов	 –	 Габрово,	 Димитър	
Хр.	 Пенчев	 -	 Габрово,	 Дими-
тър	 Досков	 -	 Габрово,	 Евгения	
Добрева	 Стоянова	 -	 Габрово,	
Иван	Х.	Гунчев	-	Габрово,	Иван	
х.	Беров	-	Габрово,	Илю	П.	Бъл-
гариев	-	Габрово,	Коста	Гърнев	
-	 Габрово,	 „Лъв“	АД	 -	 метална	
фабрика	-	Габрово,	Никола	Хри-
стов	 -	 Габрово,	 „Надежда“	 АД	
-	Габрово,	„Орел“	АД	-	Габрово,	
„Петко	 Гатев	 и	 сие“	 -	 Габрово,	
Петър	 Киряков	 -	 Габрово,	 „Ро-
дина“	 АД	 -	 Габрово,	 „Стефан	
Гатев	 и	 сие“	 -	 Габрово,	 „Тотю	
Пантев“	АД	 -	 Габрово,	Туткале-
на	фабрика	 -	 Габрово,	 „Христо	
Райков“	 АД	 -	 Габрово,	 „Успех“	
АД	–	Габрово	и	др.
	 Валек	търгува	и	с	произво-
ди	 на	 български	 фирми	 както	
на	българския,	така	и	на	евро-
пейския	пазар.
	 След	 1936	 г.	 започва	 тър-
говия	 и	 със	 стоки	 от	 други	
категории:	 внос	 на	 лекарства,	
петролни	продукти,	игли,	шевни	
и	 плетачни	 машини	 за	 бита	 и	
индустрията,	бензинови	и	дизе-
лови	двигатели	и	електрически	
генератори,	електрически	изде-
лия,	 галантерийни	 стоки,	 мета-
ли,	 каменотрошачки,	 картони	
и	хартия,	машини	и	прежди	за	
производство	на	чорапи,	деци-
мали	 (кантари)	 и	 много	 други,	
като	с	тази	дейност	се	занима-
ва	повече	клонът	му	в	София.
	 Изнася	 голямо	 количество	
хранителни	 стоки,	 зърно,	 тек-
стил	 и	 трикотаж,	 кожени	 ка-
иши,	шпули	и	др.
	 В	 своята	 кантора	 той	 раз-
полага	 с	 голяма	 колекция	 ка-
талози,	 актуални	 прайслисти,	
технически	списания	на	немски	
език.	 Получава	 редовно	 бюле-
тините	 на	 спедиторски	 фирми	
за	морски	 превози	 с	 разписа-
нието	 на	 пристигащите	 и	 от-
плаващи	 кораби,	 чиито	 услуги	
често	е	ползвал.
	 Иван	 Валек	 знае	 колко	 са	
необходими	 специалистите	 в	
българската	 индустрия,	 затова	
урежда	с	някои	германски	фир-
ми	да	обучават	изявени	работ-
ници	–	българи.
	 Неговата	 лична	 дейност,	
както	 и	 дейността	 на	 фирма-
та	 му	 са	 високо	 оценени	 от	
нашата	 общественост	 и	 нами-
рат	 признание	 в	 множество	
награди	 и	 спонтанно	 изразени	
симпатии	и	благопожелания	по	
време	на	честването	на	юбилея	
му	на	7	август	1938	г.
	 На	 този	 ден	 Иван	 Валек	
чества	 двоен	 юбилей	 -	 50-го-
дишна	 професионална	 дейност	

(1888-1938)	 в	 областта	 на	 тек-
стилната	 индустрия	 и	 30-го-
дишна	дейност	 (1908-1938)	 като	
индустриален	и	търговски	пред-
ставител.
	 На	 тържеството	 в	 дома	
му	 на	 бул.	 „Априлов“	 в	 Габро-
во	 присъстват	 министърът	 на	
правосъдието	 Илия	 Кожухаров	
(бивш	 габровски	 кмет),	 инж.	
Андреев	–	представител	на	ми-
нистъра	 на	 търговията,	 кме-
тът	 на	 града	Стойо	Андрейчев,	
председателят	 на	 Съюза	 на	
индустриалците	 в	 Габрово	 и	
член	 на	 Варненската	 търгов-
ско-индустриална	 камара	 Пе-
тър	 Хаджистойчев,	 множество	
индустриалци,	 шефове	 на	 уч-
режденията,	 търговци	 и	 колеги	
на	юбиляря.	След	тържествения	

водосвет,	 извършен	 от	 архи	
ерейския	 наместник	 свещеник	
Антон	 поп	 Александров,	 про-
чувствено	слово	произнесъл	П.	
Хаджистойчев,	който	подчертал	
голямата	 заслуга	 на	 юбиляря	
за	 развитието	 на	 текстилна-
та	 индустрия	 както	 в	 Габрово,	
така	и	в	страната.
	 По	 случай	 това	 юбилейно	
честване	 за	 своите	 заслуги	
Иван	Валек	е	награден	от	Цар	
Борис	 ІІІ	 с	 офицерския	 кръст	
на	Ордена	за	заслуги	ІV	степен	
с	корона.	Орденът	е	връчен	от	
Петър	 Хаджистойчев.	 Но	 най-
приятната	изненада	за	юбиляря	
е	подаръкът,	който	получава	от	
германските	 фирми,	 на	 които	
три	 десетилетия	 е	 представи-
тел	 („Рихард	 Хардман“,	 „Антон	
Зеелеман	 и	 с-ве“,	 „Гебрюдер	
Харниш“	и	 „Лудвиг	Зеелеман	и	
Бечио“)		-	лек	автомобил	„Мер-
цедес	Бенц“	модел	170.
	 На	банкета	в	ресторанта	на	
театъра	 юбилярят	 е	 поздравен		
и	 от	 кмета	 на	 Габрово	 Стойо	
Андрейчев,	който	с	хвалебствен	
тост	отчита	големите	му	заслу-
ги	за	развитието	на	габровска-
та	индустрия.	Трогнат,	Иван	Ва-
лек	 с	 топло	 и	 сърдечно	 слово	
отговорил	 на	 приветствията	 и	
уверил	 присъстващите,	 че	 и	 в	
бъдеще	ще	работи,	 колкото	му	
позволяват	 силите,	 за	 проспе-
ритета	 на	 своето	 второ	 родно	
място	 –	 град	 Габрово,	 където	

живее	вече	50	години.
	 За	 своя	 юбилей	 Иван	 Ва-
лек	 получава	 повече	 от	 125	
поздравителни	 писма	 и	 теле-
грами	 както	от	Европа,	 така	и	
от	 страната,	 а	 информация	 за	
тържеството	 е	 публикувана	 в	
повечето	централни	вестници.
	 През	 следващите	 години,	
въпреки	 започналата	 война,	
„Иван	Валек	и	синове“	продъл-
жава	своята	успешна	дейност.
	 През	 1940	 г.	 Валек	 забо-
лява	 от	 туберкулоза	 и	 отива	
на	 продължително	 лечение	 в	
санаториума	 „Weisser	 Hirsch“	
в	 Саксония.	 Болестта,	 обаче,		
надделява	 и	 на	 31	юли	 1943	 г.	
Иван	Валек	умира	в	дома	си	в	
Габрово	на	75	години.
	 Издадени	 са	 некролози	 от	

семейството,	 фирмата,	 Съюза	
на	 габровските	 индустриалци,	
от	 съседите	 му,	 от	 Дружества-
та	 „Червен	 кръст“,	 „Майчина	
грижа“,	 Библиотека	 „Априлов-
Палаузов“,	на	които	той	е	даря-
вал	 многократно	 големи	 суми,	
Индустриалната	 банка	 „Габро-
во“,	 банка	 „Български	 кредит“,	
Популярната	 банка	 и	 др.	 Се-
мейството	 е	 получило	 над	 170	
съболезнователни	 писма	 и	 те-
леграми	 от	 страната	 и	 чужби-
на.	 Некролози	 отпечатват	 и	
повечето	 централни	 вестници:	
„Зора“,	 „Утро“,	 „Мир“,	 Слово“,	
„Вечер“	и	пр.
	 Опелото	 се	 е	 състояло	 на	
1	 август	 1943	 г.,	 неделя,	 в	 3	
часа	следобед	в	църквата	„Св.
Богородица“.	 Църквата	 и	 ули-
цата	 пред	 нея	 били	 пълни	 с	
народ.	 Погребан	 е	 в	 София,	 а	
на	 паметника	 му	 в	 парцел	 39	
на	 Централните	 софийски	 гро-
бища	пише	 „Johann	Walek	 1867	
–	 1943“.	 (В	 близост	 до	 него	 е	
гробът	на	друг	заслужил	за	тек-
стилната	 индустрия	 чужденец	
-	Антон	Хоринек	-	1869	–	1917	г.)
Иван	 Валек	 оставя	 незаличи-
ми	 следи	 като	 честен,	 трудо-
любив	 и	 уважаван	 гражданин	
на	 Габрово	 и	 като	 неуморен	
пионер,	съветник	и	деятел	при	
изграждането	 и	 модернизация-
та	на	българската	текстилна	ин-
дустрия	през	първата	половина	
на	ХХ	век.	

Иван Валек

Писмото,	с	което	Дружество	„Успех“	кани	Иван	Валек	да	ог-
лави	техническото	ръководство	на	фабрика	„Фердинанд	І“	в	
Габрово.	1904	г.	Държавен	архив	–	Габрово.

Иван	Валек	(1868	–	1943)	

Тържеството	по	 повод	 60-годишния	юбилей	 на	Иван	Валек.	
На	 първия	 ред	 от	 ляво	 надясно:	 четвъртият	е	Иван	Валек,	
петият	–	поп	Иван	Шипкалията,	шеста	–	Фрида	Иван	Валек	
–	 съпруга	 на	 юбиляря.	 На	 втория	 ред	 –	 първи	 е	 Станислав	
Валек,	петият	–	Лудвиг	Валек	(синове),	шеста	–	права,	с	бяла	
рокля	–	Гана	Валек	–	дъщеря,	петнадесети	–	Марин	Балабан-
ски,	до	него	предпоследен	вдясно	–	Васил	Н.	Карагьозов,	край-
ният	вдясно	–	Васил	Георгиев	–	търговец.
Снимка:	Държавен	архив	–	Габрово.

Юбилеят	в	1938	г.	Сред	присъстващите	са	Стойо	Андрейчев,	Петър	Хаджистойчев,	дъще-
рите	на	Валек	-	Ина,	Мара	и	Гана,	синовете	-	Лудвиг,	Рихард	и	Станислав,	индустриалци,	тър-
говци	и	техните	семейства.	От	двете	страни	на	свещеник	Иван	Попиванов	(Шипкалията)	
са	юбилярят	Иван	Валек	(декориран	с	ордена	за	граждански	заслуги)	и	съпругата	му	Фрида.
Снимка:	Държавен	архив	–	Габрово.

неуморен пионер, ñъветник и äеятел при изãражäането и моäернизацията 
на бълãарñката текñтилна инäуñтрия през първата половина на ÕÕ век



откъси от книгата
Продължава	от	бр.	267
	 ...	 От	 400-650	 година	
от	 север	 започнали	 да	 се	
преселват	 на	 Балканския	
полуостров	 нашите	 праде-
ди	 -	 славяните.	 Мъжете	 с	
коне	вървели	напред,	отва-
ряли	път,	изучавали	земите	
и	 посочвали	 накъде	 да	 се	
движат	 безкрайните	 кер-
вани,	що	идели	подир	тях,	
заедно	със	стадата,	карани	
от	 старците,	 жените	 и	 де-
цата.	
	 Славяните,	които	заели	
всички	полета	и	долини	от	
Черно	море	до	Шар,	Алба-
ния	 и	 Гърция,	 образували	
по-сетне	 българския	 народ	
и	 българската	 държава.	
Ония	 славяни,	 които	 зае-
ли	 северозападната	 част	
на	Балканския	полуостров,	
образували	 сръбско-хър-
ватския	 народ.	Тракийците	
и	македонците	се	изгубили,	
те	били	прогонени	или	пре-
топени	в	гърци	и	славяни.
	 Докато	 славяните	 се	
заселвали	 на	 Балканския	
полуостров,	 те	 си	 проби-
вали	 път	 с	 оръжие.	 Оба-
че,	 щом	 се	 заселвали,	 те	
слагали	 оръжието	 си	 и	 се	
предавали	на	мирен	труд.
	 Постоянната	 опасност	
приучила	славяните	да	бъ-
дат	 добри	 войници.	 Във	
време	 на	 война	 те	 често	
прибягвали	 до	 хитрости.	
Умеели	 да	 се	 прикриват	
от	 неприятеля	 и	 после	 да	
го	нападат	ненадейно.	Така	
те	 се	 скривали	 в	 гъстите	
гори,	 па	 даже	и	 в	 реките:	
захапвали	 в	 уста	 дългите	
промушени	 тръсти,	 гурка-
ли	 се	 под	 водата	 и	 диша-
ли	 през	 тръста	 и	 когато	
неприятелят,	 без	 да	 подо-
зира,	 дохождал	 наблизо,	
скритите	 славяни	 изскача-
ли,	 нахвърляли	 се	 върху	
него	 и	 го	 разбивали.	 На	
война	те	отивали	с	меч,	ко-
пие,	брадва,	лък,	със	стре-
ли	 и	 с	 дървен	 щит,	 за	 да	
се	пазят	от	неприятелските	
стрели.	 В	 боя	 славяните	
бивали	 люти	 и	 не	 жалели	
неприятеля,	 но	 с	 робите	
се	отнасяли	добре.	Те	били	
силен	 и	 издръжлив	 народ,	
не	се	плашели	ни	от	студ,	
ни	 от	 жега.	 Благодарение	
на	това,	че	славяните	били	
добри	войници,	че	считали	
страхливостта	 за	 позор	 и	
умеели	 изкусно	 да	 водят	
боя,	могли	да	противостоят	
на	силната	за	онова	време	
Византийска	империя.
 
Войни и въстания от 678 
до 1878 г.
Войни през първото бъл-
гарско царство
Войните на Аспарух и не-
говите приемници
 От	Отечествената	исто-
рия	видяхме	как	и	кога	се	
е	образувало	първото	бъл-
гарско	царство.	Княз	Аспа-
рух,	макар	и	с	малобройна	
войска	около	50	000	души,	
покорил	част	от	славяните	
и	се	поселил	между	Тулча,	
Бабадаг	 и	 Галац,	 като	 ук-
репил	лагера	си	със	силни	
окопи.
	 Византийците	 (гърците)	

разбрали,	че	на	Балканите	
иде	 един	 опасен	 за	 тях	
враг.	 Византийският	 импе-
ратор	тръгнал	от	Цариград	
по	суша	с	конницата,	част	
от	 пехотата	 и	 обозите,	 а	
другата	част	от	пехотата	и	
различните	военни	машини	
пренесъл	по	море	с	флота	
от	 около	 500	 кораба.	Два-
та	 отряда	 трябвало	 да	 се	
съединят	 при	 устието	 на	
Дунава.
	 Българите	 продължа-
вали	 да	 укрепяват	 лагера	
си.	 Византийците	 не	 мог-
ли	 нищо	да	 сторят	 против	
този	лагер	и	се	ограничили	
само	 да	 наблюдават.	 Бъл-
гарите	 схванали	 слабостта	
на	 противника	 си,	 видели,	
че	той	е	много	добре	обле-
чен	и	снабден,	но	му	липс-
ва	нападателен	дух,	добили	
кураж,	 станали	 дръзки	 и	
започнали	 първом	 малки	
нападения,	 за	 да	 безпо-
коят	 противника,	 който	 в	
блатистите	 места	 нищо	 не	
могъл	 да	 стори,	 а	 после	
започнали	 да	 нападат	 и	
по-смело.	 Обезнадежден,	
императорът	напуснал	вой-
ската	си	и	 тръгнал	за	Ца-
риград.	 Обаче	 войниците	
му	помислили,	че	бяга	и	те	
почнали	да	бягат.
	 Българите	 преминали	
в	 настъпление,	 спущат	 се	
след	тях	и	непрекъснато	ги	
преследвали	 като	 ги	 уни-
щожават.	Една	част	от	гър-
ците	успяла	да	се	качи	на	
корабите,	 а	 другата	 избя-
гала	по	сухо	по	пътя	Кюс-
тенджа	-	Калиакра	-	Варна.	
Паниката	била	тъй	голяма,	
че	източната	част	на	днеш-
на	Северна	България	била	
лесно	завладяна.
	 Българите	 добре	 схва-
нали,	че	като	конен	народ	
не	 ще	 могат	 да	 удържат	
морската	 крепост	 Варна	
без	 флот	 и	 затова	 се	 по-
селили	 в	 околностите	 на	
гр.	 Нови	 пазар,	 където	 в	
Плиска	 (Абоба)	 построили	
лагер,	 който	побързали	да	
окопаят.
	 Силната	 войска,	 стро-
гата	дисциплина	и	смелост-
та	на	българите	се	хареса-
ли	 на	 трудолюбивите	 сла-
вяни,	 които	 много	 теглили	
от	 вътрешните	 несъгласия	
и	 от	 византийската	 власт.	
В	 скоро	 време	 българите	
и	 славяните	 се	 спогодили	

да	 образуват	 самостоятел-
на	 държава.	 Византийски-
ят	 император	 сключил	 с	
Аспарух	мир	в	679	 година,	
според	 който	 признал	 но-
вата	 държава	 от	 Дунава	
до	Балкана	и	от	Искър	до	
Черно	море	за	свободна	и	
се	 задължил	 да	 плаща	 го-
дишен	данък.	Тази	държава	
се	нарекла	България.	
	 Аспаруховите	 бълга-
ри,	 противно	 на	 славяни-
те,	 били	 твърди,	 със	 сил-
на	воля	и	заповедници.	Те	
имали	 стегната	 наредба	 и	
строго	 военно	 управление.	
Начело	стоял	Хан	 (княз)	с	
неограничена	 власт.	 Всеки	
способен	 мъж	 бил	 войник	
и	 напълно	 покорен	 на	 на-
чалника	 си.	 Дисциплината	
и	 редът	 били	 строги.	 За	
ръждясало	и	изхабено	оръ-
жие,	за	лошо	оседлан	кон,	
който	 в	 поход	 или	 в	 боя	
би	 побъркал	 нещо,	 войни-
кът	се	наказвал	със	смърт.	
Границата	 се	 пазела	 от	
строги	 граничари.	 Някъде	
изкопавали	дълбок	окоп,	а	
някъде	 посаждали	 бодли-
ви	 живи	 плетове.	 Бойното	
знаме	 на	 българите	 било	
конска	 опашка.	 Войската	
им	 се	 състояла	 главно	 от	
конници.	 Когато	 българите	
и	 славяните	 се	 съединили	
в	една	държава,	образува-
на	била	и	пехота.
	 Войската	 на	 новата	
Българославянска	държава	
била	 организирана	 по	 ви-
зантийски	образец.	Конни-
цата	била	два	пъти	повече	
от	пехотата.	Делила	се	на	
полкове.	 Един	 полк	 око-
ло	 500	 войника.	 Войската	
била	въоръжена	с	щитове,	
лъкове,	стрели,	копия,	меч,	
прашка,	 боздуган.	 Част	 от	
войските	 носели	 железни	
ризници	 и	 брони.	 Тогава	
артилерия	 не	 е	 имало.	 За	
разрушаване	 здравите	 ка-
менни	стени	на	крепостите	
служели	си	със	стенобойни	
машини.	 Старите	 българи	
преминавали	 реките	 чрез	
плаване	 или	 по	 постоянни	
мостове.	 Обикновено	 за-
почвали	боя	вечер,	защото	
обичали	твърде	много	нощ-
ните	боеве.	
	 Само	с	такава	стегната	
и	 дисциплинирана	 войска	
Аспарух	е	можал	да	крепи	
новооснованата	 си	 държа-
ва	 и	 византийците	 не	 тъй	

лесно	се	решавали	на	вой-
на	срещу	такава	държава.	
	 На	 славяните	 изобщо	
се	харесвал	реда	на	Аспа-
руховата	армия,	та	околни-
те	славянски	племена,	кои-
то	били	извън	българската	
държава,	 поискали	 да	 се	
отърват	 от	 Византия	 и	 да	
се	присъединят	 към	бълга-
рите.	 Това	 разтревожило	
византийците	 и	 те	 решили	
да	 изпъдят	 българите	 зад	
Дунава.	 Българите	 напро-
тив,	 решили	 да	 обединят	
всички	славяни	в	една	не-
зависима	държава.	Оттога-
ва	 се	 започнала	 борбата	
за	 обединение,	 която	 про-
дължава	и	в	наши	дни.
	 За	 да	 не	 позволи	 на	
македонските	 славяни	 да	
се	 присъединят	 към	 бъл-
гарската	 държава,	 визан-
тийският	 император	 Юс-
тиниян	 нахлул	 с	 войски	 в	
Македония	 и	 преселил	 от	
тамошните	 славяни	 30	 000	
в	Мала	Азия.	В	това	време	
Аспарух	навлязъл	към	Ста-
ра	Загора.	Докато	Аспарух	
шетал	из	Тракия	от	крепост	
на	 крепост	 и	 завоювал	
нови	земи,	императорът	се	
нахвърлил	върху	западните	
славяни,	 които	 настъпвали	
към	 Солун	 и	 (някъде	 при	
р.	 Струма	 навярно	 около	
Мелник	или	Петрич)	ги	раз-
бива.	 Византийците	 изби-
ли	 почти	 всички	 заловени	
българи	 и	 славяни.	 Като	

получил	известието	за	раз-
биването	на	неговите	хора,	
Аспарух	тръгнал	към	Солун	
по	 пътя	 през	 Неврокоп,	
установил	 съприкоснове-
ние	с	противника	и	започ-
нал	да	го	дебне	крачка	по	
крачка.	Види	се,	че	гърците	
не	са	имали	добро	охране-
ние	и	разузнаване	-	движи-
ли	са	се	съвсем	безпечно.	
Аспарух	 се	 възползвал	 от	
това	 и	 ги	 обградил	 и	 ата-
кувал,	 когато	 спели,	 Юс-
тиниян	можал	да	се	спаси	
само	с	една	малка	част	от	
войниците	си.	
	 ...	 Подир	 смъртта	 на	
Аспарух	 княз	 (хан)	 станал	
Тервел	 (701-722	 г.).	 С	 го-
ляма	 войска	 той	 се	 явил	
пред	 Цариград	 и	 отново	
победил	гърците	(византий-
ците).	 Техният	 император	
признал	 Тервел	 за	 кесар	
(цар),	 платил	 разноските	
за	 похода,	 дал	 му	 много	
скъпи	подаръци	и	го	обси-
пал	с	почести.	

	 Двамата	 господари	на-
правили	парад	на	войските	
си	 в	 Цариград.	 Импера-
торът	 отстъпил	 на	 Тервел	
областта	 Загоре	 (Сливен,	
Ямбол,	Нова	Загора	и	Ста-
ра	Загора).
	 Ала	 император	 Юсти-
ниян	бил	лукав	човек.	След	
две	 години	 настъпил	 пов-
торно	 срещу	 България,	 за	
да	я	завладее.	По	суша	из-
пратил	всичката	си	 конни-
ца,	а	по	море	-	флотата	си.	
Българите	нападнали	нена-
дейно	 конницата	 и	 съвър-
шено	 я	 разбила.	 Наслед-
никът	 на	 Юстиниян	 про-
дължил	 войната,	 но	 също	
не	 сполучил,	 та	 най-сетне	
свързал	с	Тервел	мир	(716	
г.),	според	който:	1.	 грани-
цата	на	България	се	прос-
тряла	 в	 Тракия	 до	 окопа	
от	Бургас	 до	Харманли;	 2.	
гърците	 се	 задължили	 да	
плащат	данък;	и	3.	свърза-
ли	търговски	договор.	
	 И	 тъй,	 багодарение	 на	
победите	 на	 българската	
войска,	 държавата	 още	
се	 разширила	 и	 могла	 да	
включи	 повече	 земи,	 на-
селени	 със	 славяни.	 Бла-
годарение	на	 тези	победи,	
търговията	 се	 засилила	 и	
се	подобрил	народният	по-
минък.
	 Подир	 Тервел	 наста-
нали	 раздори	 в	 България.	
Често	 ставали	 бунтове.	 Ту	
едната,	 ту	 другата	 партия	

заграбвала	 престола.	 Ви-
зантийският	император	ре-
шил	 да	 се	 възползва	 от	
тези	размирици,	за	да	уни-
щожи	България.	Предприел	
девет	 похода,	 но	 нищо	 не	
постигнал,	защото	българи-
те,	щом	виждали	опасност-
та,	 смело	 излизали	 сре-
щу	врага	и	го	поразявали.	
Българският	 хан	 Телериг	
така	 притиснал	 императо-
ра	 с	 войската	 си,	 че	 го	
принудил	да	свърже	с	Бъл-
гария	 унизителен	мир	 (774	
г.),	 като	 изловил	 и	 избил	
всички	 гръцки	 шпиони	 в	
България,	 които	 бунтували	
народа.	
	 По-късно	 гърците	 пак	
нарушили	мира	и	през	792	
г.	гръцкият	император	Кон-
стантин	 VI	 тръгнал	 срещу	
българите.	Кардам,	наслед-
ник	на	Телерик,	му	нанесъл	
страшно	 поражение	 при	
Ямбол	 като	 в	 български	
ръце	 паднали	 хазната	 и	
обоза	на	гърците.	

Войните на цар Крум и 
приемниците му
	 Приемник	 на	 Кардам	
бил	 войнственият	 и	 енер-
гичен	Крум.	Той	бил	високо	
даровит,	предвидлив,	твърд	
и	 храбър	 пълководец.	 Не-
покорното	 болярство	 било	
принудено	 да	 се	 смири.	
Още	 тогава	 той	 казал	 на	
всички,	 че	 отечествените	
интереси	 стоят	 по-горе	 от	
личните,	болярските.	В	не-
гово	 време	 българската	
сила	се	много	уголемила.
	 Славяните	 от	 р.	 Мо-
рава,	 р.	 Сава	 и	 Банат	 се	
оплакали,	 че	 аварите	 ги	
грабили	и	измъчвали.	Крум	
повел	 войските	 си,	 минал	
моравската	 долина,	 пре-
взел	 Белград	 и	 настъпил	

в	 Маджарско,	 където	 вър-
лували	аварите.	В	няколко	
битки	той	ги	разбил	и	раз-
ширил	българските	граници	
до	 р.	 Сава.	 Македонските	
славяни	 се	 зарадвали	 от	
тази	 сполука	 и	 поискали	
помощ	от	Крум.	
	 Вероятно	Крум	се	дви-
жил	по	пътя	Неврокоп-Мел-
ник	в	обход	на	София.	Ня-
къде	към	Мелник	българите	
разбиват	 византийския	 от-
ряд,	 който	 охранявал	 дър-
жавната	хазна	и	я	завладя-
ват.	
	 ...	 Но	 за	 да	 отиде	 в	
Македония,	 трябвало	 да	
вземе	 крепостта	 Средец	
(София),	 понеже	 била	 на	
фланга	 му.	 Крум	 настъ-
пил	 веднага	 за	 София,	 но	
нямал	 обсадни	 средства.	
Чрез	 преговори	 и	 хитро-
сти	той	разколебал	духа	на	
гарнизона,	нападнал	 града	
със	 стълби	 и	 го	 превзел.	
...	 Не	 след	 дълго	 Крум	 се	
научава,	 че	 неприятелят	
групирал	други	войски	око-
ло	 Пловдив.	 Със	 същата	
пъргавина	 и	 готовност	 ар-
мията	му	тръгнала	веднага	
нататък.	Гърците	също	тръг-
нали	за	София,	обаче	при	
приближаването	 на	 бълга-
рите	 те	 се	 разбягали.	 Ве-
роятно	 поради	 слабите	 си	
сили	 Крум	 не	 преследвал	
противника	 в	 равнината,	
а	се	приготвил	аз	отбрана	
при	Траяновите	врата	 (при	

Ихтиман).
	 Византийският	 импе-
ратор	 Никифор	 разбрал	
важността	 на	 западните	
области	и	виждал	какви	са	
намеренията	на	българския	
цар.	Затова	почнал	големи	
приготовления	 за	 война.	
За	да	спечели	време,	Крум	
поискал	 мир,	 но	 Никифор	
отхвърлил	 предложението	
му.	
	 Към	 средата	 на	 юли	
811	 г.	 византийците	 настъ-
пили	към	сегашна	Северна	
България.	
	 ...	Крум	разбрал,	че	Ца-
риград	може	да	се	превзе-
ме,	само	ако	се	действа	по	
море	 с	 кораби	 и	 по	 суша	
със	 стенобитни	 машини,	
почнал	 усилено	 да	 се	 гот-
ви,	но	на	следната	 година	
внезапно	 починал	 (814	 г.).	
Той	 разширил	 границите	
на	държавата	си	до	Одрин,	
Родопите,	 Рила,	 Осогово,	
та	 чак	 до	 Белград	 и	 река	
Сава.
	 След	 Крум	 на	 българ-
ския	 престол	 седнал	 него-
вият	 син	 Омуртаг	 (814-832	
г.).	Той	сключил	с	Византия	
мирен	договор	за	30	 годи-
ни,	с	което	оформил	завла-
дените	от	баща	му	земи.	
	 ...	Във	времето	на	бъл-
гарския	хан	(княз)	Пресиян	
(836-852	 г.)	 македонските	
славяни	 отново	 поискали	
да	 бъдат	 освободени	 от	
гърците.	Пресиян	със	свои-
те	 дружини	 навлязъл	 във	
Вардарската	 долина,	 пре-
взел	 укрепените	 градове,	
пленил	гръцките	гарнизони	
и	през	Скопие	навлязъл	в	
Косово	поле.	Поради	голе-
мите	 военни	 успехи	 в	Ма-
кедония	 Пресиян	 освобо-
дил	славяните	по	Вардара,	
Струма	и	Места.	

	 Храбростта	 на	 прабъл-
гарите,	 техните	 победи	 и	
добри	 обноски	 карали	 в	
онова	 време	 населението	
в	 Македония	 да	 иска	 от	
българските	 князе	 да	 го	
освободят	 и	 присъединят	
към	държавата	си.
	 Приемникът	 на	 Преси-
ян	 бил	 княз	 Борис	 (852-
888	 г.),	 който	 имал	 нови	
успехи	 в	 Македония.	 Вой-
ските	 му	 достигнали	 Ох-
рид	и	навлезли	в	Албания.	
Така	цяла	Македония	била	
освободена	 от	 гърците	 и	
техният	император	признал	
Македония	 за	 българска	
земя.

Въстанията през време на 
турското владичество
	 Първите	 200	 години	
българският	 народ,	 макар	
и	 да	 е	 бил	 под	 робство,	
но	 все	 пак	 не	 бил	 много	
угнетяван.	 Ала	 след	 това	
турците	почнали	да	живеят	
разкошно	 и	 разсипниче-
ски.	 Всичко	 това	 легнало	
на	 гърба	 на	 беззащитната	
рая	 -	 българите.	 Вън	 от	
това	 българите	 страдали	
много	 и	 през	 време	 на	
войните,	които	в	това	вре-
ме	турците	водели	със	за-
падните	народи.	Това	измъ-
чило	народа	и	 той	 почнал	
да	негодува.	
	 В	1593	г.	Австрия	разби-
ла	 турските	 войски.	 Духът	
на	 населението	 се	 повдиг-
нал.	 Васалите	 на	 Турция	
-	 румънци,	 сърби,	 бълга-
ри	и	маджари,	почнали	да	
нападат,	 превзели	 и	 огра-
били	 градовете	 Хърсово,	
Силистра,	Тутракан,	Русчук,	
Свищов,	 Никопол,	 Оряхо-
во,	Разград	и	Бабадаг.	Друг	
отряд	 нередовни	 войски,	
началстван	 от	 бълагрина	
Баба	 Новак,	 прочут	 вой-
вода,	 нападнал	 и	 ограбил	
Плевен.	 Отряд	 от	 сърби	 и	
българи	 нападнал	 и	 огра-
бил	 София,	 седалище	 на	
турския	 управител	 на	 Бъл-
гария.
	 Българите	 от	 вътреш-
ността	също	се	опитали	да	
се	освободят.	Водители	на	
въстаническото	 движение	
били	 търновският	 митро-
поли	 Диониси,	 с	 още	 три-
ма	владици	и	Никополския	
болярин	 Тодор	 Болина	 и	
др.	 Въстанието	 избухнало	
в	 1598	 г.	 в	 Търново.	 Един	
от	 водителите	 бил	 провъз-
гласен	 за	 цар	 под	 име-
то	Шишман	 III.	Но	 турците	
бързо	и	жестоко	потъпкали	
въстанието.	 50-60	 000	 бъл-
гари,	 заедно	 с	 водителите	
си,	избягали	във	Влашко.
	 При	 все	 това	 мисълта	
за	 свобода	 не	 напускала	
българите.	Чипровският	ар-
хиепископ	Петър	Парчевич	
усърдно	 подготвял	 ново	
въстание.	В	1688	г.	австрий-
ците	 победоносно	 навлез-
ли	 в	 Турция.	 Чипровчани	
помислили,	 че	 е	 ударил	
решителният	час,	и	дигнали	
въстание	 в	 Голяма	 Кутло-
вица	 (гр.	 Фердинанд)	 под	
водителството	 на	 Георги	
Пеячевич	 и	 Богдан	 Мари-
нов.	Обаче	и	това	въстание	
било	 бързо	 потушено.	 Чи-
провец	и	въстаналите	кра-
ища	 били	 разорени,	 а	 ос-
таналото	население	избито	
и	 прокудено	 из	 Влашко	 и	
Банат.
	 След	това	въстание	по-
ложението	на	българите	се	
влошило	извънредно	много	
и	 настанало	 „времето	 на	
робство“.
	 Тоя	 робски	 живот	 не	
могли	 всички	 да	 търпят,	
имало	 пъргави,	 сърцати	
момци,	 които	 хладнокръв-
но	не	могли	да	гледат	как	
се	крадат	и	безчестят	годе-
ници,	 сестрите,	 невестите,	
как	 се	 обира	 и	 измъчва	
народа.	 Тези	 хора	 наро-
дът	наричал	хайдути.	Те	се	
събирали	 в	 чета	 или	 дру-
жина,	 която	 брояла	 15	 до	
30	 души	 и	 само	 в	 редки	
случаи	до	50.	
Продължава	следващата	

събота
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оТоплЕниЕ
„раЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - справки 
на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, дърва - ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават на тел. 066/805-
642, 0897/892-903.

нарЯзани - 80 лв., 
се продават на тел. 
0988/816-628
ДърВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 22]
рЕжа ДърВа - тел. 
0894/692-701. [25, 15]
ДърВа за огрев - наря-
зани, нацепени и метрови, 
реални количества - тел. 
0879/988-131, 0883/553-
304. [24, 20]
ДъбоВи изрЕзки - 45 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0885/422-700. [17, 
15]
проДаВаМ слънчоглЕ-
ДоВи пелети. Отлично ка-
чество. Безплатна достав-
ка. Тел. 0879/21-23-25. 
[24, 15]
нарЯзани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., дос-
тавка веднага, чувал дър-
ва - 5 лв./брой - тел. 
0893/511-154. [24, 14]

сухи ДърВа в чували - 5 
лв., се продават на тел. 
0897/00-11-14.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 11]
„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТЯ Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [26, 10]
букоВ паркЕТ за огрев 
и разпалки - 5 лв./чу-
вал, се продава на тел. 
0899/195-494. [11, 6]
ДърВа В чували се про-
дават на тел. 0899/052-
010. [11, 7]
разпалки В чува-
ли се продават на тел. 
0887/328-036. [15, 4]
сухи ДърВа в чували - 5 
лв., се продават на тел. 
0894/644-560. [11, 3]

лЕкари

Д-р ТраЯна хрисТо-
Ва - лЕкар-психи-
аТър, униВЕрси-
ТЕТска Многопро-
Филна болница за 
акТиВно лЕчЕниЕ 
по нЕВрологиЯ и 
психиаТриЯ „сВЕТи 
науМ“ - гр. соФиЯ, 
приЕМа В кабинЕТ 
за психично зДра-
ВЕ - Габрово, ул. 
„Омуртаг“ 1. За запис-
ване: тел. 0887/33-
95-51. [20, 17]

Д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-

тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. 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 нЕВро-
лог. Д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил 
Манолов“ № 12-А, справ-
ки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

козМЕТика, Масаж
лЕчЕбни Масажи -  
0876/731-419. [22, 22]
спорТЕн ВъзсТаноВи-
ТЕлЕн класически масаж 
- Монката, тел. 0883/256-
793. [24, 14]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363.
чисТЯ ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извърш-
вам всякакви строителни 
работи от А до Я. Телефон 
за връзка:  0899/601-444.
рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, хидроизола-
ция, саниране, улуци, дре-
наж и др. - 0895/810-504. 
[19, 16]
покриВни рЕМонТи, из-
мазване, комини, капаци, 
хидро- и топлоизолация. 
Бързо и качествено. Тел. 
0888/020-187. [17, 11]
изгражДанЕ на подпор-
ни стени, дренажи, по-
криви от А до Я - тел. 
0897/390-194. [17, 11]

ФирМа събарЯ, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [24, 11]
МайсТор (проФЕсиона-
лисТ) фаянс, теракота, 
гипсокартон и шпакловка 
- тел. 0899/702-795. [22, 10]
бригаДа изВършВа 
ремонт на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
улуци, довършителни въ-
трешни ремонти и др. Тел. 
0899/638-875. [13, 7]
рЕМонТ на стари покри-
ви, подмяна на улуци и 
варови мазилки и почист-
ване на комини и мръсни 
канали - тел. 0876/416-
716. [11, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, боЯДисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400

алпинисТи - тел. 
0899/321-190

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

Ел. инсТалации, 
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802.

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 21]

почисТВанЕ
чисТЯ къЩи - тел. 
0894/533-115. [11, 7]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [20, 15]

аВТоВишка
сТроиТЕлна ДЕйносТ с 
автовишка и др. - тел. 
0889/909-727. [25, 5]

услуги
коВач - 0892/775-774.
касТрЕнЕ на опасни дър-
вета - тел. 0894/602-701. 
[20, 15]
попраВЯМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[30, 2]

поДДръжка коМпюТри
инсТалациЯ и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

Отопление на пелети
представител на  
GOLDEN FIRE
инж. ИВАН ГОСпОДИНОВ, 

ИК КОЛОНЕЛ ООД
КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, 
мОНТИРА, пУСКА, пОДДъРжА. 
Справки на тел. 0887 611 753, 
066 810 410. Офис Габрово  
ул. „Отец паисий“ 2, ет. 4 в. „100 вести“

бизнЕс и инВЕсТиции
разрабоТЕн бизнЕс за 
алкохол и цигари се про-
дава на тел. 0889/549-
383. [11, 5]
разрабоТЕн бизнЕс - 
пицария, се продава на 
тел. 0899/161-663. [11, 
2]

лоВ, риболоВ
нЕопрЕн Seac Sub, нов 
- 170 лева, употребяван, 
отлично състояние - 100 
лева, харпун, нов Seac 
Sub, 75 см - 100 лева. 
0898/535-793 [33, 16]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838. [24, 
11]
упоТрЕбЯВани кЕ-
рЕМиДи - 0.25 лв. за 
брой, се продават на тел. 
0886/238-417. [3, 3]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
спалнЯ с луксозен ма-
трак за 200 лева се про-
дава на тел. 0895/606-
520. [5, 5]

наФТоВа пЕчка се про-
дава на тел. 0877/666-
142. [5, 5]

проДаВа разни
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 11]
коТЕл - чугунен, 24 ки-
ловата, Solitech Plus, 
цена по договаряне - 
0897/932-028 [20, 3]

проДаВа клиМаТици
колона „осака“ СН-
60 се продава на тел. 
0888/241-855. [5, 5]

жиВоТни проДаВа
ДВЕ прасЕТа за кла-
не се продават на тел. 
0899/624-149. [25, 13]
жЕнски ТЕлЕТа - 2 бр., 
по 300 кг, за доотглеж-
дане или клане, продава 
тел. 0899/181-814. [6, 3]
Малки прасЕТа се про-
дават на тел. 0888/853-
422. [4, 2]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу 
„Капитан Дядо Никола“.
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[24, 11]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [24, 11]

аВТоМобили проДаВа
сЕаТ алхаМбра - 1999 
г., се продава на тел. 
0895/093-912. [11, 8]
рЕно МЕган Сценик 1.9 
dci - дизел, 120 к. с., 
отлично състояние, нови 
зимни гуми и акумулатор, 
септември 2004 г., 177 
000 км, цена по догова-
ряне, се продава на тел. 
0887/807-256. [20, 7]
субару ФорЕсТър - 
2000 г., бензин, 2000 
куб., 125 к. с., отличен, 
летни/зимни гуми, всич-
ко платено, за 4000 
лв. се продава на тел. 
0898/535-793. [20, 5]

ТаксиМЕТроВи аВТо-
Мобили се продават на 
тел. 0896/644-577. [11, 
4]
рЕно 5, на газ и бен-
зин, се продава на тел. 
0898/718-298. [5, 3]

ДжипоВЕ
Джип NISSaN X-TRAIL 
2,2; 136 к. с.; 4х4; 
2006 г.; пробег 196 000 
км, се продава на тел. 
0876/200-595. [22, 11]

аВТоМобили 
поД наЕМ

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

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 11]

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
мЕБЕЛИ 

ÌЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИпОВИ 
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ЕроТика
МлаД жиголо - 0895/23-93-75. [5, 5]
сЕкс - 65 лв. за 30 мин., 90 лв. за час - тел. 
0876/261-820. [5, 4]

ДаВа заЕМ
крЕДиТи - справки на 
тел. 0897/219-833. [22, 
10]

Търси сЕ
Търси сЕ Ицо Радев 
- 1950 г., който през 
1978-1979 г. е работил 
в град Грозни. За Ицо 
се знае също, че тогава 
родителите му държа-
ли магазин за салами. 
Търси го негов приятел 
- Максим от Русия. За 
контакт: тел. 0884/969-
868. [11, 5]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м, се предлага на тел. 
0899/377-924
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне, 
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други теж-

ки товари, извозване на 
ненужна покъщнина, стро-
ителни отпадъци до смети-
щето, се предлагат на тел. 
0898/780-448
ТранспорТ с бус - 0.45 
лв./км, се предлага на 
тел. 0894/004-045.
услуги с бус, багер и 
самосвал - тел. 0893/511-

154. [24, 14]
ТранспорТни услуги с 
бус - тел. 0888/939-431. 
[11, 1]

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

иМоТи проДаВа
гарсониЕра В кв. Трен-
дафил-1 за 25 500 лева се 
продава на тел. 0879/472-
130. [11, 9]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [12, 9]

апарТаМЕнТ В цен-
търа се продава на тел. 
0899/140-415. [11, 7]
гараж - 25 кв. м, на ул. 
„Свищовска“ 65, се про-
дава. Телефон за контакт: 
0898/680-599. [13, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къЩа, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[24, 11]
гараж сЕ купува на тел. 
0899/44-01-77. [5, 4]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [26, 21]

гарсониЕра на ул. „Лю-
бен Каравелов“, обза-
ведена, за 200 лева се 
дава под наем на тел. 
0899/312-100 [10, 10]
обзаВЕДЕн апарТаМЕнТ 
зад Осмо основно учили-
ще - 250 лв., се дава под 
наем на тел. 0895/606-
520. [5, 5]
апарТаМЕнТ - обзаве-
ден, на бул. „Априлов“ 
се дава под наем на тел. 
0898/210-068. [2, 1]

иМоТи Търси
поД наЕМ
кВарТира сЕ търси на 
тел. 0884/606-356. [11, 
10]

гараж сЕ търси под наем 
на тел. 0899/44-01-77. [5, 
4]

зЕМи

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[26, 11]

ноЩуВки
ноЩуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 22]
ноЩуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 21]

рабоТа прЕДлага
ФирМа Търси мебелист 
и монтажник. Справки на 
тел. 0898/626-781
Магазин за хранител-
ни стоки търси прода-
вачка. Справки на тел. 
0895/521-858. [30, 14]

„сТс принТ“ аД 
Търси Да назначи 
пЕчаТар. Справки 
на тел. 066/817-131, 
066/817-132. [11, 11]

бисТро „карТал“ тър-
си сервитьор/ка за пе-
тък и събота вечер. По-
вече информация на тел. 
0889/319-654. [11, 10]
Винарна „рачо Ко-
вача“ търси майстор 
готвач с опит и серви-
тьорки. Справки на тел. 
0876/683-768. [13, 10]

грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/907-032. [14, 9]
заВЕДЕниЕ В центъ-
ра търси нощен пазач. 
Справки на тел. 0897/97-
47-04. [11, 8]
ТаксиМЕТроВи шо-
Фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [11, 8]
пЕрсонал за работни-
чески стол и лавка в град 
Севлиево се търси на тел. 
0884/077-557. [7, 7]
рабоТник за малка кра-
веферма се търси на тел. 
0876/415-480. [5, 3]
ФирМа В Германия, об-
ласт Карлштруе, набира 
работници за куриерски 
услуги. Пълен работен 
ден, осигуровки и тру-
дов договор. За контакти 
на български език: тел. 
0049/176-450-79-054. [5, 
4]
ТаксиМЕТроВи шо-
Фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 4]

хоТЕл „приМа S“ в 
местността Узана търси 
камериерка за зимния 
сезон (може и пенси-
онер). Справки на тел. 
0888/009-001. [17, 3]
„поДЕМ габроВо“ ЕООД 
търси оператор на ЦПУ 
машина. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 1]
„поДЕМ габроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 1]

грижа за ДЕца,
болни и ВъзрасТни
глЕДанЕ на деца мол - 
0878/555-841. [13, 5]
ТърсЯ жЕна до 65 го-
дини за гледане на стари 
хора срещу унаследява-
не - тел. 066/99-22-44. 
[5, 5]

Дп супорТ прЕДла-
га услугаТа „личЕн 
асисТЕнТ” (почасо-
Во) -  тел. 0877/493-
060. [6, 2]
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Продължава	от	стр.	3
	 Бях	 на	 три	 дни	 директор,	
когато	Тано	Цолов	ме	извика	
и	ме	наказа	за	проблемите	в	
работата	в	завода.	Установих,	
че	 външнотърговската	 орга-
низация	 „Балканкар	 импекс“	
сключва	 договори	 със	 заво-
да,	които	не	могат	да	изпъл-
нят,	и	смъкваше	годишно	по	3	
милиона	неустойки.	Оказа	се,	
че	 шефът	 на	 организацията	
Мончо	Бехар	 сключвал	 дого-
вори	с	външни	клиенти	за	по-
малко	 машини,	 а	 с	 нас	 -	 за	
повече	 машини,	 знаейки,	 че	
няма	 да	 ги	 изпълнят	 и	 трите	
милиона	 неустойки	 остават	
за	централата.	Давал	премии	
на	 ръководството	 на	 завода	
да	не	изпълняват	плана.
	 Събрах	ръководния	състав	
на	предприятието	и	им	казах,	
че	това	няма	да	продължава,	
да	 заложат	 в	 плана	 освен	
текущото	производство	и	изо-
ставянето	с	11	години.	Те	поч-
наха	да	се	дърпат,	но	им	ка-
зах,	че	ще	стане.	За	9	месеца	
успяхме	 да	 изпълним	 цялата	
програма	и	да	наваксаме	из-
оставането.	 С	 голяма	 дисци-
плина,	 нова	 организация	 на	
работа	 и	 модернизация	 на	
техниката.	 Повече	 бонуси	 за	
ръководството	 нямаше.	 На-
правихме	 нова	 организация	
и	 в	 кооперираните	 заводи,	
ние	вече	бяхме	комбинат.	Ба-
зата	за	развитие	започна	да	
работи	 само	 по	 развитие-
то	 на	 телферното	 производ-
ство,	 модернизацията	 му,	 а	
не	както	преди	-	за	сценични	
повдигащи	 механизми.	 Така	
успяхме	 да	 удвоим	 произ-
водството.	 Произведохме	 25	
000	 бройки	 повече.	 Мончо	
Бехар	 от	 централа	 се	 стрес-
на,	нямал	къде	да	ги	пласира.	
Показах	му	договора	и	него-
вата	поръчка,	изпълнили	сме	
я,	 да	 ги	 прави	 каквото	иска.	
Той	нищо	не	реши	и	наредих	
телферите	да	се	складират	на	
Русенското	 пристанище.	 За-
дръстихме	го	с	телфери,	ста-
на	 национален	 скандал.	 Ви-
кат	ме	пак	в	Политбюро,	Тано	
Цолов	 пак	 почна	 да	 ми	 се	
кара.	Не	съм	от	хората,	които	
търпят,	 независимо	 на	 какво	
равнище	съм.	Казах	му,	че	ме	
наказа,	 че	 не	 съм	 изпълнил	
плана,	сега	го	изпълних	-	пак	
лошо.	 Заканих	 се	 директно	
да	 отида	 при	 Тодор	 Живков	
и	да	му	кажа	истината.	Пос-
тресна	се,	не	ме	наказа	този	
път	и	не	знам	как,	но	решиха	
проблема	с	пристанището.
	 Мончо	пак	взе	да	се	опла-
ква,	че	няма	къде	да	пласира	
телферите	ни.	Питах	го	ходил	
ли	 е	 на	 място	 в	 Съветския	
съюз,	 където	 са	 основните	

ни	 пазари.	 Не	 беше	 ходил.	
Взех	нещата	в	мои	ръце.	Ор-
ганизирах	среща	в	Москва	с	
министрите	на	тежкото	маши-
ностроене,	 на	 външната	 тър-
говия,	 генералния	 директор	
на	 външнотърговската	 орга-
низация.	 Отидохме	 с	 Мончо,	
казах	 му	 само	 да	 мълчи.	 Ге-
нералният	 директор	 на	 вън-
шнотърговската	 организация	
се	 ползваше	 с	 много	 голям	
авторитет.	 Още	 отначало	 ме	
сряза,	 че	 нашите	 телфери	
ставали	само	за	краварници,	
макар	да	нямахме	нито	една	
рекламация.	 Посъветваха	 ме	
да	 си	 мълча.	 Не	 бях	 отишъл	
да	 мълча,	 а	 работа	 да	 вър-
ша.	 В	 яда	 си	 му	 заговорих	
на	 „ти“.	 Питах	 го	 карал	 ли	 е	
„Москвич“.	 Отговаря,	 че	 не	
е.	Аз	питам:	„Искаш	ли	да	ти	
докарам	моя	да	ти	го	очукам	
в	главата?“.	Той	се	изчерви	и	
изведнъж	прихна	да	се	смее.	
Каза:	 „Дайте	 да	 решаваме	
проблемите	 на	 този	 габро-
вец.	 Такъв	 не	 съм	 срещал!“.	
Веднага	ми	поискаха	200	000	
бройки.	 И	 работата	 се	 отпу-
ши.	Мога	да	разказвам	много	
подобни	ситуации.
 - Разкажете, много увле-
кателно го правите?
	 -	 Най-големият	 ни	 конку-
рент	за	телфери	беше	фирма	
„Демак“	-	Германия.	Исках	да	
отида	 да	 видя	 как	 работят	
там,	но	посланикът	ни	в	Бон	
ме	предупреди,	че	става	мно-
го	 трудно.	 Знаят,	 че	 Габро-
во	 е	 голям	 производител	 на	
телфери	 и	 не	 дават	 човек	
оттам	 да	 припари	 в	 заво-
да.	 Бях	 изключително	 насто-
ятелен,	 посланикът	 успя	 да	
организира	 срещата.	 Макар	
и	с	неохота	ни	приеха,	води-
хме	разговори,	разрешиха	ни	
всичко	да	видим,	смятаха	ни	
за	 много	 изостанали.	 Казах	
на	 специалистите,	 с	 които	

бяхме,	 да	 не	 вадят	 тефтери	
и	 да	 не	 пишат	 нищо,	 само	
да	 гледат,	 те	 знаят	 какво.	
Уговорихме	 сътрудничество,	
шефът	 на	 фирмата	 ме	 попи-
та	 накрая	 той	 може	 ли	 да	
посети	 нашето	 предприятие	
в	 Габрово.	 Беше	 6	 декември	
1981	 година,	 той	каза,	че	ще	
дойде	на	16	февруари.	Чудих	
се	обаче	къде	ще	го	приема.	
За	 разлика	 от	 тяхната,	 на-
шата	 администрация	 беше	 в	
ужасно	 състояние,	 не	 беше	
за	 влизане	 вътре.	 А	 ми	 се	
налагаше	 почти	 всеки	 ден	
да	приемам	чужденци.	Реших	
за	 два	месеца	 да	 преобразя	
администрацията.	 Знаех,	 че	
веднага	 ще	 подадат	 сигна-
ли	 за	 излишен	 лукс,	 който	
си	позволявам,	знаех,	 че	ще	
има	 реакция	 и	 от	 Окръжния	
комитет	на	партията.	С	помо-
щта	 на	 Христо	 Даков,	 който	
бе	в	делегацията	в	 Германия	
и	 видя	 всичко,	 ми	 дадоха	
карт	 бланш	 да	 действам.	 95	
строители	се	заеха	и	за	два	
месеца	 администрацията	 бе	
преобразена.
	 Накарах	 преводачката	
да	 се	 подготви	 добре,	 иначе	
владееше	 перфектно	 немски	
език.	 Посрещнаха	 прези-
дента	 на	 фирмата	 в	 София.	
Прояви	 голям	 интерес	 към	
технологичната	 линия,	 къде-
то	 производственият	 цикъл	
е	 затворен.	 Не	 мога	 да	 го	
откъсна	 от	 цеховете	 на	 обяд	
да	 го	заведа.	Мина	два	пъти	
през	 цеховете.	Той	 бе	 много	
учуден,	 питаше	 къде	 прода-
ваме	толкова	много	телфери.	
Разведохме	 го	 и	 в	 другите	
ни	заводи	извън	Габрово.	На	
раздяла	очите	му	се	насълзи-
ха	 и	 отрони:	 „Какво	 нещо	 е	
пропагандата,	мислех,	че	още	
на	 летището	 ще	 видя	 окъ-
сани,	 гладни,	 необразовани	
хора.	Това,	което	видях	тук,	е	

чудо,	няма	нищо	общо	с	това,	
което	 са	 ни	 разказвали	 за	
вас!“
   - Стана ясно, че сте бил 
ръководител в няколко 
предприятия. Интересно ми 
е партията месеше ли се във 
Вашите работи, както е ста-
вало неведнъж, или Ви дава-
ха свобода на действие?

					-	Месеше	се,	но	не	много.	
Най	 ме	 беше	 яд,	 че	 по	 цял	
ден	 в	 предприятието	 за	 тел-
фери	имаше	някои,	които	ми	
губеха	времето,	било	то	жур-
налисти,	 профсъюзи,	 партий-
ни	кадри.	Не	можех	работата	
да	 си	 гледам.	 Отидох	 при	
Трифон	 Пашов	 и	 му	 заявих,	
че	 не	 искам	 никой	 да	 влиза	
в	 комбината,	 включително	 и		
неговите	 сътрудници.	 Той	 ме	
послуша	 и	 забрани.	 Оттога-
ва	никой	не	ме	закачаше	за	
нищо.	 Даде	 ми	 се	 възмож-
ност	 да	 работя	 спокойно	 с	
моя	 екип,	 който	 аз	 сам	 съм	
си	подбрал.
     - Как подбирахте кадрите, 
как ги обучавахте и се раз-
виваха те?
	 -	 Когато	 отидох	 в	 ком-
бината	 по	 телферостроене,	
имаше	много	 изпъдени	 хора,	
специалисти,	 защото	 работа-
та	не	вървеше.	Успях	да	вър-
на	всички,	които	познавам	и	
знам	 каква	 работа	 могат	 да	
вършат.	 Станахме	 страхотен	
екип,	 без	 думи	 се	 разбирах-
ме.	 Дадох	 им	 възможност	
да	 творят	без	диктат.	Хората	
трябва	да	се	уважават,	да	им	
се	гласува	доверие,	да	им	се	
създава	поле	 за	изява.	Като	
низов	 ръководител	 в	 апре-
турата	 във	 „Васил	 Коларов“	
моите	 хора	 ги	 обучавах	 3	
месеца	по	4	часа	след	работ-
но	 време.	 Учех	 ги	 на	 мате-
матика,	 химия,	 на	 механика,	

на	всичко,	 което	е	нужно	за	
работа	им.
     - Какви качества трябва 
да има един ръководител, за 
да е успешен, да вдъхновява 
екипа си?
				-	 Преди	 всичко	 трябва	
да	 е	 професионалист,	 човек,	
който	 си	 разбира	 от	 работа-
та.	 Важно	 е	 да	 има	 органи-
заторски	 заложби.	 Ако	 няма	
такъв	 заряд,	 нещата	 не	 се	
получават.
 - Всяко Ваше работно 
място е малко приключение. 
Има ли и други?
						 -	Да,	едно	от	най-голе-
мите	 ми	 предизвикателства	
беше	 в	 памукотекстилния	
комбинат	 „Васил	 Коларов“.	
Тогава	 бях	 съвсем	 млад,	 но	
директорът	 Иван	 Кънев	 ми	
гласуваше	 голямо	 доверие.	
Трябваше	 да	 се	 преместят	
всички	 машини	 от	 апретура-
та,	 тъкачницата	 от	 предпри-
ятието	 „Вълко	 Червенков“	 на	
нова	 площадка	 във	 „Васил	
Коларов“.	 Накара	 ме	 да	 из-
мисля	 план	 как	 да	 стане.	
Това	бе	огромна	работа,	има-
ше	машини	още	от	1924	годи-

на,	нямаше	никаква	докумен-
тация	за	тях.	Събра	се	цялото	
ръководство	 на	 комбината	 и	
докладвах	 пред	 него.	 Такава	
работа	 се	 прави	 за	 месеци	
наред.	Аз,	малко	хлапашка	ми	
беше	 работата,	 на	 26	 години	
бях,	заявих,	че	ще	го	направя	
за	 15	 дни.	 Казах	 какво	 ми	
трябва	за	това,	първо	-	пари,	
второ	-	900	тона	метал,	трето	
-	150	човека	отвън,	от	систе-
мата	в	страната,	и	още	доста	
неща.	 Никой	 не	 повярва,	 че	
мога	да	се	справя.	Но	стана.	
На	15-я	ден!	През	това	време	
не	 се	 бях	 прибирал	 вкъщи.	
През	 деня	 ръководих	 работ-
ниците,	 вечер	 чертаех.	 След	
това	 ме	 пратиха	 на	 почивка	
след	 цялото	 това	 напреже-
ние.	Не	исках,	но	почти	наси-
ла	ме	накараха.
    - Как приехте разрухата 
на габровската индустрия, 
след като самият Вие сте 
бил участник в създаването 
на материално-техническата 
база в града, в бурното раз-
витие на промишлеността?
				-	Изживях	го	много	тежко.	
В	моята	практика	преди	про-
мените	не	съм	имал	проблем	
да	 вляза	 при	 министър,	 в	
Министерски	 съвет,	 в	 Цен-
тралния	комитет	на	партията.	
Единственият,	 който	 не	 ме	
прие,	 бе	Жан	 Виденов.	 Оти-
дох	 да	 му	 кажа	 как	 се	 раз-
грабва	 и	 ликвидира	 габров-
ската	 индустрия,	 отива	 за	

скрап,	 но	 той	 не	 благоволи	
да	се	срещне	с	мен.	
	 Когато	 станаха	 промени-
те,	 бях	 ръководител	 на	 сто-
панско	 обединение	 „Инстру-
ментална	 промишленост“.	
Мислех,	 че	 веднага	 ще	 ме	
изгонят.	Вкъщи	дойдоха	едни	
хора,	 знам	 кой	 ги	 бе	 изпра-
тил,	 да	 ме	 предупредят,	 че	
много	 говоря,	 трябва	 да	 за-
мълча.	Казах	им	да	си	ходят	
и	 да	 му	 съобщят	 -	 да	 каже	
къде	 е	 забил	 два	 гвоздея	 в	
Габрово,	ще	отида	да	ги	видя	
и	 тогава	 ще	 разговарям	 с	
него.		Идваха	и	двама	народ-
ни	представители	да	ме	пре-
дупредят,	 че	 имало	 слух,	 че	
притежавам	 верига	 магазини	
по	морето.	Поканих	ги	заедно	
да	отидем	да	ги	видим,	аз	не	
съм	 ходил.	 Повече	 никой	 не	
ме	закача	за	нищо.	Оставиха	
ме,	 дори	 работих	 три	 годи-
ни	 след	 пенсионирането	 ми,	
през	1990	година.
 - Защо бе съсипана не 
само габровската, но и бъл-
гарската промишленост?
	 -	Имаше	нареждане	всич-
ко	 да	 се	 съсипе,	 срине,	 да	
няма	никаква	конкуренция	от	

България.	 Ако	 си	 спомняте,	
имаше	план-програма	на	Ран.	
Андрей	 Луканов	 го	 беше	 по-
канил	 да	 разработят	 програ-
ма	 какво	 трябва	 да	 стане	 в	
България.	 Оказа	 се,	 че	 Ран	
имал	 указания	 да	 ликвидира	
цялата	 икономика	 на	 Бълга-
рия.	Имаше	намеса	и	на	аме-
риканците,	 и	на	англичаните.	
Ран	 започнал	 да	 посещава	
членовете	на	комисията,	раз-
каза	 ми	 го	 зам.-министърът	
на	 машиностроенето.	 Ран	 го	
питал	 защо	 сме	 си	 скъсали	
всички	 договори	 със	 Съвет-
ския	 съюз.	 „На	 Запад	 няма	
място	за	вас.	Ние	ще	ви	лик-
видираме!“,	 казал	 Ран.	 Моят	
познат	му	отговорил	да	пита	
президента	Жельо	Желев	 за	
Съветския	съюз.
	 Пак	 повтарям,	 това	 бе	
указание	 на	 Великите	 сили.	
Нашите	 хора	 им	 бяха	 слуги.	
Конспирацията	 бе	 българска-
та	 икономика	 да	 се	 срине	 и	
българското	 население	 от	 8	
да	стане	4-5	милиона.
	 Спомням	 си,	 че	 преди	
това	 габровската	 промишле-
ност	 произвеждаше	 стокова	
продукция	за	1	милиард	и	100	
милиона	лева.	Само	Габрово,	
само	 за	 1	 месец.	 След	 това	
цялата	област	произвеждаше	
годишно	за	максимум	650-700	
милиона	 лева.	 Загинаха	 „Ва-
сил	 Коларов“,	 „Георги	 Генев“,	
„Димитър	 Благоев“,	 „Янтра“,	
„Капитан	Дядо	Никола“.

16.02.1981	г.	в	Габрово	-	Пеньо	Рачев	(вляво),	до	него	г-н	Хаселман	-	президент	на	немската	фирма	„Ма-
негман	демаг“	 -	най-големият	конкурент	в	телферното	производство,	в	средата	са	президенти	на	
немската	фирма,	най-вдясно	-	инж.	Здравко	Цочев,	зам.-директор	по	производствената	част

1981	г.	С	българския	космонавт	Георги	Иванов

1989	г.	Пред	Съдебната	палата	в	Габрово,	регистирана	е	фирма	„Инструмент“	-	Габрово.	Пеньо	Рачев		
(в	средата	с	черен	костюм)	и	ръководителите	на	заводи	и	обединения.

Öял живот ñъм правил не ñамо каквото моãа, а каквото трябва
Инж. Пеньо Рачев, учаñтвал в ñтроежа на вñички преäприятия в Габровñко:


