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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Отчита	 се	 повишава-
не	 на	 заболеваемостта	 от	
респираторни	 заболява-
ния	в	Габровска	област,	в	
сравнение	 с	 предходната	
седмица,	 но	 все	 още	 не	
са	 достигнати	 стойности,	
за	да	бъде	обявена	грипна	
епидемия,	 съобщи	 д-р	 Та-
тяна	 Велиславова,	 дирек-
тор	на		дирекция	„Надзор	
на	 заразните	 болести“	 в	
Регионалната	 здравна	 ин-
спекция.

	 Стойностите	са	239	за-
болели	 на	 10	 000,	 а	 епи-
демичната	 стойност	 за	
областта	 е	 350	 на	 10	 000	
души.
	 Всеки	 ден	 се	 набира	
информация	 за	 брой	 от-
състващи	ученици	от	учеб-
ните	 заведения.	 Вчера	 тя	
сочи,	че	отсъстващите	уче-
ници	 са	 12-13	 процента,	
трябва	да	отсъстват	над	30	
на	сто,	за	да	бъде	обявена	
грипна	ваканция.
	 „Ако	 рязко	 се	 повиши	
заболеваемостта,	 ще	 обя-

вим	епидемична	обстанов-
ка,	 но	 в	 момента	 нямаме	
основание“,	 казва	 д-р	 Ве-
лиславова.
	 Досега	 има	 четирима	
пациенти	 с	 доказан	 свин-
ски	 грип,	 които	 са	 леку-
вани	 в	 МБАЛ	 „Д-р	 Тота	
Венкова“.	52-годишна	жена	
почина,	 въпреки	 усилията	
на	 лекарите	 от	 болницата	
да	я	спасят.
	 В	 над	 1370	 училища	 и	
детски	градини	в	страната	
са	 преустановени	 учебни-
те	 занятия,	 съобщиха	 от	

пресцентъра	на	МОН.	
	 От	вчера	в	 грипна	ва-
канция	 са	 учениците	 от	
267	училища	в	София-град,	
от	 124	 училища	 в	 област	
Благоевград,	 от	 105	 учи-
лища	 в	 област	 Плевен	 и	
от	 41	 училища	 в	 област	
Кюстендил.
	 В	 грипна	 ваканция	 от	
вчера	 са	 и	 учениците	 от	
областите	 Велико	 Търно-
во,	 Русе,	 Разград,	Добрич	
и	 Кърджали.	 Продължава	
грипната	 ваканция	 за	 194	
училища	в	Пловдивско,	по	

122	 училища	 в	 област	 Ва-
рна	 и	 област	 Пазарджик,	
за	 80	 училища	 в	 област	
Хасково	и	за	43	училища	в	
област	Ямбол.
	 В	 област	 Видин	 няма	
занятия	 в	 32	 училища	 и	
две	 детски	 градини	 по	
предписание	на	РЗИ.	В	22	
училища	в	област	Враца	и	
7	училища	в	област	Ловеч	
също	няма	учебен	процес.	
Поради	 лоши	 метеороло-
гични	условия	не	се	учи	в	
8	 училища	 в	 област	 Смо-
лян.	 В	 предгрипна	 обста-

новка	 е	 област	 Търгови-
ще.	
 Към вчерашна дата 
грипна епидемия е обя-
вена на територията на 22 
от 28 области в страната и 
една община (Благоевград,	
Бургас,	Варна,	Велико	Тър-
ново,	 Видин,	 Враца,	 До-
брич,	 Кърджали,	 Кюстен-
дил,	 Пазарджик,	 Плевен,	
Пловдив,	 Разград,	 Русе,	
Сливен,	Смолян,	Софийска	
област,	София-град,	Стара	
Загора,	 Хасково,	 Шумен,	
Ямбол,	както	и	община	Лу-

ковит).
	 Според	 данни	 на	 На-
ционалния	институт	за	об-
ществено	 здраве	 още	 4	
души	са	починали	от	грип	
в	Румъния	последните	дни,	
с	което	броят	на	жертвите	
е	 достигнал	 43	 души.	Три-
ма	мъже	от	окръзите	Гюр-
гево	и	Браила	и	столицата	
Букурещ,	 както	 и	жена	от	
окръг	 Яш	 са	 починали	 в	
резултат	на	 грипа.	Всички	
са	 страдали	 и	 от	 други	
заболявания	и	не	са	били	
ваксинирани	срещу	грип.

Епиäåмия в оáлаñт Гаáрово ощå нå å оáявåна, 
52-ãоäишна почина, 4 ñå лåкуват от ñвинñки ãрип
22 от 28 области в страната и една община са в грипна епидемия - това са данните към вчера следобед

СтЕфкА БурмоВА

	 В	 края	 на	 минала-
та	 седмица	 германската	
компания	 в	 Габрово	 „Га-
бинвест“	 ЕООД,	 в	 лицето	
на	 своя	 мениджър	 Томас	
Фройнофер,	 дари	 метало-
режеща	 машина	 с	 про-
грамно	управление	–	обра-
ботващ	 триосен	 център	 –	
на	 габровския	 Технически	
университет.	
	 „Габинвест”	 не	 е	 само	
инвестиция	 от	 няколко	
десетки	 милиона	 лева	 в	
сгради,	 машини	 и	 оборуд-
ване	 –	 заяви	 г-н	 Фройно-
фер	по	време	на	срещата	

с	 ръководството	 на	 уни-
верситета	 за	 връчване	 на	
дарението.	 -	 „Габинвест”	
са	 най-вече	 хората.	 Фир-
мата	 е	 част	 от	 местна-
та	 общност,	 подкрепяйки	
идеите	 за	 дуално	 образо-
вание	 и	 подобряване	 на	
личния	професионален	ка-
пацитет.	 Ние	 вярваме,	 че	
иновативните	 разработки	
са	още	по-полезни,	когато	
се	 използват	 в	 учебния	
процес,	 и	 сме	 радостни,	
че	имаме	възможността	да	
споделим	 нашия	 многого-
дишен	опит	със	студентите	
и	преподавателите	от	ТУ	в	
Габрово,	подчерта	още	ме-

ниджърът	 на	 германската	
компания	г-н	Фройндофер.	
	 От	 своя	 страна	 проф.	
дтн	 инж.	 Райчо	 Иларио-
нов,	 ректор	 на	 габров-
ското	 висше	 учебно	 заве-
дение,	 благодари	 за	 да-
рението	 и	 за	 успешното	
партньорство	между	двете	
институции.	 „Ние	 оценява-
ме	 високо	 възможността	
да	 работим	 с	 „Габинвест“,	
защото	 вярваме,	 че	 парт-
ньорството	ни	се	основава	
на	 доверие	 и	 споделяне	
на	добри	идеи	за	развитие	
на	инженерното	образова-
ние.	Дареният	обработващ	
триосен	 център	 ще	 оси-

гури	 стабилна	 основа	 за	
подобряване	 на	 учебния	
процес	-	заяви	проф.	Ила-
рионов.	 -	 Студентите	 на	
ТУ	в	Габрово	ще	имат	въз-
можност	 да	 се	 обучават	
на	 програмно	 управление	
на	металорежещи	машини	
и	 настройване	 на	 техно-
логични	 процеси.	 Надява-
ме	 се,	 че	 предоставената	
ни	машина	ще	предизвика	
още	 по-голям	 интерес	 от	
страна	на	нашите	студенти	
към	 инженерното	 образо-
вание	 и	 последващата	 им	
реализация	 в	 практиката“	
–	 заключи	 проф.	 Иларио-
нов.

„Гаáинвåñт” äари оáраáотващ триоñåн 
цåнтър на Тåхничåñкия унивåрñитåт

руЖА ЛЮБЕНоВА

	 Габровски	 полицаи	 и	
техни	колеги	от	Плевен	от-
криха	и	арестуваха	млада	
проституираща	 жена,	 коя-
то	обра	 гражданин	на	Ре-
публика	 Турция,	 настанен	
в	 хотел	 в	 Габрово.	 Шест	
дни	 след	 престъплението	
самоличността	й	е	ясна,	а	
откраднатите	пари	–	4	800	
лева,	 са	 намерени	 и	 из-
зети	от	органите	на	реда.	
Жената	 е	 на	 19	 години,	
от	 град	Кнежа,	Плевенска	
област,	съобщиха	вчера	от	
Областната	 дирекция	 на	
МВР	в	Габрово.
	 Около	 21,30	 часа	 на	
23	 януари,	 сряда,	 тя	 си	

тръгнала	с	4800	лева,	кои-
то	задигнала	от	стаята	на	
турчина	 в	 хотела,	 където	
пребивавала	с	него.		
	 В	 момента	 в	 габров-
ската	 полиция	 срещу	 нея	
се	води	досъдебно	произ-
водство	за	кражба.	
	 Впрочем	преди	по-мал-
ко	 от	 година	 полицията	
работи	 по	 друг	 подобен	
случай.	 Тогава	 20-годишна	
жрица	 на	 любовта,	 пред-
лагаща	 услуги	 край	 село	
Донино,	открадна	полиети-
ленов	плик	 с	 9356	щатски	
долара,	 1630	 турски	 лири	
и	 1800	 лева.	 Парите	 бяха	
оставени	непредпазливо	в	
кабината	на	товарен	авто-
мобил	„Волво“.

Арåñтуваха проñтитутка, оáрала 
турчин в ãаáровñки хотåл

ще	се	проведе	на	8	февру-
ари	от	17:30	ч.	на	партер-
ния	етаж	в	Мол	Габрово.
	 Поли	 е	 на	 4	 години	 и	
е	с	диагноза	детска	цере-
брална	парализа.	Детето	е	
провело	редица	рехабили-
тационни	процедури	в	раз-
лични	болници	в	България,	
които	 не	 дават	 резултат.	
Родителите	 са	 се	 свърза-
ли	 с	 болница	 в	 Турция	 и	
са	 успели	 да	 финансират	
няколко	 процедури	 там.	
Детето	 има	 подобрение.	
Нужни	 са	 още	 много	 ре-
хабилитации	 в	Турция,	 чи-
ято	 стойност	 семейството	

вече	не	може	да	си	позво-
ли.	Участие	в	концерта	ще	
вземат	 ансамбъл	 „Сивек“	
и	 ТШ	 „Лиана“,	 детските	
градини	 „Радост“	и	 „Дъга“,	
МШ	„Звезди	в	аванс“,	ДФГ	
при	 НЧ	 „Зора-1872“,	 кв.	
Нова	 махала	 и	 МК	 „Ве-
села“.	 Организаторите	 на	
инициативата	 призовават	
всички	 да	 се	 включат	 в	
благотворителния	 базар,	
като	 донесат	 по	 нещо	 -	
книга,	 свещ,	 играчка	 или	
друга	 вещ,	 които	 да	 се		
предложат	 за	 продаване	
на	 присъстващите	 хора		
по	време	на	концерта.	

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
 
	 Продължава	 иници-
ативата	 за	 събиране	 на	
пластмасови	 капачки	 от	
габровци,	 като	 средствата	
от	 предаването	 им	 са	 за	
купуване	на	устройство	за	
лесно	намиране	вените	на	
децата	 в	 детско	 отделе-
ние	 -	 неонатологията	 на	
габровската	болница.
	 Досега	са	събрани	над	
400	кг	за	200	лв.	Предстои	
предаването	на	поредното	
количество	 капачки.	 Съ-
оръжението,	 за	 което	 се	
събират	 те,	 не	 е	 евтино,	
няма	 как	 да	 стане	 бър-
зо,	 затова	 и	 девизът	 на	
кампанията	е	„Капачка	по	

капачка“.
	 	 	Капачките	се	предават	
в	 дизайн	 център	 „Рони“	
на	Еса,	а	също	и	в	Общи-
на	 Габрово.	 Всеки	 може	
да	 участва	 в	 кампанията.	
Най-активни	 са	 децата	 от	
детските	 градини,	 всяка	
група	събира	капачки,	кои-
то	децата	носят	от	вкъщи.
	 Капачките	 се	 преда-
ват	 на	 габровската	 фир-
ма	 „Прима	 пак“,	 която	 по	
собствена	 инициатива	 уд-
воява	сумата	за	тях.
	 „На	някой	нашата	ини-
циатива	може	да	се	стори	
малка,	 но	 тя	 има	 благо-
родна	и	възпитателна	цел.	
Такива	 инициативи	 има	 в	
цяла	България,	събират	се	

капачки,	 като	 средствата	
от	 предаването	 им	 са	 за	
закупуване	 на	 кувьози.	 В	
нашето	неонатологично	от-
деление	 има	 достатъчно	
кувьози,	 затова	 се	 насо-
чихме	 към	 въпросното	 ус-
тройство.	 Работим	 заедно	
с	 Центъра	 за	 доброволци	
в	 Община	 Габрово.	 Тези	
капачки	 не	 са	 необходи-
ми	 в	 домакинството	 след	
използването	 им,	 вместо	
да	 се	 хвърлят,	 могат	 да	
послужат	 за	 добра	 цел.	
Кампанията	 е	 много	 въз-
питателна	за	децата,	които	
освен	всичко	останало,	се	
учат	 и	 на	 разделно	 съби-
ране	на	отпадъци“,	 комен-
тира	Деница	Миланова.

Проäължава ñъáиранåто на капачки за 
купуванå на апарат за äåтñко отäåлåниå 

	 Довечера	от	17:30	часа	
в	Малка	 зала,	 ет.	 2	 на	ХГ	
„Христо	 Цокев“	 в	 Габрово	
се	 открива	 изложба-даре-
ние	на	Дойчо	Бояджиев.
	 Експозицията	 включва	
54	 творби,	 част	 от	 кои-
то	 дарение	 за	 галерията,	
и	 произведения,	 собстве-
ност	на	семейството.	Пуб-
ликата	 ще	 може	 да	 се	
наслади	 на	 градски,	 пла-
нински	 и	 морски	 пейза-
жи,	натюрморт	и	портрети,	
рисувани	 с	 маслени	 бои,	
пастел,	молив	и		въглен.
	 Дойчо	Бояджиев	е	ро-
ден	 през	 1941	 година	 в	
село	 Гумощник,	 Троянско.	
От	1963	г.	живее	в	Габрово.	
Участва	 активно	 в	 общи-

те	 художествени	 изложби		
на	габровската	и	ловешка	
групи	 на	СБХ.	Живописец	
и	 график	 с	 повече	 от	 40	
години	присъствие	в	худо-
жествения	живот	на	Бълга-
рия.	Автор	 	на	множество	
плакати,	 корици	 на	 книги,	
графични	 знаци	 и	 прос-
транствени	оформления	на	
промишлени	 и	 търговски	
експозиции.	Има	7	самос-
тоятелни	изложби	живопис	
и	 графика.	 Негови	 творби	
са	собственост	на	галерии	
и	частни	колекции	в	стра-
ната	и	чужбина.

продължава на стр. 8

Изложáа-äарåниå на Дойчо Бояäжиåв 
- äовåчåра в ÕГ “Õриñто Öокåв”

Блаãотворитåлåн концåрт поä 
наñлов „Наäåжäа за Поли”
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 ВоДораВно: Жега. Евреи. Завети. Мьонхенгладбах. Лосо. 
Нигер. Иск. Бял. Река. Оолит. "Ти". Махагон. Италия. "ИКЕА". 
Оток. Сеул. Анти. Алиса. Сесия. Град. Инвар. Ръст. Беларус. 
Аарон. "Б. Т. Р.". Лек. Плавт (Тит Макций). Мачо. Жар. Блага. Ка-
рерас (Хосе). Виена. Винех. Дамаска. Филиз. Шах. Унес. Бекас. 
"Пежо". Латур (Жорж дьо). Дерт. Талмуд. Дра. Космос. Лае. Ква-
терн. Арабистка. Улика. Излет. Енш. Овадия (Давид). Игла. Таш. 
"Арис". Акула. Литва. Локал. Тирол. Сребро. Рибарница. Стадо. 
Стакато. "Кус". 
 оТВЕсно: Землячка. Елада. Адвентист. Гьол. Енглер (Адолф). 
Мутра. Шатра. Хаос. Матрак. Вануату. Швед. Нора. "ИАР". Бисер. 
Ело. Або. Цех. Ехо. Дуплекс. Крива. Вейката. Слана. "Дон Кар-
лос". Орн. Аголи (Дритъро). Ага. Бес. Адио. ЕГН. Окинава. Ферма. 
Искра. Милион. Сват. Виктория. "АИК". Аго. Саар. Кила. Саз. 
Алба (Джесика). Изделие. Романист. Блок. Ат. Абритус. Нарез. 
Алие. Утро. Ва. Талер. Чех. Пластилин. Лехи. Събор. Шемет. 
Гарик (Дейвид). Стилист. Акажу. Кол. Оцу. Бичкия. Ятрус. Ходжа. 
Атлас. 

отговори на сканди от бр. 17, петък

Благодарност
	 На	 19	 декември	 2018	 г.	 ми	 се	 наложи	 да	 посетя	
Спешното	 отделение	 на	 МБАЛ	 „Д-р	Тота	 Венкова“	 -	
Габрово.		Посрещна	 ме	 усмихната	 млада	 жена	 и	 ме	
попита	 за	 какво	 съм	 дошъл.	 Обясних	 й,	 изготви	 ми	
бързо	необходимите	документи	и	ми	каза	да	почакам	
в	 съседния	 кабинет.	 Беше	 бързо	 извикан	 лекар-кон-
султант	д-р	М.	Казанджиева.
	 Тя	ме	прегледа,	даде	указания	за	мнението	ми	и	
за	оказване	на	помощ.	Всичко	беше	извършено	точ-
но,	бързо	и	професионално.
	 Личи	си,	че	тук	има	здрав	контрол,	самоинициати-
ва,	професионализъм	и	желание	за	работа.
	 Не	знам	какво	е	възнаграждението	на	тези	хора,	
но	 мисля,	 че	 за	 добра	 работа	 трябва	 добро	 възна-
граждение.
	 Екипът	бе	в	състав:	д-р	Гинчев,	м.	ф.	Д.	Георгиева,	
м.	с.	Н.	Начева,	Ив.	Иванов,	лекар-консултант	д-р	М.	
Казанджиева.
 С почит и уважение, 
 Димитър Христов, Габрово
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Пътят на шатритå към 
проñпåритåта
Авраам се засели в Ханаанската земя, а Лот се 
засели между градовете на Йорданската равнина, 
и преместваше шатрите си, докато стигна до 
Содом.

Битие 13:12

	 Авраам	 обича	 своя	 племенник	 Лот	 както	 роден	
син.	Въпреки	всичко,	те	не	могат	да	продължат	пъте-
шествието	си	заедно.	Затова	след	дълъг	път	двамата	
се	разделят.	Чичото	има	една-единствена	молба	-	Лот	
да	му	позволи	да	поеме	в	различна	посока.	
	 Така	за	Авраам	остава	пустинната	земя	Ханаан.	
	 Защото	Лот	вече	е	избрал	плодородната	Йордан-
ска	долина.		
	 Избрал	 е	 видимия,	 гарантиран	 просперитет	 –	 в	
тази	долина	е	разположен	съюз	от	няколко	града	с	
висок	жизнен	стандарт.	
	 Клубът	 на	 богатите	 начело	 със	 Содом	 и	 Гомор,	
заедно	с	Адма,	Цевоим	и	Вала.
	 В	 крайна	 сметка	 Лот	 „преместваше	 шатрите	 си,	
докато	стигна	до	Содом“.
	 Този	израз	казва	всичко,	нали?
	 Лот	избра	просперитета	на	всяка	цена.
	 Авраам	избра	Бог	на	всяка	цена.
	 И	 затова	 получи	 и	 богатство,	 и	 името	 „баща	 на	
вярата“.	
	 А	Лот	едва	отърва	живота	си.	
	 Всяка	прилика	между	древния	Содом	и	днешния	
ЕС	не	е	случайна.	

1000 знака  27 януари 2019 г.

„Познавамå ли ñå отнякъäå"
å оñоáåн израз в ñоäом
 …содомските мъже, млади и стари, целият 
народ, от всичките краища на града наобиколиха 
къщата.
 И викаха на Лот и казваха: Къде са мъжете, 
които дойдоха при теб тази нощ? Изведи ни ги да 
ги познаем!

Битие 19:4-5
	 Значението	на	глагола	„да	позная“	в	случая	е	„да	
обладая“.	Използван	е	за	първи	път	относно	първия	
сексуален	акт	между	Адам	и	Ева.	И	многократно	след	
това,	за	следващите	поколения.
	 Явно	в	Содом	изразът	„познаваме	ли	се	отнякъде“	
има	специфично	значение.	И	явно	никой	непознат	не	
остава	дълго	време	непознат.	
	 Защото	 –	 както	 е	 видно	 от	 библейския	 цитат	 –	
правата	на	човека	в	Содом	се	изразяват	в	задължи-
телно	изнасилване	на	всички	мъже-гости	на	града.		
	 Това	е	финалът,	до	който	в	нашето	съвремие	все	
още	не	сме	стигнали.	
	 Иначе	началото	вече	го	минахме.	
	 Началото	е	изискване	за	„толерантност“,	гей-пара-
ди,	рекламни	хомо-билбордове,	борба	с	„хомофобия-
та“,	джендър-образование,	„еднополови	бракове“.		
	 Бедата	на	Содом	е,	че	гостите	на	Лот	не	са	хора.	
Ангели	са.	
	 И	купонът	завършва	с	празнична	заря.

руЖА ЛЮБЕНоВА

	 Строителната	 фирма,	
която	 направи	 ремонт	 на	
Професионалната	 гимна-
зия	 „Марин	 Попов“	 -	 Се-
влиево,	спечели	и	на	вто-
ра	 инстанция	 съдебното	
дело	 срещу	 училището.	
Тези	дни	великотърновски-
ят	Апелативен	съд	потвър-
ди	 решението	 на	 габров-
ския	 Окръжен	 и	 ако	 гим-
назията	реши	да	обжалва,	
това	може	да	стане	в	ед-
номесечен	срок	пред	Вър-
ховния	касационен	съд	на	
България.
	 Ще	 припомним,	 че	 на	
първа	инстанция	на	9	май	
м.	 г.	 се	 произнесе	 състав	
на		Окръжния	съд	в	Габро-
во	 с	 председател	 съдия	
Веселина	Топалова.	С	него	
севлиевската	 гимназия	 бе	
осъдена	да	плати	на	стро-
ителната	 фирма	 33	 756,84	
лв.	-	неизплатени	средства	
по	 договор,	 неустойка	 в	
размер	 на	 3	 375,68	 лв.	 и	
направените	 по	 делото	
разноски	 в	 размер	 на	 4	
277,30	лв.
	 Строителната	 фирма	
е	 севлиевска.	 В	 исковата	
молба	до	съда	е	обяснила,	
че	на	10	март	2014	г.	склю-
чила	договор	с	ПГ	„Марин	
Попов“	 за	 извършване	 на	
строително-ремонтни	 ра-
боти	 в	 сградата	 му.	 Стой-

ността	им	е	била	в	размер	
на	 57	 764,30	 лв.	 без	ДДС.	
Срокът	на	действие	на	до-
говора	 е	 бил	 определен	
до	10	декември	2014	г.	Съ-
гласно	 този	 договор	 за-
плащането	на	изпълнените	
на	 обекта	 строителни	 ра-
боти	трябвало	да	става	на	
база	 изготвени	 от	 изпъл-
нителя,	приети	и	одобрени	
от	 възложителя	 двустран-
но	подписани	констативни	
протоколи.	 При	 забавяне	
на	 договореното	 плащане	
възложителят	 дължал	 неу-
стойка	в	размер	на	0,10%	
от	стойността,	но	не	пове-
че	от	10%	от	общата	стой-
ност	по	договора.
	 Документите	по	делото	
сочеха,	 че	 строителната	
фирма	е	изпълнила	задъл-
женията	 си	 и	 е	 изготвила	
констативни	 протоколи,	
които	 били	 приети,	 одо-
брени	 и	 подписани	 без	
възражения	 от	 представи-
тел	на	училището.
	 На	база	тези	договори	
били	издадени	4	броя	фак-
тури.	 От	 училището	 пла-
тили	 3	 от	 тях	 -	 от	 март,	
април	 и	 май	 2014	 г.,	 но	
останала	 една	 незапла-
тена	 –	 от	 ноември	 2014	
г.	 Стойността	 й	 била	 33	
756,84	лв.	с	включен	ДДС.	
Фирмата	 е	 завела	 делото	
точно	заради	неизплатена-
та	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	финансиране	
за	 обезпечаване	 на	 пре-
тендираните	 разходи	 за	
ремонт	 бившият	 дирек-
тор...	 не	 е	 разполагала	 с	
правомощия	да	сключи	до-
говора	 за	 строителство“.	
Той	можел	да	бъде	дейст-
вителен	 само	 доколкото		
възложителят		е	упражнил	
правомощията	 си	 по	 раз-
ходване	 на	 утвърдения	 от	
първостепенния	 разпоре-
дител	бюджет.	От	гимнази-
ята	заявили,	че	са	открили	
два	 договора	 от	 10	 март	
2014	 г.	 с	 различно	 съдър-
жание.
	 От	 Окръжния	 съд	 в	
Габрово	 обаче	 бяха	 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	пра-
вомощия	 на	 директора	 на	
училището	 да	 изпълнява	
задълженията,	 включител-
но	и	да	сключва	договори,	
представлявайки	 училище-
то	ответник.	Възражението	
на	ответника,	че		при	него	
са	 намерени	 два	 догово-
ра	 от	 10.03.2014	 г.	 с	 раз-
лично	 съдържание,	 като	
на	 втория	 не	 е	 посочена	
стойност	 на	 договорените	
СРР,	 също	 е	 неосновател-
но.	Дори	и	да	е	налице	ня-
какво	различие,	то	и	двата	
договора	са	подписани	от	
представител	 на	 ответни-
ка.
	 	 Приложения	 №	 1,	
неразделна	 част	 от	 до-
говорите,	 са	 идентични.	
Освен	 това,	 както	 вече	
се	 посочи,	 договорът	 за	
изработка	 е	 неформален.	
Установи	 се,	 че	 СРР	 са	
извършени	от	изпълнителя	
и	 приети	 от	 възложителя	
без	 възражения...	 Имайки	
предвид	 изложеното,	 съд-
ът	намира,	че	предявеният	
иск...	е	основателен	и	до-
казан“.

	 Съгласно	 заключение-
то	 на	 вещото	 лице	 задъл-
жението	на	ответника	е	в	
размер	на	33	742,32	лв.,	а	
претенцията	е	в	размер	на	
33	 756,84	 лв.	 Независимо	
от	 констатираната	 разли-
ка,	 искът	 следва	 да	 бъде	
уважен	 в	 пълен	 размер.	
При	липса	на	възражения	
за	 неточно	 изпълнение,	
направени	към	момента	на	
предаване	на	работите	и/
или	 в	 разумен	 срок	 след	
това,	 възложителят	 не	 би	
могъл	 да	 се	 освободи	 от	
отговорност	за	заплащане	
на	възнаграждение	въз	ос-
нова	на	изготвената	пове-
че	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	 19.11.2014	 г.,	
поради	което	дължи	и	уго-
ворената	неустойка,	 която	
възлиза	на	3	375,68	лв.“.
	 На	 гимназията	 й	 оста-
ва	последна	възможност	–	
да	оспори	плащането	пред	
Върховния	касационен	съд	
на	България.

руЖА ЛЮБЕНоВА

	 Севлиевски	съдия	обя-
ви	 за	 нищожна	 огромна	
лихва	 по	 бърз	 кредит	 на	
местна	 жителка	 „поради	
противоречие	 с	 добри-
те	 нрави“.	 И	 обясни	 съ-
ображенията	 си:	 законо-
дателството	 не	 съдържа	
определение	на	понятието	
„добри	 нрави“.	 Добрите	
нрави	 са	 морални	 норми	
и	 като	 такива	 те	 нямат	
правно	 действие.	 Но	 по	
силата	на	чл.	 26,	 ал.	 1	от	
Закона	за	задълженията	и	
договорите	на	тях	се	при-
дава	 и	 правно	 значение,	
като	 нарушението	 им	 се	
приравнява	 по	 последици	
наравно	с	нарушението	на	
закона.	„Особеност	на	до-
брите	нрави	е,	че	те	не	са	
писани	 и	 конкретизирани,	
а	 съществуват	 като	 общи	
принципи	 или	 произтичат	
от	тях.	Един	от	тях	е	прин-
ципът	 на	 справедливост-
та,	 който	 в	 гражданските	
правоотношения	 изисква	
да	се	закриля	и	защитава	
всеки,	 признат	 от	 норми-
те	 на	 гражданското	 пра-
во,	интерес,	като	се	търси	
максимално	съчетаване	на	
интересите	 на	 отделните	

правни	субекти.	Много		съ-
ществено	е	обстоятелство-
то,	 че	 преценката	 накър-
нени	ли	са	добрите	нрави	
следва	 да	 се	 прави	 към	
момента	на	 сключване	на	
договора,	 тъй	 като	 това	
е	 моментът	 на	 заявяване	
намеренията	 на	 страните,	
съответно	 на	 регламенти-
ране	 на	 възможните	 по-
следици“,	написа	Районни-
ят	съд	в	Севлиево.
	 А	случаят	е	класически	
–	 жената	 взела	 2000	 лв.	
кредит,	 а	 дължимата	 сума	
за	 връщане	 се	 оказала	 3	
513,24	 лв.	 „Или	 възнагра-
дителната	 лихва	 е	 в	 раз-
мер	 на	 1513,24	 лв.,	 т.	 е.	
над	 75%	 от	 заетата	 сума.	
И	 тъй	 като	 се	 касае	 за	
потребителски	 договор,	
при	 който	 едната	 страна	
е	 по-слаба	 икономически	
и	 следва	 да	 се	 ползва	
със	засилената	защита	на	
Закона	 за	 защита	 на	 по-
требителите	 и	 Закона	 за	
потребителския	 кредит“.	
Затова	 съдът	 е	 счел,	 че	
„следва	 да	 се	 приеме,	 че	
максимален	 размер	 на	
лихвата	 (възнаградителна,	
или	 за	 забава)	 следва	 да	
е	ограничен.	Обратното	би	
означавало	 икономически	

по-слаби	участници	в	обо-
рота	 да	 бъдат	 третирани	
неравноправно	 и	 един	 от	
субектите	 да	 се	 облаго-
детелства	 за	 сметка	 на	
по-слабия	 икономически.	
Поради	 това	 в	 съдебната	
практика	 трайно	 се	 при-
ема,	 че	 противоречи	 на	
добрите	 нрави	 уговорка,	
предвиждаща	 възнагра-
дителна	 лихва,	 надвиша-
ваща	 трикратния	 размер	
на	 законната	 лихва	 (а	 за	
обезпечени	кредити	–	дву-
кратният	 размер).	 Сле-
дователно	 при	 преценка	
съответствието	 на	 спор-
ната	 договорна	 клауза	 с	
добрите	 нрави	 следва	 да	
се	 вземе	предвид	 съотно-
шението	между	уговорения	
размер	 възнаградителна	
лихва	 и	 законната	 лихва.	
Към	 сключване	 на	 дого-
вора	законната	лихва	е	в	
размер	 на	 10%	 (общоиз-
вестен	 факт),	 а	 по	 дого-
вора	е	41,17%,	или	повече	
от	четирикратно	по-висок”,	
мотивира	се	съдът.
	 Решението	 на	 севли-
евския	 съд	 е	 с	 дата	 16	
януари	 т.	 г.	 и	 в	 него	 е	
вписано,	че	страните	имат	
право	на	обжалване	пред	
габровския	Окръжен	съд	в	

14-дневен	срок.		
	 Делото	има	и	още,	по-
сложни	 моменти,	 но	 не	
това	 е	 целта	 на	 публи-
кацията,	 да	 го	 разглежда	
подробно.	
	 Важно	 е	 да	 напомним	
казаното	 неотдавна	 пред	
вестник	„100	вести“	от	ад-
вокат	 Десислава	 Филипо-
ва,	 спечелила	 доста	 дела	
срещу	 фирми	 за	 бързи	
кредити	 и	 защитила	 кли-
ентите	 си	 от	 огромните	
им	лихви.	„Важно	е	да	се	
знае,	 че	 някои	 фирми	 за	
бързи	 кредити	 нарушават	
по-грубо	 закона,	 други	 са	
с	по-леки	нарушения.	Така	
че	 хората	 трябва	 да	 пре-
ровят	Интернет	за	инфор-
мация	 за	 фирмата,	 пред	
която	 ще	 кандидатстват	
за	 кредит,	 да	 разпитат	
свои	 приятели,	 за	 да	 не	
се	стигне	до	положението	
да	 са	 взели	 1	 000	 лв.,	 а	
да	 трябва	 да	 върнат	 13	
000	 лв.,	 каквито	 случаи	
съм	виждала	в	практиката.	
Съветвам	 ги	 много	 вни-
мателно	 да	 изчетат	 дого-
вора	 и	 общите	 условия	
към	него,	ако	не	разбират	
нещо,	 да	 поискат	 екзем-
пляр	 от	 тях,	 за	 да	 могат	
на	 спокойствие	 да	 го	 об-

мислят	 и	 да	 видят	 какви	
капани	им	се	залагат.	Вни-
мателно	да	се	запознаят	с	
т.	 нар.	 „Стандартен	 евро-
пейски	екземпляр“,	това	е	
документ,	 който	 съгласно	
закона	трябва	да	бъде	по-
пълнен	 пред	 тях	 от	 кре-
дитодателя	 и	 с	 който	 той	
да	 ги	 уведоми	 за	 всички	
съществени	клаузи	по	кре-
дитното	 съглашение.	 Да	
нямат	 доверие	 на	 служи-
теля	на	фирмата	за	бързи	
кредити,	 той	 има	 интерес	
да	 им	 го	 отпусне,	 защото	
взема	процент.	Така	че	ако	
ги	убеждава,	че		всичко	е	
наред,	просто	да	не	му	се	
доверяват.“
	 И	 още:	 „Макар	 в	 за-
кона	 да	 няма	 фиксиран	
таван	 на	 лихвите,	 съдили-
щата	приемат,	че	противо-
речи	 на	 морала	 уговаря-
нето	на	лихви,	 надхвърля-
щи	 над	 3	 пъти	 законната	
лихва	 (която	 е	 30%	 при	
необезпечените	 кредити	
и	 2	 пъти	 законната	 при	
обезпечените)	 със	 запис	
на	заповед,	с	ипотека,	със	
залог,	с	поръчител	или	със	
солидарен	 длъжник	 кре-
дит.	 В	 тези	 случаи	 съди-
лищата	обявяват	договора	
за	нищожен“.

Съäът: „Сåвлиåвñката ãимназия щå ñи плати рåмонта"
И пред Апелативния съд училището изгуби спора за над 40 000 лв. със 

строителната фирма, която го ремонтира основно преди повече от 4 години  

Сåвлиåвñкият ñъä ñå позова на „äоáритå нрави" и оáяви 
за нищожни зароáващи клаузи в äåло за áърз крåäит

рЕгИоНАЛЕН СъВЕт НА 
кНСБ - гАБроВо

 
	 За	 поредна	 година	
Конфедерация	 на	 неза-
висимите	 синдикати	 в	
България	 в	 партньорство	
с	 Министерство	 на	 об-
разованието	 и	 науката	
реализира	 образовател-
ната	 кампания	 за	 учени-
ци	„Моето	първо	работно	
място”.
	 Целта	 на	 кампанията	
е	 да	 се	 улесни	 прехода	
от	училище	към	пазара	на	
труда	на	зрелостниците	и	
да	се	подпомогне	кариер-
ното	им	развитие	като	се	
информират	за	правата	и	
задълженията	 им	 на	 ра-

ботното	място.
	 Първият	 етап	 на	 кам-
панията	е	свързан	с	обу-
чение	 на	 класните	 ръко-
водители	 на	 завършва-
щите	 12-ти	 клас.	 В	 тази	
връзка	на	19,	21	и	22	яну-
ари	 2019	 г.	 Регионалният	
съвет	на	КНСБ	–	Габрово	
проведе	обучение	на	част	
от	 класните	 ръководите-
ли.	 Лектори	 бяха	 Росица	
Йонкова	-	областен	коор-
динатор	 на	 КНСБ,	 и	 Да-
рена	 Бакърджиева	 -	 екс-
перт-юрист	в	Регионалния	
съвет.	
	 Обучението	 се	 прове-
де	 в	 Актовата	 зала	 на	
Професионална	 техниче-
ска	 гимназия	 „Д-р	 Нико-

ла	 Василиади”	 -	 Габрово	
в	 рамките	 на	 16	 учебни	
часа	 (50%	 теоретична	 и	
50%	 практическа	 част)	
по	 изготвена	 програма	 и	
приключи	с	тест	и	подгот-
вяне	 на	 презентация	 от	
участниците.	
	 Завършилите	 обуче-
нието	получават	удостове-
рение	по	ключова	компе-
тентност	 „Трудови,	 соци-
ални	и	осигурителни	пра-
ва“,	 което	 им	 носи	 един	
квалификационен	кредит.
	 Във	 втория	 етап	 на	
обучителната	 кампания	
се	 предвижда	 обучение-
то	на	завършващите	12-ти	
клас	 да	 бъде	 проведено	
не	 само	 от	 самите	 клас-

ни	ръководители,	но	и	от	
преподаватели	 от	 КНСБ.	
Като	 такива	ще	 се	 вклю-
чат	 обучители	 от	 екипа	
на	 Регионалния	 съвет	 на	
КНСБ	 и	 председатели	 на	
синдикални	 организации	
на	КНСБ	от	големи	пред-
приятия	в	областта.	
	 Темите	 на	 обучение-
то	 на	 зрелостниците	 са	
свързани	 с	 постъпването	
им	на	работа,	с	работното	
време,	почивките	и	отпус-
ките,	 с	 прекратяване	 на	
трудовите	договори,	здра-
вословните	 и	 безопасни	
условия	на	труд	и	т.	н.
	 Кампанията	 трябва	да	
приключи	 в	 края	 на	 ме-
сец	февруари	2019	г.

КНСБ и МОН провåжäат оáразоватåлната кампания 
„Моåто първо раáотно мяñто" в рåãион Гаáрово
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оЛгА гАЛЕНоВА - 
СЕкрЕтАр НА обЛС НА 

НД "руСофИЛИ" 

	 Тази	 година	 звънът	 на	
отминалите		години	отново	
ще	ни	накара	да	осмислим			
по-дълбоко	 важни	 истори-
чески	 факти	 от	 историята	
си.	По-важното	е	обаче	да	
се	 опитаме	 да	 предадем	
истинност	на	събитията	за	
времето,	 в	 което	 те	 са	
се	 случили,	 за	 да	 могат	
младите	 българи	 да	 имат		
желание	да	развиват	исто-
рическа	си	памет	и	да	по-
желаят	да	мечтаят	и	носят		
отговорностите	 и	 надеж-
дата	 за	 България	 като	 за	
просперираща	европейска	
държава.
	 Учредителното	 събра-
ние	 в	 Търново	 е	 първото	
Народно	събрание	на	мла-
дата	 българска	 държава.	
То	се	провежда	от	10	фев-
руари	 1879	 г.	 до	 16	 април	
1879	 г.	 Създадено	 е	 на	
основание	 на	 Берлинския	
договор	 между	 Великите	
сили	 и	 Османската	 импе-
рия.	 В	 него	 участват	 229	
български	 народни	 пред-
ставители.	 Задачата	 им	
е	 да	 съставят	 и	 приемат	
основния	 закон	 на	 Кня-
жество	 България,	 който	
по-късно	 получава	 наиме-
нованието	 Търновска	 кон-
ституция.	
	 Според	 българските	
конституционалисти	 наша-
та	Конституция,	създадена	
през	 1879	 година,	 за	 вре-
мето	 е	 една	 от	 най-демо-
кратичните	 в	 света	 и	 то	
не	 само	 измежду	 нашите	
съседи,	 но	 и	 сред	 голе-
мите	 европейски	 държави	
(Италия,	 Англия,	 Белгия.)	
Дори	 най-свободолюбиви-
те	 републики	 -	 Франция	
и	 Швейцария,	 са	 	 имали	
по	 две	 камари,	 от	 кои-
то	 втората	 се	 проявявала	
като	истинска	спирачка	за	
крайните	увлечения	на	До-
лната	камара.	Само	Швей-

цария	 е	могла	 	 да	 съпер-
ничи	на	България	по	демо-
кратичност	на	управление-
то.	 Тогавашните	 	 народни	
представители	са	истински	
строители	 на	 новата	 сле-
досвобожденска	България,	
защото	 преодоляват	 вли-
янието	 на	 великите	 сили	
и	 поставят	 основите	 на	
изграждането	на	силна	де-
мократична	държава	в	ня-
колко	 посоки,	 които	 днес	
не	бива	да	забравяме.
	 Първото	 народно	 съ-
брание	 е	 открито	 от	 ру-
ския	 императорски	 ко-
мисар	 княз	 Александър	
Дондуков-Корсаков.	 Пред-
седател	 на	 Учредителното	
събрание	е	Екзарх	Антим	I.	
Оформят	се	и	работят	две	
политически	 групи,	 които	
поставят	основата	на	пър-
вите	политическите	партии	
-	либерална	партия	и	кон-
сервативна	партия.	Събра-
нието	 обсъжда	 и	 приема	
с	 изменения	 проекта	 за	
основен	 закон,	 създаден	
от	 руския	 юрист	 Сергей	
Лукиянов,	който	е	израбо-
тен	 от	 русите	 в	 умерено	
консервативен	дух.	Народ-
ното	 учредително	 събра-
ние	 в	 Търново	 го	 изменя	

в	 крайно	 демолибералис-
тична	 насока.	То	 отхвърля	
проекта	 за	 Държавен	 съ-
вет	 или	 Сенат;	 отхвърля	
проекта	 за	 назначени	 от	
княза	 депутати	 и	 съставя	
парламента	само	от	преки	
народни	 избраници;	 дава		
широка	 автономия	 на	 об-
щините;	разширява	лични-
те	 права	 на	 гражданите;	
прави	министрите	не	само	
съдебно,	но	и	политически	
отговорни	 пред	 Народно-
то	 събрание	 и	 установя-
ва	 още	 в	 самото	 начало	
парламентарния	 режим;	
държавният	бюджет	от	фи-
нансово-стопански	 план	
се	 превръща	 в	 повод	 за	
парламентарно	словоборс-
тво	и	пр.
	 С	 първата	 ни	 Консти-
туция	 се	 въвежда	 всеоб-
щото	 избирателно	 право,	
установено	 като	 нещо	
най-обикновено.	Дори	раз-
искванията	по	въпроса	не	
са	 станали	 нито	 в	 печа-
та,	 нито	 в	 Учредително-
то	 събрание:	 21-годишна	
възраст	и	никакъв	имотен	
или	 образователен	 ценз;	
само	 от	 избираемите	 се	
изисква	да	бъдат	грамотни	
и	 да	 са	 навършили	 30	 го-

дини.	Първата	конституция	
търпи	във	времето	и	някои	
изменения,	 направени	 в	
полза	 на	 по-голяма	 демо-
крация.	С	едно	изменение	
на	 избирателния	 закон,	
без	да	предизвика	сериоз-
но	 противодействие	 	 като	
логическо	 завършване	 на	
всеобщото	изборно	право,	
още	през	1912	година	е	въ-
ведена	 Пропорционалната	
избирателна	 система.	 С	
нея	 се	 засилва	 народов-
ластието	и	никой	няма	да	
има	куража	да	вдигне	глас	
срещу	 свещените	 права	
на	 народа.	 Знайно	 е,	 че	
тази	 система	 е	 много	 ос-
тро	критикувана	от	запад-
ни	политици		и	че	нейните	
опасности	 са	 подробно	
изяснени.	 Учени,	 полити-
ци	 и	 конституционалисти	
предсказвали,	 че	 пропор-
ционалната	 избирателна	
система	 ще	 предизвика	
раздробяване	на	партиите,	
което	пък	ще	означава	ко-
рупция	 и	 слаби	 правител-
ства	и	ще	подкопава	осно-
вите	на	държавността.	
	 Трябва	 да	 признаем,	
че	 българските	 държав-
ници	 и	 политици,	 заедно	
с	 общественото	 мнение,	

опиянени	 от	 свободата,	
не	 са	 могли	 да	 преценят	
времето	 и	 са	 избързали	
с	 установяването	 на	 най-
демократичните	 институ-
ции.	 В	 годините	България,	
независимо	 от	 крайно	
демократичната	 консти-
туция,	 преживява	 множе-
ство	 нейни	 нарушения	 и	
няколко	 тежки	 държавни	
преврата.	 Тогава,	 през	
1912	 година	 подобни	 де-
мократични	 принципи	 са	
съществували	само	в	Бел-
гия	 и	 това	 се	 е	 смята-
ло	 за	 голям	 политически	
експеримент.	Въпреки	това	
до	 1926	 година	 частично	
съразмерната	избирателна	
система	 се	 въвежда	 в	 16	
държави	и	напълно	в	още	
13	държави.
	 По	 време	 на	 заседа-
нията	 на	 Народното	 съ-
брание	 са	 се	 водили	 се-
риозни	 спорове	 за	 харак-
тера	 на	 основния	 закон	
и	 най-вече	 за	 съотноше-
нието	 между	 правата	 на	
гражданите	 и	 държавния	
глава.	Търновската	консти-
туция	е	приета	на	16	април	
1879	 г.	 Подписана	 е	 от	
всички	 народни	 предста-
вители.	 Определя	 държав-

ното	 устройство,	 правата	
и	 свободите	 на	 българ-
ските	 граждани	 в	 новата	
държава	Княжество	Бълга-
рия.	С	нея	се	 утвърждава	
принципа	 на	 разделение	
на	властта	-	държавен	гла-
ва	 (княз),	 законодателна	
(Обикновено	и	Велико	на-
родно	събрание),	изпълни-
телна	(Министерски	съвет)	
и	 съдебна	 (съд).	 Наред	 с	
демократичните	 права	 на	
гражданите,	 Търновската	
конституция	предоставя	на	
държавния	глава	значител-
на	 власт	 и	 контрол.	 По	
време	 на	 Учредителното	
събрание	 се	 взема	 реше-
ние	 за	 преместване	 на	
столицата	 на	 България	 от	
Велико	 Търново	 в	 София.	
Предложението	 е	 внесено	
от	Марин	Дринов.	
	 След	 Освобождение-
то	 руските	 сили	 избират	
София	 за	 седалище	 на	
временното	 управление.	
Официално	 градът	 става	
столица	 на	 Княжество	
България	 на	 4	 април	 1879	
г.	 (Тази	 година	 София	 на-
вършва	 140	 години	 като	
столица	на	държавата	ни.)	
Разликата	 в	 гласовете	 в	
полза	 на	 преместване-

то	 на	 столицата	 е	 само	
един,	 но	 решаващ	 глас.																																																																					
Търновската	 конституция	
е	 в	 сила	 до	 1947	 година.	
След	 нейното	 приемане	
Учредителното	 събрание	
се	саморазпуска
	 140-годишнината	 от	
Учредителното	 народно	
събрание	 е	 нов	 повод	 да	
се	 обърнем	 отново	 към	
тези	 далечни	 страници	 от	
нашата	история,	да	ги	пре-
оценим	 с	 едно	 още	 по-
дълбоко	 чувство	 на	 дос-
тойнство,	че	с	Търновската	
конституция	 и	 държавното	
си	 устройство	 още	 при	
първата	 глътка	 свобода	
сме	градили	демократична	
държава,	да	сведем	 глави	
и	 за	 пореден	 път	 да	 из-
разим	дълбоката	си	почит	
към	 	 първите	 строители	
на	 България,	 изпревари-
ли	 времето,	 и	 да	 осмис-
лим	 девиза,	 който	 стои	
на	сградата	на	Народното	
събрание	 -	 „Съединението	
прави	силата”...	
 Литература: История на 
Търновската конституция - 
проф. Милюков
 Как е бил съставен проек-
тът на Конституцията – проф.
Беламезов 

 - Как приключи фи-
нансово 2018 година 
за габровската болни-
ца? 
	 -	Още	не	сме	готови	с	
резултатите,	но	при	всички	
случаи	 имаме	 намаление	
на	просрочените	задълже-
ния	и	имаме	по-добър	фи-
нансов	резултат	в	сравне-
ние	с	предходната	година.	
На	 фона	 на	 състоянието	
на	 всички	 лечебни	 заве-
дения	 резултатите	 ни	 са	
окуражителни.	 Задължени-
ята	 ни	 са	 минимални,	 в	
рамките	на	възможност	да	
се	коригират.
	 Проблемите	 ни	 ще	 са	
през	тази	година,	защото	с	
намалението	на	цените	на	
няколко	 клинични	 пътеки	
приходите	ни	ще	намалеят	
с	 около	 16	 000	 лв.	 Това	
са	 много	 ползвани	 кли-
нични	 пътеки,	 стойността	
им	вече	е	значително	под	
стойността	 на	 лечението.	
Разходите	 ни	 ще	 бъдат	
много	увеличени	и	заради	
постъпване	 на	 ел.	 енерги-
ята	 за	 промишлеността	 и	
на	природния	газ.	Така	че	
ще	 имаме	 увеличение	 на	
разходите	 с	 около	 20	 000	
лв.	 на	 месец.	 Добавяме	
и	 увеличението	 на	 мини-
малните	 работни	 заплати,	
с	 последващо	 увеличение	
на	другите	заплати.	Разли-
ката	 между	 сестринските	
и	 санитарските	 заплати	
сега	 е	 нищожна.	 Това	 е	

изключително	 обидно	 за	
тази	нелека	професия.	Ня-
маме	възможност	 да	 ком-
пенсираме	 тези	 разлики.	
Защото	 увеличаването	 на	
минималната	 работна	 за-
плата	 никога	 не	 е	 било	
придружено	 от	 увеличава-
не	на	цените	на	клинични-
те	пътеки.
 - Значи има проблеми 
с осигуряване на работ-
ните заплати?
	 -	 Изоставаме	 със	 за-
плащането.	 Миналата	 го-
дина	 бе	 приет	 колективен	
трудов	 договор	 в	 здраве-
опазването,	 който	 пред-
вижда	заплати	над	900	лв.	
Затова	ни	трябва	два	пъти	
по-голям	 фонд	 „Работна	
заплата“.	А	вече	споменах,	
че	приходите	ни	от	Здрав-
ната	 каса	 намаляват.	Има	
нещо	 недомислено	 в	 по-
литиката	 на	 здравеопаз-
ването.	 Като	 се	 знае	 с	
какви	 средства	 разпола-
гат	 лечебните	 заведения,	
не	 може	 да	 се	 разписва	
такъв	 колективен	 трудов	
договор.	 За	 да	 увеличат	
доходите	си,	но	за	сметка	
на	 свободното	 време	 и	
здравето	 си,	 лекарите	ра-
ботят	 допълнително	 в	 до-
болничната	помощ.		
     - Има ли недостиг на 
лекари и медицински се-
стри в болницата?
		 -	 Имаме	 недостиг	 на	
сестри,	 много	 длъжности	
са	 заети	 от	 пенсионери.	

Млади	 сестри	 въобще	 не	
идват.	 Това	 е	 нехаресва-
на	 и	 не	 добре	 заплате-
на	професия.	Няма	как	да	
се	 променят	 нещата,	 ако	
заплатите	 на	 продавачи,	
примерно,	 са	 1000	 лв.,	 а	
на	 медицинските	 сестри	
-	 600	 лв.	 Наскоро	 стана	
ясно,	 че	 медицински	 се-
стри	 в	 детски	 градини	 и	
ясли	 в	 Габрово	 получават	
900	 лв.,	 а	 нашите	 сестри	
-	600	лв.	Това	води	до	из-
тичане	на	кадри
	 С	 лекарите	 нещата	 са	
по-добре.	 В	 последната		
година	назначихме	над	 10	
лекари.	Хубавото	е,	че	ос-
вен	 млади	 лекари,	 които	
работят	при	нас,	се	върна	
колега	 и	 с	 опит	 в	 уроло-

гията.	 В	 хирургия	 работи	
колега	от	 „Пирогов“	с	две	
специалности.	 В	 урология	
започва	 работа	 лекар	 с	
докторска	 дисертация	 и	
специалност,	 и	 той	 има	
стаж	в	„Пирогов“.	Има	за-
питвания	 за	 работа	 и	 от	
други	 лекари	 със	 завидна	
биография.	Имаме	и	двама	
колеги,	 които	 работеха	 в	
Германия,	 придобиха	 спе-
циалности	и	се	върнаха	на	
работа	в	нашата	болница.	
	 Радваме	 се	 на	 млади-
те	 колеги,	 те	 са	 били	 на	
стаж	 при	 нас,	 харесали	
са	 лечебното	 заведение	
и	 сега	 започнаха	 работа	
тук.	 Засега	 те	 казват,	 че	
ще	 останат	 на	 работа	 в	
болницата,	но	съм	умерен	

оптимист.	 Подкрепям	мне-
нието,	че	ако	младите	ле-
кари	в	България	получават	
75	 на	 сто	 от	 възнаграж-
дението	 в	 Европа,	 биха	
останали	в	страната.	Един	
млад	 лекар	 със	 специал-
ност	 сега	 получава	 под	
1000	лв.
	 Имаме	 и	 проблеми	 с	
реанимация,	едно	възлово	
отделение,	 то	 не	 е	 добре	
комплектовано,	 надеждата	
ми	 е	 да	 се	 намерят	 още	
двама	 лекари	 за	 работа	
там.	 Предишни	 години	
през	реанимация	премина-
ха	 3-4	 лекари,	обучавахме	
ги,		инвестирахме	в	тях,	но	
после	заминаха	на	работа	
в	чужбина.
 - Какво предстои в 
болницата през тази го-
дина като ремонти и об-
новяване на отделения, 
нова апаратура?
	 -	 Доста	 е	 амбициозна	
капиталовата	ни	програма	
за	 2019	 година,	 но	 тя	 за-
виси	 от	 това	 дали	 ще	 ни	
бъдат	 предоставени	 сред-
ства.	 Имаме	 осигурен	фи-
нансов	 ресурс	 за	 ремонт	
на	неврологичното	отделе-
ние,	 премина	обществена-
та	 поръчка,	 избираме	 из-
пълнител.	 Удължихме	 сро-
ка	за	подаване	на	оферти,	
защото	първоначално	има-
ше	 само	 един	 кандидат,	
сметнах,	че	е	по-добре	да	
има	конкуренция.	
	 Обърнахме	 се	 към	
местния	 бизнес	 за	 помощ	
за	набавяне	на		оборудва-
не	 на	 неврологично	 отде-
ление,	защото	предоставе-
ните	ни	от	министерството	
средства	 няма	 да	 бъдат	
достатъчни	за	нови	легла,	
шкафчета.	 Доста	 хора	 от-

кликнаха	 на	 този	 призив,	
очакваме	 още	 дарители.	
Белгийските	 партньори	 ни	
подариха	 50	 нови	 матра-
ка,	 а	 Вили	 Ван	 Импе	 в	
края	 на	 миналата	 година	
осигури	 помощ	 от	 легла,	
столове	 и	 матраци.	 Така	
че	 се	 надявам	 до	 края	
на	 годината	 да	 подменим	
всички	 легла	 и	матраци	 в	
това	отделение.	
	 Имаме	осигурени	сред-
ства	за	три	диализни	апа-
рата	и	за		водоочистваща-
та	система,	така	в	хемоди-
ализата	ще	 работим	 само	
с	нови	апарати.	В	послед-
ните	дни	на	декември	по-
лучихме	 субсидия	 от	 Ми-
нистерството	 на	 здравео-
пазването	 за	 капиталови	
разходи	 за	 обезпечаване	
работата	 на	 отделенията	
по	съдебна	медицина.	Там	
ще	се	обяви	процедура	за	
ремонт	 на	 аутопсионната	
зала,	 ще	 бъде	 осигурена	
нова	апаратура.
	 Пак	от	капиталови	раз-
ходи	 от	 министерството	
сме	 предвидили	 ремонт	
на	покриви,	има	сериозен	
проблем	с	течове	в	АГ	от-
делението,	 в	 големия	кор-
пус	нещата	в	това	отноше-
ние	 са	 повече	 от	 тревож-
ни.	 Искаме	 да	 осигурим	
два	 дихателни	 апарата	 за	
реанимацията,	надявам	се	
министерството	да	отклик-
не.
	 Другите	 планирани	
неща	 очакваме	 да	 бъдат	
със	 средства	 от	 продаж-
бата	на	бившето	инфекци-
озно	 отделение	 -	 под	 300	
хил.	 лв.	 Там,	 за	 съжале-
ние,	не	се	яви	купувач	на	
обявения	 търг.	В	началото	
на	 февруари	 има	 втора	

обявена	 процедура,	 има	
известен	проявен	интерес.	
Може	 би	 някои	 очакват	
да	 смъкнем	 доста	 цена-
та	 и	 тогава	 да	 участват,	
но	 според	 изискванията	
не	 можем	 да	 падаме	 под	
оценките,	 направени	 за	
сградата.	Ако	не	се	появи	
купувач,	грижата	за	съдба-
та	на	сградата	пак	остава	
на	нас,	моята	работа	като	
мениджър	е	да	осигурявам	
качествено	 здравеопазва-
не	на	 хората	от	областта,	
а	 не	 да	 се	 занимавам	 с	
паметници	на	културата.
	 От	 евентуалната	 про-
дажба	на	тази	сграда	сме	
предвидили	 поетапен	 ре-
монт	 на	 отделението	 по	
акушерство	и	гинекология.	
А	също	така	да	купим	апа-
рат	за	изследвания	в	гас-
троентерологията,	 за	 да	
осигуряваме	 пълен	 цикъл	
на	 лечение	 на	 пациенти-
те.	 Сега	 ги	 пращаме	 за	
изследвания	 в	 софийски	
болници.	
 - Има ли увеличаване 
на пациентите в болни-
цата в сезона на грипа и 
простудите?
	 -	 Да,	 всички	 отделе-
ния	 са	 пълни,	 особено	
вътрешно,	 неврологично,	
кардиологично,	 хирургия,	
независимо	 че	 още	 няма	
обявена	 грипна	 епидемия	
и	 не	 е	 достигнат	 пикът	
на	 заболявания.	 Имахме	
няколко	пациенти	в	много	
тежко	състояние	след	пре-
каран	 грип.	 Взели	 сме	 от	
тях	проби	за	грип	и	сме	ги	
изпратили	 в	 лаборатория,	
за	 да	 се	 уверим	 действи-
телно	 ли	 е	 грип.	 Увелича-
ват	се	вирусните	инфекции	
и	пневмониите.	

Д-р Нåли Савчåва: "Ако млаäитå лåкари в Бълãария получават 75 
на ñто от възнаãражäåниåто в Европа, áиха оñтанали в ñтраната" 

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 За финансовите резултати на габровската бол-
ница, за предстоящите ремонти и инвестиции в 
лечебното заведение, за недостига на медицински 
сестри разказва директорът на МБАЛ „Д-р Тота 
Венкова“ д-р Нели Савчева.

140 ãоäини от откриванåто на Нароäното ñъáраниå на Бълãария
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Мария Шандуркова

РЕКВИЕМ
 
         На баща ми Стефан

Като утаена мъка
потъна в земята, татко.
Тази добра земя,
моята красива земя
те прегърна.
Като корен от сърцето ми
ти лежиш в нея.
И те обичам повече
и на земята ще съм вярна,
че всеки земен стон усещам
чрез твоето присъствие във нея.

- - - 
Когато в градината
узрелите ябълки капеха,
ти почина.
Когато жарта на деня
се събираше в огненото кълбо
на залязващото слънце,
твоите ръце изстиваха.
От бели ружи свих венец
над главата ти
и до червения диск на слънцето
сложих твоето изсушено бледо лице.
Запомних удара на падащата ябълка
и дишането ти,
последната глътка въздух
и последната твоя сълза.
Тя се утаи в моите очи
и сега през нея гледам света.

- - - 
Страданието се утаява
като отрова в кръвта ни,
в нервите, във всяка клетка
и ни приближава до края на материята.
Тогава въздухът навлиза усилно в тялото -
да прогони отровите.
Тогава в съня на човека
живеят най-милите хора,
за да се борят с отровите.
Тогава устните
изричат най-мъдрите думи,
за да надвият отровите...

Нима не стигат хората,
и въздуха, и думите,
за да няма страдание?               1975 г.
 
МАЙЧИНА ПЕСЕН
                    На сина ми Йордан

Като пролетно цвете
растеш на земята,
мило мое момче.

В слънчево лято
мед на пчелата
ще даваш, мое момче.

Като птичка запяла
на цъфнала клонка
люлея те, мое момче.

Короната бяла
под теб щe остане.
Ще литнеш ти, мое момче.

Ще капят листата
и облаци бурни
над тебе венци ще плетат.

В косата ти
сребърни искри отбрулени
немирника ще укротят.

А аз ще повтарям,
свита и малка,
в съня си: „Мое момче!”

Ти ще помилваш
старата майка
с щедро любящо сърце.       
     1970 г.

КЪМ ДОМА
Каквото мога да нося в ръцете си,
с това ще си дойда –
една детска ръка в ръката ми
и една книга в другата.

Каквото мога да нося в сърцето си,
с това ще си дойда –
с неугаснала обич от времето
и със спомени неизстинали.

Каквото мога да нося в ума си,
с това ще си дойда –
с една мисъл насъщна, 
че при свои се връщам.

2007 г.  Габрово 
(Награденото стихотворение 

в Хамбург-Германия)

Мария Шанäуркова: С нåуãаñнала оáич 
от врåмåто и ñъñ ñпомåни нåизñтинали

СЪРЦЕ

Сърцето не иска да знае,
каквото нарежда умът,
в забраните тайно мечтае,
разделите мрази до смърт.

Сърцето – другар в самотата!
Сърцето – приятел по път!
Сърцето не иска да чака
и все изпреварва умът.

То знае кога да говори,
то знае кога да мълчи,
то никога няма да спори,
говори ти само с очи.

То знае кога да изчаква,
кога да се хвърля във бой,
понякога тихо проплаква
с гласа си забравен, но свой.

И даже във сънния ритъм,
във пулса забавен и лек,
не може да бие накриво,
а точно и само за теб.

То цяло – завинаги цяло,
в живота ни полувенчат.
Не спира за щяло-нещяло,
не слага на чувствата крак.

Без него земята е пуста,
то – слънце във всеки човек,
сърцата на другите чувства
за тях се превръща в Поет.

превод
Мария Шандуркова

Анна Ахматова

ДАЛИ СЪДБАТА МИ...

Дали съдбата ми от мен избяга,
или е краят на игра?
Къде са зимите, когато лягах 
в часа на идваща зора?

Поновому, спокойно и сурово
живея диво на брега.
Ни празно, ни любимо слово
не мога аз да изрека.

Не ми се вярва Коледа да иде.
Степта тъй мило зеленей.
Сияе слънце. И вълната лиже
брега и топло се люлей.

Когато бях щастливо изтощена,
тогава тихата мечта
трептеше в мен неизразена
и си представях точно тъй блажена,
блуждаеща душата след смъртта.
Превод: 17 юни 2015 г.

***
Судьба ли так моя переменилась,
Иль вправду кончена игра?
Где зимы те, 
когда я спать ложилась
В шестом часу утра?

По-новому, спокойно и сурово,
Живу на диком берегу.
Ни праздного, ни ласкового слова
Уже промолвить не могу.

Не верится, 
что скоро будут святки.
Степь трогательно зелена.
Сияет солнце. 
Лижет берег гладкий
Как будто теплая волна.

Когда от счастья 
томной и усталой
Бывала я, то о такой тиши
С невыразимым 
трепетом мечтала,
И вот таким себе я представляла
Посмертное блуждание души.

Декабрь 1916
Севастополь (Бельбек)

Художник: Огнян Кузманов
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ГРАДИЩЕ 
Крепости стари бдят над Балкана.
В пътища древни опора остана.
Кой ще ги види, кой ще ги пази?
Те са над всички в балканските пазви.
 
Старо Градище, скрито в шумака,
своите воини още ли чака?
Тихо почиват камък над камък –
селище древно без дъх и без пламък.
 
Славно Градище – крепост и сила.
Църкви и къщи душата редила.
Погледът зорко следил върховете,
та да пребъде рода с вековете.
 
Тук отвисоко далече се вижда –
древната сила в тебе приижда,
бъдното сякаш вратите отваря,
бие сърцето със обич и вяра.

 12.06.2007 г. Бичкинята – Габрово

ГАБРОВСКИЯТ 
(СОКОЛСКИ) МАНАСТИР 
(Бунтовна обител)

Над Янтра и над Габрово,
селото на ковачите,
над скали стръмни и габъри,
край води бистри, прозрачни,

църквичка малка се гуши
до пещерата с икона.
От векове се заслушва
в камбаната й Балкана.

Вие се път през гората,
друг – през сърцето се вие...
В свода свещен над вратата
минало свято се крие.

Тука преспивал е Левски...
Мисли бунтовни оставил.
И Матей Преображенски -
с книги за българска слава.

Бият Априлски камбани,
смело въстават момците...
Вожд им е сам Дюстабанов,
светло прозрял в тъмнините.

Помнят скалите бесилки 
на непокорни комити...
Техният дъх днес е вятър,
остро пронизал сърцата. 2006 – 2007 г.

СОКОЛИТЕ  
В СОКОЛСКИЯ МАНАСТИР
Вие се сокол, майно ле,
над манастирски поляни.
Сбират се момци, майно ле,
бият черковни камбани!

Знаме развяват, майно ле,
златното лъвче ще скочи,
саби размахват, майно ле,
с пушки Балкана посочват.

Над скали стръмни, сред буки
църквичка малка, скътана...
Оттук юначни българи
към свободата тръгнаха.

Капитан дядо Никола –
той им е, майко, войвода,
той ги заклева, майно ле,
на смърт или на свобода.

Клетва за вярност изричат
момците волни соколи.
На смърт юнашка се вричат
да скъсат робски окови.

За тях ли Кольо Фичето
Бялата чешма съгради?
Осем чучура изтичат,
Осем сокола той вгради.

Януари 2006 – юли 2007

ПОДКОВАТА
Картина тиха, паметно забвение
под звездното крило на Бог,
зелено пролетно усамотение
в разрухата, наречена живот.

 -  - -
Три къщи с покриви от плочи
със  мъх и лишеи по тях,
дълбоко във дола клокочи
потокът с бисерния смях.

На дървен праг – подкова вбита –
за сила и късмет на род...
Заглъхва тропот на копита
във облачния небосвод.

Купни сено, трева уханна,
кози, овце и кучи лай...
Потиснат спомен, тръпка странна
и само вятърът ридай.

Гнездо самотно във Балкана...
Дочувам неспокоен влак... 
И само раната остава –
подковата на оня праг.

* * *
Там, над речното корито,
в каменна дъга извито,
старо мостче се белее,
мъх по него зеленее.

То не помни, а бленува,
своите младини сънува -
под копита на конете
камъните как просветват.

Днес не охка, не въздиша
път прокарва към Всевишния,
борче-лък - стрела зелена -
да говори със Вселената. май 2004 г.

БОЖЕНЦИ
Калдъръмените улици мълчат 
сред сиво-белите дувари, 
а свели сводове над тях, 
шушукат покривите стари.

Как искам тайните слова 
на камъните да дочуя 
и в кладенчовата вода 
легенда светла да събудя.

Да видя пъргава мома 
със бели менци да затича 
и да сведе от свян глава 
пред този, който я обича.

Да хлопат порти и коли 
с товари тежки да се връщат –
мъжете прашни и добри 
невестите си да прегръщат.

Да пеят птичите гнезда
над светнали от глъч прозорци,
а весели седенки и хора
да будят звездните ти нощи.

Но пак край мен е тишина, 
мъглата само ме застига... 
И търся скритата следа, 
която до сърцата стига. 1966 г.

ПЕСЕН зА ВИНОТО
Есенни гроздове спускат зърната си
в плетени кошници, зрял кехлибар...
Старите българи тъпчат с нозете си
гроздето сочно във кораба стар.

Сок от сърцата им, кръв от душите им –
ражда се виното, ври и кипи...
Връща им славата, силата, ритъма,
вяра раздава, воля крепи.

Вино лъчисто – от слънцето сокове –
бяло, червено – със дъх на цветя,
твойта душа е в извитите мостове,
свързали древното със вечността.
юли 2003 г.  (Наградено в „Горчиво вино“ - 
Мелник, 2003 г.)

ПЕСНИ зА ГАБРОВО И КАРНАВАЛА
ГАБРОВО – ЯНТЪРНА ПЕСЕН
Очете ми търсят габъра
и златния ключ на града,
изваян от Рачо Ковача
сред огнени искри и жар.

Прозвънва часовник от кула,
а в двестагодишна чешма
планинска вода се бунтува
и в мен залудува кръвта.

Припев:  
Габрово – янтърна песен.
Габрово... В звездни води
тръпне Балканът унесен,
твоята слава родил.

И габровски хумор достига
с усмивка навред по света...
Априлов с отворена книга,
Манолов със марш на труда...

Минавам край тях и се моля,
със нежна любов и поклон –
да пазят балканската воля
и честния бащин закон.

Припев:  
Габрово – янтърна песен.
Габрово... В звездни води
тръпне Балканът унесен,
твоята слава родил.

НА ГАБРОВСКИ КАРНАВАЛ
От изток, запад, север, юг
лети със скоростта на звук
към Габрово, към моя град,
руснак, шотландец, чех, поляк.

Припев:
Елате с весели сърца,
без злоба, със добри лица...
На Габровския карнавал
ще има смях, ще има бал.

Ще има маски и игри,
театър, музика, шеги...
Петле на шиш, боза на кон...
Ще гледа всеки от балкон.

И цяла седмица така
ще бъдем всички на крака
край котешкия смешен трон,
пред габровския весел Дом.

Припев:
Елате с весели сърца,
без злоба, със добри лица...
На Габровския карнавал
ще има смях, ще има бал
край котешкия смешен трон,
пред габровския весел Дом.

ВЕСЕЛО ГАБРОВО
Припев:
Габрово весело – весело Габрово...
Смее се Габрово – ехо звъни!

Бързат към Габрово стари и млади.
Пролет в очите им пак засия.
Ражда земята ни майски наслади.
Раждат сърцата ни габровски смях.

Всички са весели, всички са здрави,
всички са тръгнали на карнавал.
Своите габровци котката слави,
гости посреща с покани за бал.

Всеки ще хапне от ябълка сладка,
с клечка - локум или боза от гюм.
С Рачо Ковача ще има разходка –
ще му е тесен широкия друм.

Гледайте новото как побеждава.
Гледайте старото как се руши.
Режем опашки за габровска слава.
Смеят се нашите млади души.  

ГАБРОВСКИТЕ 
КАЛДЪРЪМ-КОКОНИ
Пустите му габровлийки,
все са лични късметлийки,
всеизвестни са търговки,
че на сметките са ловки.

Пазят габровски рецепти
как източва се яйцето,
как изцежда се скумрия
обяд, вечер на филия...

Охлюви-черупки нижат
и запазват ги до криза,
догодина – до амина
там, над старата камина.

Гости могат да посрещат
у комшиите насреща.
Не си падат по масрафи
сметкаджиите-еснафи.

Бяло сладко със лъжичка
в чаша, пълна със водичка
е за гости приказливи
да подслаждат думи криви.

А кафенцето горчиво
двама пият сговорчиво.
Няма никаква измама –
една чашка е за двама.

Те мъжете амбицират,
бизнеса им рекламират,
носят габровски обувки,
блузки с панделки и джуфки.

Пудри, червила, помади –
от съпрузите награди -
за жени икономични,
за къщовници практични.

Шапките им от чужбина, 
роклите им от коприна
не матрьони, не икони
славни калдъръм-кокони.

Пустите му габровлийки,
все са лични, късметлийки...
Не матрьони, не икони –
славни калдъръм-кокони.
3.03.2009 г.

зАВРЪЩАНЕ   
Въздигам се по кривите пътеки
на милия ми роден бащин кът -
приветства ме Балканът с длани меки,
дърветата над мислите ми бдят.

Пресичат пътя ми козички бели,
в горичката сърничките слухтят – 
на сянка там за кратко са се спрели
и мойте стъпки кротичко следят.

Чист въздух тръгнала съм да подишам,
да гледам отвисоко към града,
а във сърцето, надълбоко, скришно
се връща младостта и клепките сълзят.
2003-2018

ДИВИ ДюЛИ
Дива дюля свети отдалече
сред Балкана, нежно просветлен...
Мъката сама от мен се свлече,
стана весел есенният ден.

Диви дюли в пътя ми надничат,
топло слънце сякаш ме огря.
Те в гората са сами и ничии,
но до тях аз станах по-добра.

Диви дюли братски ме посрещат
с непресъхващ, роден аромат.
И се върна моята надежда,
че обичана съм в този свят.

2017 г.

ЯНТРА
Тече реката - буйна, мътна,
избухва жълта светлина.
Във зидана стена крайпътна
се бий задъхана вълна.

Сълза е тя - Балканът плаче...
И писъкът на счупени крила,
и вик, и стон, и вой провлачен
текат по старите била.

Зове, разкъртва, носи, влачи
гранити, корени, стебла.
Бучи. Реве. Какво я мъчи?
Аз порива й, стихнала, следя.

И виждам пръст от звездните пътеки,
и чувам смях на бели снегове...
Замаяна вървя край бреговете
и слушам нови стихове.  1974 г.

Мария Шанäуркова: Из цикъл “Сърдечно огнище”
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÐÈÁÎËÎÂÖÈ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÈÇÂÅÑÒÅÍ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÒÐÅÍÜÎÐ

ÏÀÐÈ /ÆÀÐÃ./

ÙÀÒ Â
ÌÈÀÍÌÀÐ
/ÁÈÐÌÀ/

ÑÅËÎ Â
ËÎÂÅØÊÎ

ÄÎÊÀÇÀÍÎ
ÒÂÚÐÄÅÍÈÅ Â
ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ-
ÒÀ

ÏÈÑÒÀ ÇÀ
„ÔÎÐÌÓËÀ 1”
Â ÁÅËÃÈß

ÅÒÅÐÈ×ÍÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ,
ÏÎÄÏÐÀÂÊÀ

ÌÈÅÙÀ
ÌÅ×ÊÀ

ÁÚËÃ. ÏÐÅÏÀ-
ÐÀÒ ÇÀ ÏÐÀÍÅ

ÏÎÄÂÈÆÍÀ
×ÀÑÒ ÍÀ
ÑÀÌÎËÅÒÍÎ
ÊÐÈËÎ

ÏÎ×ÅÒÍÀ
ÈÇÂÅÑÒÍÎÑÒ

ÃÈÌÍÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÈ ÓÐÅÄ

ÂÈÇÀÍÒÈÉ-
ÑÊÈ ÕÐÎÍÈÑÒ
ÎÒ Â.XI-XII

ÊÀÐÒÀ ÇÀ
ÈÃÐÀ, ÒÓÇ

ÃÐÚÖÊÈ
ÎÑÒÐÎÂ Â
ÉÎÍÈÉÑÊÎ
ÌÎÐÅ

ÐÓÌÚÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ
ÍÀ ÖÑÊÀ

¹2197

ÏÎËÑÊÈ ÔÓÒ-
ÁÎËÈÑÒ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÎÔÈÑ ÍÀ
ÀÄÂÎÊÀÒ

ÀÍÀËÈÒÈÊ

ÂÈÄ ÑÈÍÊÀÂ
ÌÈÍÅÐÀË

ÑÅËÎ ÂÚÂ
ÂÀÐÍÅÍÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÏÐÈßÒÅÍ
ÌÈÐÈÑ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ßÏÎÍÑÊÈ ÊÈ-
ÍÎÐÅÆÈÑÜÎÐ
/1910-1998/

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1469-1539/

ÁÎËÅÑÒ ÏÎ
ËÎÇßÒÀ

ÓÐÅÄ ÇÀ ÏÎ-
ËÈÂÀÍÅ ÈËÈ
ÏÐÚÑÊÀÍÅ

ÌÎÐÑÊÎ ÐÀ-
ÊÎÎÁÐÀÇÍÎ

ÃÐÀÄ Â ÈÐÀÍ

ÎÐÃÀÍÈ×ÍÈ
ÑÚÅÄÈÍÅÍÈß,
ÑÚÄÚÐÆÀÙÈ
ÀÌÈÍÎÃÐÓÏÀ

ÃÎÐÑÊÈ
ÕÈÙÍÈÊ

ÃÐÀÄ Â ÏÅÐÓ

ÌÀÐÊÀ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÊÀÌÈÎÍÈ

ÀÐÌÅÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÌÀÐÊÀ
ÍÅÌÑÊÈ
ÔÎÒÎÏÐÎß-
ÂÈÒÅË

ÌÎÊÐÅÙÀ
ÐÀÍÀ

ÑÒÀÍÈÎË

ÎÑÍÎÂÅÍ
ËÈÒÅÐÀÒÓ-
ÐÅÍ ÐÎÄ

ÒÀÄÆÈÊÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1890-1918/

ÂÚÇÏÀËÅÍÈÅ
ÍÀ ÃÐÚÁÍÀ×-
ÍÈÒÅ ÍÅÐÂÈ

ÄÚÐÂÅÍÈ
ËÅÃËÀ Â
ÕÈÆÀ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÃÅÎÐÃÈÉ
ÌÀÉÁÎÐÎÄÀ

ÌÞÑÞËÌÀÍ-
ÑÊÈ
ÄÓÕÎÂÍÈÊ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÑÒÀÐÀ,
ÖÅÍÍÀ ÂÅÙ

ÈÍÄÎÍÅÇÈÉ-
ÑÊÈ ÎÑÒÐÎÂ

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
ÍÀ ÀÑÏÀÐÓÕ
ËÅØÍÈÊÎÂ

ÑÀÌÎÒÅÍ
ÂÚËÊ

ÀÂÒÎÍÎÌÍÀ
ÎÁËÀÑÒ Â
ÈÑÏÀÍÈß

ÄÐÅÂÍÀ
ßÏÎÍÑÊÀ
ÑÒÎËÈÖÀ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÀ
ÔÈÃÓÐÈÑÒÊÀ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÄÎÌÎÓÏÐÀ-
ÂÈÒÅË

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ Â
ÇÀÏ. ÀÔÐÈÊÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1824-1888/

ÏÀÐÈ×ÍÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ Â
ÑÀÌÎÀ

ÃÐÀÄ Â
ßÏÎÍÈß,
Î. ÕÎÍÑÞ

ÄßË ÎÒ
ÕÈÌÀËÀÈÒÅ

ÎÊÎËÎÂÐÚÑÒ-
ÍÎ ÁÀËÊÎÍ×Å
ÍÀ ÌÈÍÀÐÅ
ÍÀ ÄÆÀÌÈß

Ã-É ÍÀ ÊÐ. ÂÅË
ÊÎÂ ÎÒ „ÑÅ-
ËÎ ÁÎÐÎÂÎ”

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀ
ÀÃÅÍÖÈß
ÍÀ ÑÀÙ

ÅÏÈ×ÅÑÊÈ
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÈ
ÏÐÎÈÇÂÅÄÅ-
ÍÈß

×ÀÑÒ ÎÒ
ÐÈÇÀ

ÌÀÑËÈÍÅÍ
ÖÂßÒ

ÍÅÂÎËÍÎ
ÈÇÊÐÈÂßÂÀ-
ÍÅ ÍÀ ×ÅÐÒÈ-
ÒÅ ÍÀ ËÈÖÅÒÎ

ÌßÑÒÎ, ÇÀÑß-
ÒÎ Ñ ÖÂÅÒß

ÅÊÇÎÏÐÚÑ-
ÒÅÍÍÈ ÕÈÄ-
ÐÎÀÐÎÌÀÒÍÈ
ÊÅÒÎÍÈ

ÄÓÕÎ-
ÂÅÍÑÒÂÎ

ÐÎÄ
ÏÀÏÀÃÀËÈ

ÂÈÄ ÌËßÊÎ
ÍÀ ÏÐÀÕ

ÑÚÑÒÀÂÍÀ
×ÀÑÒ ÍÀ ÀÍÀ-
ÑÎÍÎÂÎÒÎ
ÌÀÑËÎ

ÀÂÒÎÐ ÍÀ
ÊÐÈÒÈÊÈ

ÕÎËÀÍÄÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÏÚÐÂÈßÒ ×Î-
ÂÅÊ /ÁÈÁË./

ÌÀÐÊÀ
ÔÐÅÍÑÊÈ
ÌÚÆÊÈ
ÏÀÐÔÞÌ

×ÀÑÒ ÎÒ
ÐÚÊÀÒÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÖÀÐ, ÑÈÍ ÍÀ
ÕÀÍ ÍÎÃÀÉ
/1300-1301/

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÎÒ ÊÎÊÈ×ÅÒÀ

ÀÒÈÍÑÊÎ
ÊÍÈÃÎÈÇÄÀ-
ÒÅËÑÒÂÎ

ÃÐÀÄÈÂÍÈ
×ÀÑÒÈÖÈ ÍÀ
ÂÅÙÅÑÒÂÎÒÎ

ËÀÒÂÈÉÑÊÈ
ÏÓÁËÈÖÈÑÒ
È ÊÐÈÒÈÊ
/1877-1908/

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
Ð. ÙÐÀÓÑ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
„1001 ÍÎÙ”

ÐÅÊÀ Â
ÐÓÑÈß Â
ÁÀÑÅÉÍÀ ÍÀ
ÅÍÈÑÅÉ

ÌÅÒÀËÅÍ
ÇÍÀÊ ÇÀ
ÇÀÑËÓÃÈ

ÐÓÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1908-1981/

ÇÎÄÈÀÊÀËÅÍ
ÇÍÀÊ

ÍÀÄËÚÆÍÀ
ÈÂÈÖÀ ÍÀ
ÏËÀÒÍÎ

ÅÇÅÐÎ Â
ÊÀÍÀÄÀ

Â ÌÓÇÈÊÀÒÀ
ÆÈÂÎ, ÂÚÎ-
ÄÓØÅÂÅÍÎ

ÈÇÎÌÅÐÍÈ
ÎËÅÔÈÍÈ

/ÕÈÌ./

ÊÎÏÐÈÍÅÍÀ
ÖÚÐÊÎÂÍÀ
ÏÎÊÐÈÂÊÀ

ÂÓËÊÀÍ Â
ÌÅÊÑÈÊÎ -
5700 Ì

ÔÐÅÍÑÊÈ ÒÂ
ÑÅÐÈÀË Ñ
ÐÎÆÅ ÀÍÅÍ

ÌÀÐÊÀ
ÊÎÇÌÅÒÈÊÀ

ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÎ
ÏÈÃÌÅÉÑÊÎ
ÏËÅÌÅ

ÏÚÐÂÈßÒ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ
ÍÀ ÑÎÔÈß
/1824-1896/
ÑÁÎÐÍÈÊ Ñ
ÃÅÎÃÐÀÔÑÊÈ
ÊÀÐÒÈ

ÌÈÍÅÐÀË,
ÒÈÒÀÍÎÂ
ÑÈËÈÊÀÒ

ÂÓËÊÀÍ ÍÀ
Î. ÑÈÖÈËÈß

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÀËÔÎÍÑ
ÄÎÄÅ ÎÒ
„ÀÐËÅÇÈÀÍ-
ÊÀÒÀ”

ÏÐÅÄÀÍÈÅ,
ËÅÃÅÍÄÀ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÄÐÅÂÍÀ
ÌÀÊÅÄÎÍÈß

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÁÐÀÒß,
ÏÈÎÍÅÐÈ Â
ÀÂÈÀÖÈßÒÀ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÍ
ÀÊÒÜÎÐ
/1787-1838/

ÍÀÑÈËÈÅ,
ÃÍÅÒ

ÔÐÅÍÑÊÀ ÀÊ-
ÒÐÈÑÀ - „ÁÐÀ-
×ÅÍ ÆÈÂÎÒ”

ÌÀÐÊÀ
ßÏÎÍÑÊÈ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÈ

ÁÅÇÆÈ×ÅÍ
ÇÂÓÊÎÓÑÈË-
ÂÀÒÅË

ÐÅÊÀ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÈÇÏËÅÒÅÍÀ
ÎÒ ÏÐÚÒÈ
ÏËÀÒÔÎÐÌÀ

ÅÄÈÍÈÖÀ
ÌßÐÊÀ ÇÀ
ÑÈËÀ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÏÈÑÒÎ-
ËÅÒÈ

ÐÈÌÑÊÈ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ
/39-81/

ÒÅÐÌÈÍ ÎÒ
ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ-
ÒÀ, ÃÐÀÍÈÖÀ

ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÍ
ÊÓÐÎÐÒ Â
ÓÊÐÀÉÍÀ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÊÓÕÍÅÍÑÊÀ
ÌÅÁÅË

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÍÅÌÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1810-1849/

ÂÈÄ
ÌÈÍÅÐÀË,
ÌÅÄÅÍ
ÎÊÑÈÄ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÀÃÀËÈÒ, ÀÑÀÐ, ÀÒÈÊÎÍÀÊ, ÁÎÍÅÊ, ÅËÅÄÎÍ, ÈÈÄÀ, ÈÊÀÊÎ, ÈÍÅËÈÒ, ÎÐÈÑÀÁÀ, ÎÒÎÍÈ, ÎÒÎ ÍÈÊÎËÀÉ, ÑÊÈËÀ×È, ÒÅÍÎÐÈÒ, ÒÐÈÊÀ.
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проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838. 

проДаВа разни
пчЕлЕн МЕД се продава 
на тел. 0894/099-677. [7, 
1]

ЖиВоТни проДаВа
оВцЕ, агнЕТа и коби-
ла се продават на тел. 
0899/726-607. [5, 4]
кокошки-носачки, па-
ТЕТа и пилета, може и 
заклани, се продават на 
тел. 0876/181-676. [1, 1]
кози и зайци се прода-
ват на тел. 0894/099-677. 
[7, 1]

Храна за ЖиВоТни
сЕно и люцерна - бали, 
се продават на тел. 
0888/854-135. [6, 4]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

иМоТи проДаВа
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ - 
100 кв. м, се продава на 
тел. 066/800-170. [20, 6]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център, по се-
бестойност и договаря-
не се продават на тел. 
0888/447-096. [20, 7]
апарТаМЕнТ - 116 кв. м, 
тухла, обзаведен, в центъ-
ра на Габрово, се прода-
ва на тел. 0897/556-676. 
[11, 6]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- тухлен, краен, слънчев, 
на ул. „Варовник“ по до-
говаряне  се продава на 
тел. 0889/020-298, след 
18 часа. [7, 4]
къща В Харачери, про-
блем с водата, цена по 
споразумение, се продава 
на тел. 0898/567-513. [6, 
1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.

иМоТи 
ДаВа поД наЕМ
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/515-080 [17, 15]
апарТаМЕнТ В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0888/977-533. 
[11, 6]
апарТаМЕнТ за задо-
чници се дава под наем 
на тел. 0888/241-855. [4, 
4]
обзаВЕДЕна гарсони-
Ера на ул. „Свищовска“ 
се дава под наем на тел. 
0889/235-265. [4, 1]
ТаВанска сТая за сту-
дент - тел. 0878/204-299. 
[11, 1]
кВарТира за задочни-
ци - тел. 0885/333-017. 
[2, 1]

зЕМи

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[21, 19]

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. 
Справки на тел. 0895/252-
686.

„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
ДъбоВи и букови сухи 
дърва в чували - 5 лв., 
с безплатен транспорт, 
се продават на тел. 
0876/145-462.
ДърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатна 
доставка, се продават на 
тел. 0876/583-472.
суХи ДърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.

ДърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
разпалки и дърва в чу-
вали с безплатен транс-
порт. Тел. 0877/108-825.
суХи ДърВа в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка - 0876/839-779.
нарязани - 80 лв./куб., 
в чували - 5 лв., се прода-
ват на тел. 0988/816-628.
ДърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.

напълно суХи нацепени 
дърва дъб и бук - 100 лв./
кубика, се продават на 
тел. 0896/183-637. [20, 
19]
нарязани и нацепени 
дърва - 80 лв. Дърва в 
чували - големи, 5 лв. Тел. 
0878/47-22-37. [22, 18]
суХи ДърВа в чували - 5 
лв./бр. - тел. 0897/00-11-
14. [22, 17]
проДаВа пЕлЕТи. Без-
платна доставка. Тел. 
0879/212-325. [22, 11]
суХи ДърВа и разпалки - 
5 лв. - 0899/052-010. 
ДърВа и разпалки - 5 
лв. - тел. 0894/644-560. 
[11, 7]

ДърВа В чували - 4 
лева, се продават на тел. 
0894/399-931. [11, 2]
ДърВа, нацЕпЕни, 85.00 
лева, се продават на тел. 
0894/399-931. [11, 2]
Въглища Донбас в чу-
вали - 2 тона, 400 лв./
тон, се продават на тел. 
066/80-75-87, 0988/32-
99-15. [11, 2]
ДърВа оТ стари къщи - 
50 лв./куб., се продават 
на тел. 0893/511-154. 
[11, 1]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
се продават на тел. 
0893/511-154. [22, 1

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - справки на тел. 
0896/183-637.

гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване, ла-
минат -  0899/520-038. 
[24, 11]
рЕМонТ и направа на 
покриви, хидроизола-
ция, вътрешни ремонти - 
0897/390-194. [10, 9]
сТроиТЕлсТВо, рЕМон-
Ти, реставрации, дренаж 
- 0888/020-187. [15, 9]
бЕТон, кофраЖ и арма-
тура, собствен кофраж - 
0895/70-70-50. [11, 7]
кърТи, пробиВа, изхвър-
ля и почиства - 0877/09-
97-96. [11, 7]
поДоВи заМазки, ма-
зилки, шпакловки, зи-
дарии, изолация - тел. 
0898/672-883 [7, 4]

аВТоВишка
аВТоВишка поД наем и 
извършване на строителна 
дейност - 0889/909-727. 
[24, 11]

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.
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
18]
ВъТрЕшни рЕМонТи + 
фаянс и теракота - тел. 
0896/828-147. [24, 17]

гипсокарТон, шпак-
лоВка и боя - 0887/35-
70-39. [11, 7]
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0876/136-703. [24, 1]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване и 
всички вътрешни ремон-
ти се извършват на тел. 
0897/931-088, 066/85-17-
23. [24, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - 0899/145-
802. 

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Справки на тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаЖ и под-
дръжка - Справки на тел. 
0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик и ел. инсталации. Ре-
монт и поддръжка. Справ-
ки на тел. 0876/000-084. 
[20, 19]

ДограМа
AL и PVC дограма - изгод-
ни цени - тел. 0878/709-
855.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 18]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- 0888/294-214. [23, 11]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.

услуги
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[33, 14]

обяВиТЕ онлайн
Сайтът на вестник „100 вести“ - 
www.100vesti.info, Ви дава възможност да 
подадете своята обява и реклама по елек-
тронен път като използвате опцията МА-
ГАЗИН на първия ред в онлайн платформата 
на вестника. От падащото меню избирате 
параметрите на своята заявка и по елек-
тронен път се разплащате за услугата. 

аВТоМобили проДаВа
бМВ Е46 318 - всичко 
платено, за 3000 лева 
се продава на тел. 
0879/080-862. [2, 1]
WV GoLf 2 - дизел, зим-
ни гуми - нови, и 2 бр. 
летни, се продава на тел. 
0878/152-862. [3, 1]

Микробуси, каМиони
каМион иВЕко Стралис 
- 2008, Евро 5, товар-
но мега ремарке Шмиц 
- 2006, и товарен бор-
дови микробус Пежо 
Боксер  - 2014, до 3.5 
тона, се продават на тел. 
0887/478-397. [21, 15]

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.

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 10]
коли за скрап се изку-
пуват на тел. 0899/810-
766. [16, 1]

МоТори/ВЕлосипЕДи
иЖ с кош, „Балкан“, „Ко-
вровец“, MZ175 се прода-
ват на тел. 0876/181-676. 
[1, 1]

рЕМаркЕТа
ТурисТичЕска рЕМар-
кЕТа се продават на тел. 
0876/181-676. [1, 1]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
ТранспорТ саМосВал, 
кран и хамалски услуги - 
0877/09-97-96. [11, 7]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/080-862. [11, 1]

услуги с бус, багер и 
самосвал - тел. 0893/511-
154. [22, 1]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТни 
БИЛЕТИ - тел. 066/80-49-
48, 0887/83-61-73.
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лЕкари
псиХиаТър 
и нЕВро-
лог. Д-р 
ТрифоноВ, 
Габрово, ул. 
„ Е м а н у и л 
Манолов“ № 
12-А, справ-

ки на тел. 066/804-549, 0885/251-655. 
ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.

Д-р Траяна ХрисТоВа - лЕ-
кар-псиХиаТър, униВЕрси-
ТЕТска Многопрофилна бол-
ница за акТиВно лЕчЕниЕ по 
нЕВрология и псиХиаТрия 
„сВЕТи науМ“ - гр. софия, 
приЕМа В кабинЕТ за пси-
Хично зДраВЕ - Габрово, ул. 
„Омуртаг“ 1. За записване: тел. 
0887/33-95-51. [20, 12]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

Вестник „100 вести“ 
е единственият реги-
онален всекидневник 
- излиза всеки ден 

без събота и неделя.

рабоТа прЕДлага
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [27, 19]
сТроиТЕлна фирМа тър-
си заварчици, монтажници 
и строителни работници. 
Справки на тел. 0893/393-
308. [17, 13]
каМЕриЕрка, рЕцЕп-
ционисТка с ТЕЛК се 
търси на тел. 0898/801-
009. [4, 3]

ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 11]

общи сТроиТЕлни ра-
ботници се търсят на тел. 
0895/424-308. [11, 10]

заВЕДЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на 
топли закуски, кафе и 
безалкохолно. Справки на 
тел. 0897/889-001. [22, 
13]
насТройчик-опЕраТор 
на машини със CNC упра-
вление търси да назначи 
тел. 0884/055-612. [15, 
9]
краВЕфЕрМа Търси 
ЖиВоТноВъДи. Справ-
ки на тел. 0896/690-300. 
[11, 9]

арМаТурисТи за Гер-
мания се търсят на тел. 
0888/996-993. [11, 6]
сТроиТЕлни рабоТници 
с ТЕЛК се търсят на тел. 
0898/801-009. [4, 3]
“поДЕМ габроВо“ ЕООД 
търси да назначи опера-
тори на ЦПУ. Справки на 
тел. 0884/854-354. [11, 1]

рабоТа Търси
Търся рабоТа - тел. 
0884/821-707. [12, 1]

бизнЕс и инВЕсТиции
бизнЕс за алкохол и ци-
гари се продава на тел. 
0889/549-383. [22, 19]
разрабоТЕн бизнЕс - 
продажба на врати, се 
продава на тел. 0896/21-
23-25. [17, 17]

ДаВа заЕМ
крЕДиТи -  т ел . 
0897/219-833. [22, 16]
фрЕш крЕДиТ - бързи 
кредити за свежи идеи - 
0893/037-316. [20, 15]

ЕроТика
с Е к с у с л у г и  - 
0894/059-840 [22, 14]
МоМичЕ на повиква-
не - тел. 0876/249-511. 
[11, 8]

фирМа „МаксаМ сЕ българия“ ЕаД - гр. 
габроВо, Търси Да назначи шофьор на 
ТоВарни аВТоМобили наД 12 Тона с пра-
ВоспособносТ на упраВлЕниЕ с каТЕгория 
„с“ и „Е“. предмет на дейността: Извършване 
на превози в страната и чужбина. кандидатът да 
притежава актуални и валидни следните доку-
менти: 1. Професионална компетентност за превоз 
на товари. 2. Психологическа годност. 3. Дигитална 
карта за тахограф. Кандидатът да притежава стаж 
като шофьор на товарни автомобили над 12 тона с 
ремарке минимум 5 години. Фирмата предлага до-
бро възнаграждение, социален пакет от ваучери за 
пазаруване във всички търговски вериги, безплатен 
транспорт до работното място, безплатен обяд. 
Лице за контакти: Иво Маринов - ръководител „Ав-
тотранспорт“, тел. 0878/263-828. [5, 3]

роДослоВиЕ
пЕТко боТЕВ пише кни-
га „Родът на Васил Пенчев 
от село Думници, община 
Габрово“. Васил Пенчев е 
роден в началото на XIX век. 
„Моят прадядо Ботьо Петков 
е негов внук и е роден 1865 
г.“, посочва за ориентир във 
времето, в което се връща 

да търси корените, авторът 
Петко Ботев.  Вече е съ-
брал над 200 имена на на-
следници на рода. Липсват 
сведения за Велика Васи-
лева - една от дъщерите на 
Васил Пенчев, родена около 
1840 г., била е омъжена в 
село Рачевци. Търси сведе-
ния за наследници на децата 

на Пенчо Проданов - внук 
на Васил Пенчев, убит през 
Първата световна война  на 
връх Каймакчалан. Оставил 
двама сина – Васил и Про-
дан, и дъщеря Маргарита, 
по мъж Халачева. Моля, ако 
някой има сведения, да се 
обади на телефон 0895/16-
28-17 - Петко Ботев. [10, 6]
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СВЕтозАр гАтЕВ

Женският	 тим	 на	
„Бъки“	си	осигури	първото	
място	 в	 класирането	 на	
„А“	РХГ	кръг	преди	края	на	
редовния	 сезон.	 В	 двубой	
от	 9-я	 кръг	 на	 шампиона-
та	 момичетата	 на	 Весе-
лина	 Златева	 надиграха	
в	 зала	 „Орловец“	 състава	
на	„Етър	64“	и	с	аванс	от	
3	 точки	 вече	 са	 недости-
жими	 на	 върха	 за	 своите	
конкуренти.

Шампионките	 изигра-
ха	 силни	 40	 минути	 и	 ко-
лебливи	 заключителни	 20.	
Водени	 от	 своя	 капитан	
и	 лидер	 Лидия	 Ковачева,	
домакините	взеха	комфор-
тен	 аванс	 през	 първото	
полувреме,	което	завърши	
при	резултат	15:8.	Стабил-
но	 представяне	 в	 защита	
и	 чудесна	 Ивон	 Дюлгеро-
ва	 на	 вратата	 донесоха	
нужното	 спокойствие.	 В	
нападение	 реализираните	
голове	 можеха	 да	 бъдат	
и	 доста	 повече,	 ако	 не	
бяха	 традиционно	 силни-
те	 изяви	 на	 търновската	

вратарка	 Деси	 Николова.	
Добрата	игра	на	 габровки	
продължи	 и	 в	 началните	
минути	на	втората	част,	за	
да	 се	 стигне	 до	 разлика	

от	 12	 гола	 в	 40-та	 мину-
та	 -	 22:10.	 Веси	 Златева	
реши	да	даде	възможност	
за	изява	на	всички	моми-
чета	и	направи	ротации	в	

състава.	Концентрацията	в	
отбора	се	позагуби	и	„бо-
лярките“	 се	 възползваха	
като	нанизаха	четири	без-
ответни	попадения.	В	47-та	

минута	 заради	 схващане	
от	игра	излезе	и	лидерка-
та	 на	 домакините	 Лидия	
Ковачева.	

Това	 също	 внесе	 смут	
в	 редиците	 на	 „Бъки“,	 а	
„виолетовите“	 усетиха	 мо-
мента,	 заиграха	 по-орга-
низирано	 в	 защита	 и	 с	
добре	отработено	взаимо-
действие	 между	 Деси	 Ни-
колова	 и	 опитната	 Соня	
Богданова	 на	 контраатака	
върнаха	 още	 пет	 бързи	
гола	 за	 23:19.	Можеше	да	
се	 стигне	 и	 до	 по-малка	
разлика,	 ако	 не	 бяха	 до-
брите	намеси	на	влязлата	
след	почивката	на	вратата	
Моника	Христова.	Весели-
на	 Златева	 взе	 прекъсва-
не,	 за	 да	 успокои	 своите	
момичета,	 и	 това	 имаше	
ефект.	 След	 7-минутна	
„суша“	 Мадлен	 Тодорова	
реализира	 седемметров	
наказателен	 удар	 и	 спря	
серията	на	„Етър	64“.	Раз-
мяна	 на	 попадения	 в	 по-
следните	 6	минути	 доведе	
до	крайното	27:22	в	полза	
на	„Бъки“.

Мадлен	 Тодорова	 реа-

лизира	 9	 гола	 за	 успеха,	
Лидия	 Ковачева	 и	 Мари	
Томова	 отбелязаха	 по	 5.	
За	 „Етър	 64“	 10	 гола	 на-
низа	 Данислава	 Петрова,	
4	добави	Соня	Богданова.

„Доволна	съм	от	начи-
на,	 по	 който	 започнахме	
срещата.	 Имаше	 хубави	
моменти	 и	 стигнахме	 до	
над	 10	 гола	разлика,	 като	
по	 традиция	 много	 поло-
жения	 ни	 „хвана“	 и	 Деси	
Николова	 на	 вратата	 на	
„Етър“.	Очаквах	по-активни	
да	 бъдат	 крилата	 ни,	 но	
не	 успяха	 да	 включат	 из-
общо	 първото	 полувреме,	
макар	че	и	петте	момиче-
та,	 с	 които	 разполагаме	
на	 пози	 пост,	 влязоха	 в	
игра.	 През	 второто	 полу-
време	 не	 стояхме	 добре.	
Може	 би	 едната	 причина	
е	напускането	на	Лидка.	Тя	
си	 е	 нашият	 лидер,	 умее	
да	 води	 момичетата,	 а	 те	
много	 вярват	 и	 разчитат	
на	 нея.	 Другата	 е,	 че	 все	
още	 някои	 от	 състезател-
ките	имат	малко	изиграно	
време	 и	 получават	 стрес	
само	 от	 името	 на	 „Етър	

64“.	 В	 крайна	 сметка	 ва-
жно	е,	че	постигнахме	по-
бедата	 и	 си	 гарантирахме	
първото	място	в	редовния	
сезон“,	 коментира	 след	
срещата	Веси	Златева.

Кръг	 преди	 края	 на	
редовния	 сезон	 „Бъки“	 е	
начело	 в	 класирането	 с	
3	 точки	 аванс	 пред	 „Етър	
64“,	 на	4	пред	 „Шумен	98“	
и	 с	 5	 повече	 от	 „Свилен-
град“.	 В	 последния	 кръг	
преди	 основната	 фаза	 га-
бровският	 тим	ще	 приеме	
в	 зала	 „Орловец“	 „Шумен	
98“.	 Мачът	 е	 следващата	
събота	от	14	часа.

„Бъки“:	 Лидия	 Кова-
чева-5,	 Йоана	 Костова-2,	
Карина	 Съменова,	 Габри-
ела	 Цонева,	 Екатерина	
Стефанова-3,	 Силвия	 Яко-
ва-2,	Маргарита	 Христова,	
Ивон	 Дюлгерова,	 Теодора	
Якова,	Мадлен	Тодорова-9,	
Емилия	 Самуилова-1,	 Мо-
ника	Христова,	Мари	Томо-
ва-5,	Преслава	Проданова,	
Ивета	 Христова,	 Стефани	
Петрова.
	 Треньор:	 Веселина	
Златева.

Шампионът „Бъки” å първåнåц ñлåä поáåäа наä „Етър 64”

продължава от страница 1
Дойчо	 Бояджиев	 е	 добре	
познат	 в	 културните	 сре-
ди	 освен	 като	 художник	
и	 като	 писател,	 страстен	
пътешественик	 –	 автор	 на	
разкази,	 есета,	 публици-
стика,	 сатира	 и	 студии	 в	
областта	 на	 историята,	
културата,	 екологията,	
изобразителното	 изкуство	
и	нумизматиката.	
	 Автор	 на	 сборника	 с	
разкази	 „Синята	 безкрай-
ност”,	в	който	описва	пре-
живяванията	 си	 в	 земята	
на	 фараоните.	 Още	 „Гра-
дината	 с	 авлигите“	 -	 ли-
тературни	 миниатюри,	 и	
„Мехурчета	 от	 извора“	 -	
автентичен	хумор.
	 През	2012	 година	Дой-
чо	 Бояджиев	 издаде	 „По-
близо	 до	 тебе,	 Господи.	
„Титаник“	и	българите“.	Той	
е	провокиран	 за	написва-
нето	на	„Титаник“	от	своята	
родова	памет.	Дядо	му	по	
майчина	линия	е	сред	оне-
зи	 колибари	 от	Троянския	
край,	поели	в	началото	на	
миналия	 век	 през	 океана,	
за	да	дирят	своя	късмет	в	
Америка.	 Ходил	 два	 пъти	
дотам,	 скитал	 из	 долина-
та	 на	 Мисури	 и	 ледената	
пустош	 на	Аляска,	 търсил	
си	 щастието,	 но	 се	 вър-
нал	 обратно	 в	 България.	
Самият	 Дойчо	 пък	 е	 от	
троянското	 селце	 Гумощ-

ник,	прочуло	се	със	своите	
осмина	 пасажери	 от	 „Ти-
таник“,	 останали	 завинаги	
в	 бездната	 на	 океана,	 с	
единствения	 монумент	 у	
нас	 -	 в	 памет	 на	 тяхната	
трагедия.	 Всичко	 това	 го	
е	 мотивирало	 десетилетия	
наред	 да	 „дълбае	 в	 тема-
та“	-	да	трупа	материали	и	
вещи,	 свидетелства,	 доку-
менти,	 доказателства,	 за	
да	напише	своята	необик-
новена	 книга	 за	 трагично	
потъналия	 лайнер.	 Дойчо	
Бояджиев	 анализира	 24	
възможни	 хипотези	 за	
трагедията,	 като	 стига	 до	
извода,	 че	 може	 би	 тя	 е	
по-скоро	плод	на	„опияне-
нието	 на	 мига“,	 отколкото	
на	 някаква	 лична	 грешка.	
Противно	 на	 общоприето-
то	 твърдение,	 че	основна-
та	 „заслуга“	за	 трагедията	
е	на	капитан	Едуард	Смит,	
авторът	 смята,	 че	 той	 е	
действал	най-адекватно	от	
първия	 до	 последния	 мо-
мент.	
	 Като	 анализира	 всич-
ки	известни	досега	данни,	
списъци	и	справки	за	броя	
на	загиналите	на	„Титаник“	
Дойчо	 Бояджиев	 доказва,	
че	от	потъналите	над	1000	
пасажири	 45	 са	 българи.	
Той	 прилага	 и	 „финализи-
ран“	списък	с	биографични	
данни	 на	 всички	 удавени	
българи,	като	го	съпоставя	

с	официалната	листа,	спо-
ред	която	те	са	между	30	и	
35	души.
	 Има	 над	 200	 публика-
ции	 в	 пресата,	 а	 също	 и	
няколко	 ярки	 участия	 в	
националната	 телевизия	 и	
документалното	кино.	
	 Участвал	 е	 в	 първа-
та	 експедиция	 за	 далечно	
плаване	с	ветроходен	съд	
през	1969	година.	
	 След	 последното	 си	
пътуване	 до	 Горен	 Еги-
пет	 и	 кораловите	 рифове	
на	 Червено	 море	 подгот-

вя	 изложба	 за	 величието	
на	 египетската	 древност,	
екзотичната	 хубост,	 която	
блика	 от	 подводния	 свят,	
и	 загадъчността	 на	 араб-
ската	 пустиня.	 За	 него	 са	
публикувани	 множество	
статии	в	пресата	и	в	спи-
сание	„Изкуство”.	
	 Включен	 е	 в	 енцикло-
педиите	„Кой	кой	е	в	Бъл-
гария”	и	„Кой	кой	е	в	бъл-
гарската	култура”.
	 На	 4	 февруари	 2019	 г.	
се	 навършват	 две	 години	
от	смъртта	му.

Изложáа-äарåниå на Дойчо Бояäжиåв 
- äовåчåра в ÕГ “Õриñто Öокåв”

	 В	 надпреварата,	 коя-
то	 тази	 година	 бе	 с	 тема	
„Какво	означава	домът	за	
теб?“,	се	включиха	8	отбо-
ра.	 Ментори	 на	 отборите	
бяха	 д-р	Светослав	Косев	
-	заместник-декан	във	Фа-
култета	 по	 изобразително	
изкуство	 към	 Великотър-
новския	университет,	и	д-р	
Божидар	 Станчев	 -	 екс-
перт	 по	 тoпология	 на	 3D	
модели,	 преподавател	 в	
Шуменския	университет.	В	
рамките	на	две	денонощия	
се	 разработиха	 игри	 до	
ниво	 прототип.	 За	 първи	
път	бяха	предадени	цели	7	
завършени	игри.	Повечето	
отбори	 бяха	 избрали	 като	
отличител	 играта	 им	 да	
може	 да	 бъде	 разбира-
на,	без	да	зависи	от	език	
(текст/реч).
	 Журито	 бе	 в	 състав:	
председател	 -	 д-р	 Атанас	
Марков,	преподавател	във	
Факултета	по	изобразител-
но	 изкуство	 към	 ВТУ	 „Св.	

Св.	 Кирил	 и	 Методий”,	 и	
членове:	 Маргарита	 До-
ровска	–	директор	на	Му-
зея	на	хумора	и	сатирата,	
и	 Красимир	 Йосифов	 –	
програмист.
	 Първа	 награда	 получи	
отбор	 Студио	 Вагабонд	 в	
състав:	 Стефан	 Стойчев,	
Цанислав	Павловски,	Илия	

Неделчев	 с	 играта	 House	
of	 Gabrovians.	Те	 спечели-
ха	журито	с	това,	че	игра-
та	 им	 бе	 в	 най-завършен	
вариант,	 с	 много	 логика,	
предвиждане	 на	 следва-
щия	 ход	 на	 противника	 и	
включва	в	себе	си	габров-
ските	символи.	
	 Втора	 награда	 получи	

отбор	Cat	Vaders	в	състав:	
Радостин	 Лефтеров,	 Цве-
тислава	 Лавчиева	 и	 Зла-
томир	 Христов.	 Всички	 те	
са	 студенти	 в	 габровския	
Технически	 университет	 в	
специалност	 „Компютърни	
системи	и	технологии“.	
	 Трета	награда	бе	поде-
лена	 между	 два	 отбора	 -	

Малкият	 отбор,	 с	 един-
ствен	участник	Александър	
Николаев,	 и	 Отбор	 Г	А	 В,	
с	 участници	Адриян	 Ибов-
ски,	Виктор	Венков	и	Геор-
ги	Христов.
	 Много	 от	 участниците	
в	 хакатона	бяха	от	 Габро-
во,	 но	 имаше	 и	 такива,	
пристигнали	 специално	 от	

Поморие	 и	Атина.	 Част	 от	
тях,	 участвали	 и	 в	 други	
подобни	 надпревари,	 спо-
делиха,	 че	 Gabrovo	 Game	
Jam	 2019	 е	 бил	 най-за-
бавният	 и	 с	 изключител-
но	 приятелска	 атмосфера	
хакатон,	 на	 който	 са	 при-
съствали.
	 Единствената	 настол-

на	 игра,	 разработена	 по	
време	 на	 Gabrovo	 Game	
Jam	 2019,	 бе	 НА	 СМЕТка.	
Тя	е	базирана	на	това,	че	
всеки	 ден	 хората	 произ-
веждат	 големи	количества	
отпадъци.	Някои	от	тях	мо-
гат	да	бъдат	рециклирани,	
но	за	да	се	случи	това,	те	
трябва	 да	 бъдат	 събирани	
разделно.	В	играта	се	на-
бляга	 на	 образователния	
елемент	и	предстои	нейно-
то	доразвиване.
	 Организацията	 на	 съ-
битието	и	наградният	фонд	
бяха	 подкрепени	 от	 фир-
ма	 Acronis.	 На	 30	 януари	
те	 организират	 уникална	
международна	 конферен-
ция	 за	 киберсигурност,	
която	ще	се	състои	в	Со-
фийски	 университет	 „Св.	
Климент	 Охридски“	 (пове-
че	информация	за	събити-
ето	ще	откриете	на	acronis.
events/sofia2019open_in_
new).
 Музей ДХС

За трåта ãоäина Гаáрово å чаñт от най-ãолåмия хакатон за разраáотка на иãри – GlobalGameJam

                           Първа награда Втора награда Трета награда Трета награда

	 Българската	 държава,	 чрез	 минис-
търа	 на	 културата,	 откупи	 портрет	 и	
ценни	 предмети,	 принадлежали	 на	 княз	

Александър	 I	Батенберг,	на	търг,	органи-
зиран	от	аукционна	къща	в	австрийската	
столица	 Виена.	Това	 съобщиха	 от	 прес-
центъра	на	Министерството	на	културата	
в	понеделник,	когато	се	състоя	търгът	на	
аукционна	къща	„Доротеум“,	която	е	една	
от	големите	в	Европа.
	 Предметите	 са	 най-известният	 ори-
гинален	 портрет	 на	 Княза	 с	 царски	 ин-
сигнии	 от	 художника	 Карл	 Дилиц	 и	 три	
подноса,	 дарени	 от	 жителите	 на	 Русе,	
Ловеч	 и	 Берковица	 по	 повод	 началните	
години	на	неговото	управление.
	 Портретът	представя	българския	княз	
в	цял	ръст,	с	униформа	и	медали.	Той	е	
с	 позлатена	 резбована	 дървена	 рамка.	
Платното	е	с	размери	157	х	100	см,	ри-
сувано	с	маслени	бои	и	датира	от	1881	г.	
Обявената	от	аукционната	къща	начална	
цена	бе	между	12	000	и	15	000	евро.
	 През	2019	г.	се	навършват	140	години	
от	 избирането	 на	Александър	 Батенберг	
от	 Великото	 народно	 събрание	 за	 княз	
на	България.
	 Княз	Александър	I	Батенберг	е	първи-
ят	български	княз	след	Освобождението.	
Той	 управлява	 от	 26	 юни	 1879	 г.	 до	 26	
август	1886	г.,	когато	е	свален	от	превра-
та	на	русофилите.	По	време	на	неговото	
управление	 се	 прокламира	 и	 извоюва	
Съединението	на	Източна	Румелия	с	Кня-
жество	България	през	1885	г.	След	смър-
тта	му	Александър	I	Батенберг	е	погребан	
в	Мавзолей	в	центъра	на	София.

Държавата откупи портрåт и цåнни 
прåäмåти, принаäлåжали на княз 
Алåкñанäър I Батåнáåрã

На 8 септември 1885 г. на път от Търново за Пловдив, придружен от председа-
теля на Народното събрание Стефан Стамболов и министър-председателя Пет-
ко Каравелов, българският Княз, който е определен за ръководител на Съеди-
нисткото движение, отсяда в къщата на габровския индустриалец и създател на 
втората габровска текстилна фабрика „Александър I” (1884) -  Христо Бобчев. 


