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СОТ 161 
ИСТИНСКИЯТ 

ЛИДЕР В ОХРАНАТА 
И СИГУРНОСТТА

гр. Габрово
ул. „Орловска“ 39 
0884 116 417

„ИмпУЛС“ АД - ГАбРОВО 
търси да назначи на работа 

НАСТРОйчИК на машини с ЦпУ
ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР
ТЕХНОЛОГ-пРОГРАмИСТ 
чИСТАчКИ
пОРТИЕР

  
Ние предлагаме:
1. отлично заплащане, допълнителни финансови 
бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. работа в екип от млади, амбициозни хора, дока-
зани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и 
професионално израстване.

справка на тел. 066/899-542 или 0879/406-796 
Величка Раева, личен състав

БАЛКАН ПЕЛЕТС ООД
виñококачåñтвåни 
äървåñни

ПЕЛЕТИ
КЛАС А1

360 лв./тон 
äо изчåрпванå 

на количåñтвата 
ñ áåзплатна 

äоñтавка 
наä 2 тона 

За заявка и äоñтавка 
тåл. 0877272621
ãр. Сåвлиåво. 
ул. “Марин Попов” 41

 светът е изправен пред голямо предизвикателство, 
но и преди е имало тежки случаи и Господ ни е пома-
гал. В тези тревожни за обществото ни дни ние трябва 
да се обединим в молитвата си, а не да се страхуваме.
Всяка трудност, дори и болест, трябва да стане причина 
за сближаване между хората и да дадем израз на до-
брата страна на човешките взаимоотношения, която да 
се прояви като смелост, спокойствие и подкрепа.
 нека всички усилим своите молитви към Победите-
ля на тлението и смъртта, нашия Господ иисус Христос, 
така че той да запази здраво и невредимо своето 
наследство. Във всички храмове на Габровска духовна 
околия в неделя – 15 март, от 9 часа ще бъде извърше-
на св. Литургия с особени за целта моления за изба-
вяне от болести и божия милост към града и неговите 
жители.  

 От Габровско архиерейско наместничество

На 15 март в ãаáровñкитå храмовå: Св. Литурãия ñ 
молåния за изáавянå от áолåñти и Божия милоñт

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 „болницата е под ка-
рантина. работим по 
спешност, консултираме 
пациенти, които трябва 
да бъдат прегледани по 
спешност. създали сме та-
кава организация, че ка-
рантината да не смущава 
лечебния процес. няколко 
пациенти са постъпили по 
спешност вчера. Прием-
ат се пациенти, на които 
трябва да бъде извършена 
хемодиализа и тези с он-
кологични заболявания, те 
са преминали по график, 
осигурени са им лични 
предпазни средства. няма 
болни лекари от остри ре-
спираторни заболявания. 
имаме изградена страте-
гия, която в момента рабо-
ти. няма болни, които да 
са съмнителни за корона-

вирус, дали има носители, 
не можем да предвидим. 
имаме готовност да раз-
крием достатъчно легла, 
съобщи д-р Минко Михов“, 
директор на МбаЛ „д-р 
тота Венкова“. 
 Всички лекари, кои-
то преглеждат пациенти, 
са оборудвани с лични 
предпазни средства. Ме-
дицинският персонал от 
вътрешно отделение е под 
14-дневна карантина, така 
че те нямат достъп до па-
циентите.
     Медицинската сестра с 
положителна проба всъщ-
ност не е болна, няма оп-
лаквания, но е настанена 
в инфекциозно отделение. 
там е и 76-годишната жена 
с положителна проба, коя-
то също е добре, възста-
новява се от пневмония. 
В отделението има 7 души. 

останалите пациенти са 
били контактни с нея. 
    за разлика от Универ-
ситетската болница в Пле-
вен, в габровската няма 
напрежение, струпване на 
хора, скандали. Полицаи 
охраняват лечебното за-
ведение.
 Преустановени са дет-
ските и женски консул-
тации, профилактичните 
прегледи, имунизациите, 
плановият прием и плано-
вите операции, свиждани-
ята в здравното заведе-
ние. В многопрофилната 
болница се приемат само 
пациенти, нуждаещи се от 
спешни реанимационни и 
оперативни интервенции, 
а всички останали се пре-
насочват към съседни бол-
ници. Все още е загадка 
как възрастната жена и 
медицинската сестра са 

дали едновременно поло-
жителна проба, след като 
не са били в пряк контакт, 
дори не са се виждали.    
 до снощи все още не 
бяха пристигнали пробите, 
взети от лекари и близки 
на пострадалите. д-р ни-
колай Пенчоков, директор 
на регионалната здравна 
инспекция и председател 
на областния кризисен 
щаб, също потвърди, че 
двете жени не са се сре-
щали.
 „Хората са разумни 
и реагират адекватно на 
нашите призиви. няма 
напрежение и паника. В 
момента под карантина в 
Габрово има 40 души. от 
медицински лица и отдел-
но от близките на меди-
цинската сестра, издирих-
ме хората, които са били 
в непосредствен досег в 

една стая със 75-годиш-
ната жена и  сме изпра-
тили в софия 94 проби 
за коронавирус. никой от 
хората, върнали се от ри-
скови страни, не бяха със 
симптоми на коронавирус. 
италиански гражданин 
сам потърси помощ в бол-
ницата, беше лекуван, про-
бата му за коронавирус е 
отрицателна. После беше 
под карантина вкъщи. ока-
за се, че вече е напуснал 
страната и е в италия“, 
казва още той.
  от общината са пред-
приели бързи мерки за 
справяне със ситуацията.
 „Във връзка с изоли-
раните положителни про-
би на лица с коронавирус 
на територията на Габрово 
призовавам жителите на 
общината към спокойствие

продължава на стр. 2

Д-р Михов: "Болницата в Гаáрово å 
поä карантина, раáотим по ñпåшноñт"

 от 9 до 15 март в бъл-
гария се провежда спе-
циализирана полицейска 
операция за контрол на 
използването на обезо-
пасителни колани, детски 
обезопасителни системи 
и каски, съобщават от об-
ластна дирекция на поли-
цията. аналогични дейст-
вия има на територията на 
всички страни, членки на 
Европейската мрежа на 
службите на Пътна поли-
ция - ROADPOL. 
 операцията е за-
ложена в календара на 
ROADPOL за месец март 
2020 година.

В хоä å акция за 
оáåзопаñитåлни 
колани и ñиñтåми 

 на 8 март 80-годиш-
на жителка на Габрово е 
подала сигнал в рУ - дря-
ново за кражба на два 
акордеона и колекция, 
съдържаща неустановен 
брой монети и банкноти. 
По първоначални данни, 
престъплението е извър-
шено от къща в дряново, 
собственост на жената, в 
периода от 15 февруари до 
7 март. 
 на местопроизшестви-
ето е извършен оглед и 
е образувано досъдебно 
производство. оператив-
но-издирвателните меро-
приятия и процесуално-
следствени действия по 
разследването се провеж-
дат под надзора на район-
на прокуратура – Габрово.

Два акорäåона и 
колåкция монåти
откраäнати в Дряново

ИВАН ГоспоДИНоВ

 нови три победи в 
българската баскетболна 
лига извоюваха тимовете 
на „чардафон“. третата от 
тях просто беше написана, 
защото един срещу друг 
застанаха мъжете и юно-
шите на габровския клуб, 
надделяха батковците с 

88:73. загубата на „чарда-
фон Кидс“ беше предиз-
вестена, защото треньорът 
антонио станков реши да 
даде почивка на лидерите 
на тима заради натрупана 
умора. така срещу  мъжкия 
„чардафон“, събрал най-до-
брото, с което разполага 
- включително и двумет-
ровите братя ростислав и 

Манол тончеви, се изпра-
виха момчета до 16 го-
дини. „Много мачове им 
се насъбраха, предния ден 
играха великолепно срещу 
„Предаторс“ - обясни стан-
ков, който в тази среща не 
игра за мъжете. - реших 
да дам възможност на ка-
детите. 

продължава на стр. 8

Нови три поáåäи на 
"Чарäафон" в ББЛ

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 окръжна прокуратура 
- Габрово внесе в съда 
обвинителен акт срещу  
четирима за извършен 
грабеж на двама техни 
връстници. обвинението 
срещу а. и., с. и. (двама-
та в условията на опасен 
рецидив), М. Г. и д. т. (по 
време на деянието е не-
пълнолетен) е за това, че 
на 24 септември 2019 г. 
в Габрово, при паметника 
на баба зара, в съучас-
тие отнели чужди движими 

вещи на обща стойност 
569,40 лева. става дума 
за два мобилни телефона, 
марка „самсунг“ и марка 
„Хуауей“, портфейл и пари 
на стойност 200 лева - от 
пострадалите В. Г. и д. с.,  
като употребили за това 
сила и заплашване.
 случаят има предисто-
рия. двамата пострадали 
били с приятели в обща 
квартира. Употребили ал-
кохол и решили да се за-
бавляват. Влезли в интер-
нет страници за развлече-
ния.                  стр. 2

Внåñåн å оáвинитåлåн акт ñрåщу 
чåтирима за ãраáåж и поáой

Мариана Манåва e ñрåä 
тримата финалиñти в 
конкурñа за млаäи автори 
на ãалåрия "Нюанñ"     8
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ОбЩИНА ГАбРОВО
 

запоВЕД № 428
габрово, 08.03.2020 г.

   
 на основание чл. 44, ал. 2 от зМсМа, във връзка 
с чл. 63, ал. 2 от закона за здравето, заповед № 
рд-01-66/08.03.2020 г. на директора на рзи - Габрово 
и необходимостта от предприемане на мерки за 
ограничаване на разпространението на остри респи-
раторни инфекции, включително COVID-19

нарЕЖДаМ:
 1. да се отменят всички културни, спортни и 
други масови мероприятия, както и събирането на 
големи групи хора на закрито, в това число спортни 
тренировки, репетиции на танцови и самодейни със-
тави, всички групови публични изяви.
 2. да се преустановят учебните занятия в техни-
ческия университет, училищата и детските градини, 
заниманията в яслите и яслените групи.
 3. да се преустанови дейността с потребители в 
дневните и почасови форми на социални услуги за 
деца и пълнолетни лица. 
 4. със засилени мерки за превенция както на 
работниците и служителите, така и на потребители-
те, продължава дейността на детска млечна кухня, 
социалните услуги домашен социален патронаж, об-
ществена трапезария (топъл обяд), Приемна грижа, 
Патронажна грижа, на механизма Личната помощ, 
както дейността на дома за пълнолетни лица с фи-
зически увреждания, звено „Майка и бебе“, както и 
на четирите центрове за настаняване от семеен тип.
 5. Всички второстептенни разпоредители с об-
щински бюджет, всички дружества с общинска 
собственост, всички институции на територията на 
община Габрово да предприемат адекватни мерки 
за предпазване както на работниците и служителите 
си, така и на гражданите.

ТАНЯ ХРИСТОВА,
Кмет на Община Габрово

Изготвил: 
Р. Кожухарова - началник отдел „Правен“

 
ОбЩИНА ГАбРОВО

 Във връзка с  предстоящото честване на деня 
на Габрово – 17 май, и 160 години от обявяването 
му за град, Комисията по почетните отличия при об-
щински съвет - Габрово очаква Вашите обосновани 
писмени предложения за удостояване на личности 
със званието „почетен гражданин на Габрово” и 
присъждане на „Почетния знак на града“.
 срокът за подаване на предложения е до 10 
април 2020 г. включително, като те следва да бъдат 
адресирани до Председателя на общински съвет 
– Габрово и заведени в Центъра за информация и 
услуги на гражданите на община Габрово.

продължава от стр. 1
и проява на социално 
отговорно поведение по 
отношение на собствено-
то си здраве и това на 
околните. Като кмет на 
общината и член на реги-
оналния оперативен кри-
зисен щаб, съвместно и 
координирано с останали-
те институции в града, по-
лагаме всички възможни 
усилия и прилагаме мер-
ки за ограничаване раз-
пространението на вируса, 
за да могат хората да се 
чувстват спокойни”, комен-
тира кметът таня Христова.
 с нейна заповед са 
отменени до второ на-
реждане всички културни, 
спортни и други масови 
мероприятия, събиране-
то на големи групи хора 
на закрито, в това число 
спортни тренировки, ре-
петиции на танцови и са-
модейни състави, всички 
групови публични изяви.
 Преустановени са 
учебните занятия в техни-
ческия университет, учили-
щата и детските градини, 
заниманията в яслите и 
яслените групи. децата, 
които няма да посещават 
училище, детска градина 
и ясла, нека наистина си 
стоят вкъщи. не се пре-
поръчва събирането им в 

кинотеатри, молове  и др.
 Преустановена е рабо-
тата с потребители в днев-
ните и почасови форми на 
социални услуги за деца и 
пълнолетни лица. дейност-
ите на детска млечна кух-
ня, социалните услуги по 
домашен социален патро-

наж, обществена трапеза-
рия (топъл обяд), Приемна 
грижа, Патронажна грижа, 
механизма Лична помощ, 
дома за пълнолетни лица 
с физически увреждания, 
звено „Майка и бебе” и 
четирите центъра за нас-
таняване от семеен тип 

продължават да се осъ-
ществяват със засилени 
мерки на превенция както 
на работниците и служите-
лите, така и на потребите-
лите.
 на всички второсте-
пенни разпоредители с об-
щински бюджет, дружества 

с общинска собственост и 
институции на територията 
на община Габрово е раз-
поредено да предприемат 
адекватни мерки за пред-
пазване както на работ-
ниците и служителите си, 
така и на гражданите.
 още от 8 март целият 
подвижен състав на об-
щинското дружество за 
транспорт, обслужващ ли-
нии по вътрешноградски 
и извънградски направле-
ния, е преминал дезин-
фекция, както и автога-
рата. Шофьорите работят 
с маски. с помощта на 
оП „благоустрояване“ 
се извършва дезинфек-
ция на всички публични 
сгради (съд, Прокуратура, 
областна управа, общи-
на, Кат, Полиция, Местни 
данъци и такси, културни 
институти, църкви). Ще бъ-
дат обработени и всички 
автобусни спирки, паркове 
и детски площадки.
 регионалната здравна 
инспекция излезе с ясни 
указания и към работо-
дателите на територията 
на областта какви стан-
дартни оперативни проце-
дури трябва да следват в 
подобна ситуация, за да 
предпазят работещите в 
местните фирми и пред-
приятия.

Д-р Михов: “Болницата в Гаáрово å 
поä карантина, раáотим по ñпåшноñт”

 Вчера обществените сгради в Габрово бяха дезинфекцирани. Според заповедта, издадена 
от кмета Таня Христова, процедурата трябва да се прилага 4 пъти дневно на местата, 
където се събират големи групи граждани. След спиране на дъжда ще бъдат измити и цен-
тралните градски улици с дезинфекционен разтвор.

МИГлЕНА ВъГлЕНоВА

 двама бивши възпи-
таници на технически 

университет – Габрово 
са разработили уникална 
иновация в областта на 
машиностроенето. това са 

конструкторът Мирослав 
недялков и програмистът 
Красимир Кръстев – инже-
нери в „Мехатроника“ ад.

 „нашите машини про-
извеждат ламинатни туби, 
които според желанието 
на клиента се пълнят с 
различни продукти – паста 
за зъби, боя за коса и 
др.“, разказва Мирослав 
недялков. Машината, коя-
то разработват в момента, 
е добавка към по-голямата 
техника. тя взима готовия 
продукт и го придвижва 
до пакетиращата машина, 
която сортира тубичките 
в нужната опаковка. Уни-
калното в разработката е 
технологията, чрез която 
ще се пренасят тубите. 
 според програмиста 
Красимир Кръстев всеки 
проект е ново предизвика-
телство. „ние направихме 
система, която се управля-
ва на няколко нива. най-
ниското са сервозадвиж-
вания и пневматични из-
пълнителни механизми, а 
на по-високото ниво има-
ме управляващи контро-

лери и компютри.“ Цялата 
машина е свързана към 
интернет. така специали-
стите могат дистанционно 
да я диагностицират и при 
нужда да оказват съдей-
ствие на клиентите.
 Последната разработ-
ка на Мирослав и Краси-
мир е предназначена за 
индийска фирма, работили 
са и за японска компания, 
където са успели да впе-
чатлят колегите си от най-
развитата държава в азия.
 98% от инженерите в 
„Мехатроника“ ад са въз-
питаници на тУ - Габрово. 
чрез съвместен проект 
през миналата година в 
завода стажуваха студенти 
както от габровския, така 
и от чужди университети. 
чрез бизнес ориентирано-
то обучение голяма част 
от завършилите техниче-
ския университет намират 
професионална реализа-
ция в местни фирми. 

Възпитаници на Тåхничåñки унивåрñитåт - Гаáрово 
ñ уникална разраáотка в машиноñтроåнåто
Конструкторът Мирослав Недялков и програмистът Красимир Кръстев работят в „Мехатроника“ АД

 Всички училища в об-
ластта са в грипна вакан-
ция до 11 март заради уве-
личените случаи на грипен 
вирус тип В. тя е обявена 
в цялата страна. очаква 
се ваканцията в Габрово 
да бъде удължена заради 
случаите на коронавирус. 
 „Вероятно утре или в 
другиден ще решим с кол-
ко допълнително да удъл-
жим ваканцията в Плевен 
и Габрово. Много вероятно 
е да бъде до второ нареж-
дане.“
 това заяви образова-
телният министър Краси-
мир Вълчев, който при-

съства на извънредното 
заседание в Министерския 
съвет за това какви мерки 
да се вземат за огранича-
ване на коронавируса.
 не е възможно да се 
приложи дистанционно 
обучение за целия учебен 
процес, защото няма така-
ва техническа възможност, 
казва Вълчев. По отноше-
ние на детските градини 
се решава ден за ден, 
защото ситуацията с коро-
навируса е динимична.
 двете висши учеб-
ни заведения в Плевен и 
Габрово са отменили учеб-
ните занятия до сряда.

 общопрактикуващите 
лекари от община Габро-
во са уведомили рзоК - 
Габрово чрез анекси към 
договорите си, подписани 
през миналата седмица, 
че дежурният кабинет, в 
който се осъществява не-
отложна медицинска по-
мощ за здравноосигуре-
ните пациенти от техните 
пациентски листи, се на-
мира на нов адрес: Габро-
во, бул. „трети март“ № 9. 
 дейността се осъщест-
вява в дежурен кабинет, 
където лекари оказват 
между 20 часа и 8 ч. су-
тринта през работните дни 
и денонощно през почив-
ните и празничните дни.

 след установените слу-
чаи на заболели от ко-
ронавирус у нас засиле-
ни мерки за сигурност от 
вчера са в сила в цялата 
страна. със заповед на 
кмета на община севли-
ево д-р иван иванов се 
регламентират кризисните 
мерки, които ще важат до 
второ нареждане. 
 заповедта, влизаща в 
сила от 9 март, отменя 
всички обществени съби-
тия и масови мероприятия 
в севлиево и общината, 
включително кинопрожек-
ции, театрални постановки 
и всякакъв вид културни и 
спортни изяви. забраната 
важи и за събитията на от-

крито, предвид събирането 
на много хора на едно 
място. Преустановява се 
организацията и провеж-
дането на мероприятията, 
заложени в календарните 
планове на Център за под-
крепа на личностното раз-
витие – дК „Йовко Йов-
ков“, Младежки център, дК 
„Мара белчева“, Градска 
библиотека, исторически 
музей, ХГ „асен и илия 
Пейкови“, спортни имоти и 
читалища. 
 В заповедта ясно е по-
сочено още, че се преус-
тановяват посещенията в 
клубовете на пенсионери-
те и хората с увреждания, 
в дневните центрове за 

деца, младежи и хора с 
увреждания, а ръководи-
телите на социални услуги 
трябва да ограничат достъ-
па на външни лица до со-
циалните заведения и да 
спазват стриктно мерките 
за хигиена на персонала, 
потребителите и дезин-
фекция на повърхности и 
помещения, на МПс с по-
голям интензитет.
 според заповедта на 
д-р иван иванов ръково-
дителят на домашен со-
циален патронаж трябва 
да организира дейността 
при стриктно спазване на 
Мерките за превенция на 
вирусните инфекции, пре-
поръчани от Министер-

ство на здравеопазването, 
свързани с дезинфекция 
на повърхности и поме-
щения, на МПс, както и 
прилагането на общите хи-
гиенни правила по отноше-
ние на хигиена на ръцете 
и храната.
 Посочва се още важ-
ността да се изпълняват 
от всички указания, даде-
ни от компетентните ор-
гани – Министерство на 
здравеопазването и реги-
онална здравна инспекция 
– Габрово, за действия за 
предпазване разпростра-
нението на заболявания, 
причинени от COVID-19. 
 заповедта е в сила до 
второ нареждане.

Очаква ñå уäължаванå 
на ãрипната ваканция 

Оáщина Сåвлиåво въвåäå ñтроãи 
мåрки зараäи коронавируñа

Внåñåн å оáвинитåлåн 
акт ñрåщу чåтирима 
за ãраáåж и поáой

продължава от стр. 1
В една от страниците бил 
телефонът на обвиняем-
ия с. и. и д. с. му се 
обадил. Казал му, че си 
търсят компания за раз-
влечения. 
 запознали се като се 
срещнали, а към тях се 
присъединили и а. и. и 
М. Г. решили да отидат на 
по-усамотено място, къ-
дето смъркали наркотик, 
пушили цигари, пили кола 
и енергийни напитки. 
 след това двамата 
пострадали се прибрали. 
след няколко часа обви-
няемите били заедно в 
центъра на града и с. и. 

се обадил на В. Г. и д. с. 
и ги поканил да се срещ-
нат. Всички отишли при 
паметника на баба зара, 
за да смъркат „пико“. 
 В един момент чети-
римата обвиняеми стана-
ли агресивни. нанесли им 
побой, като обвиняемият 
с. и. извадил нож, на-
сочил го към д. с. и му 
нанесъл порезна рана в 
рамото. накарали ги да 
извадят всичко от джо-
бовете си, като счупили 
телефоните им и взели 
парите им.
 Предстои насрочване 
на делото за разглеждане 
от съда.

Нåотложната 
помощ в Гаáрово 
ñ нов аäрåñ: áул. 
“Трåти март” 9
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Вече 185 години часовни-
ковата кула на площад „1 май 
1876 г.“ извисява своята снага 
от 27,70 м височина. свидетел-
ство за нейното съграждане е 
надпис на западната й страна: 
„1835 марта. 11. согради са 
столп [кула] [в]сей настоянием 
[настойчивост] и трудом селени 
Габрово“. 

Като обществени сгради ча-
совниковите кули се появяват 
още през ХVII в., но едва през 
ХVIII в. те стават неразделна 
част и внасят ново съдържание 
в архитектурата на селищата. 
настоящата часовникова кула 
не е най-старата в Габрово. 
най-вероятно не особено ви-
сока кула има още през ХVIII 
век, тъй като по това време 
в Габрово вече е обособена 
„сахат махала“ (от тур. сахат – 
часовник).  

През 1799 г. х. Христо ра-
чков отбелязва в тефтера си 
за съществуването на махала 
с това име. нейните жители 
часовникари изработват меха-
низмите и изливат камбани за 
сахатските кули в българско. 
друго 

свидетелство за 
съществуването на по-
стара кула
е публикацията „Екскурзия 

в Габрово“ на Йордан п. Георги-
ев от 1903 г. той отбелязва, че 
след опожаряването на Габро-
во през 1798 г. от войските на 
Капудан Хюсеин паша оцеля-
ват само старият каменен мост 
(Каменският мост от 1749 г.) и 
„часовната кула“. тази най-ран-
на часовникова кула се издига 
на място, където през 1814 г. е 
изградена старата църква „св. 
троица“. неголямата й височи-
на и звукът на камбаната, кой-
то не се чува добре навсякъде, 
са най-вероятната причина тя 
да бъде съборена. 

според трудно разчитаем 
османотурски текст, нов об-
ществен часовник е съграден 
през 1229 г. (по мюсюлманския 
лунен календар) - по наш стил 
през 1813 г. историографът д-р 
Петър Цончев счита, че кулата 
е построена още през 1812 г., 
а годината на турския надпис 
посочва времето, когато ча-
совникът е готов и е окачена 
камбаната му. братята Къню и 
Геню сахатчийски записват в 
търговски тефтер разход от 4 
035 гроша, направен през 1813 
г. за изливане на часовникова-
та камбана. двамата габровски 
майстори-железари от края на 
ХVIII - началото на ХIХ век се 
занимават със сахатчийство, 
откъдето се формира и фамил-
ното им име. те изливат камба-
ни за кулите в дряново, трявна, 
Килифарево и другаде. съдбата 

на тази камбана не е известна, 
тъй като тя не е пренесена на 
кулата от 1835 г. старата плоча 
с турски надпис, останала от 
втората по време на създаване 
часовникова кула, след разру-
шаването й е съхранена, пре-
несена и вградена от южната 
страна на сегашната кула. две 
са версиите относно мястото 
на втората часовникова кула – 
според д-р Петър Цончев тя се 
разполага на мястото на днеш-
ната, а братята Христо и Петър 
Гъбенски считат, че се намира 
южно от нея, на ъгъла при пър-
вите къщи от пешеходната зона 
на ул. „радецка“. 

около началото на 30-те 
години на ХIХ век старият тур-
ски конак (находящ се до това 
време при днешния площад „1 
май 1876 г.“, на мястото или 
малко югоизточно от сегашната 
кула) е преместен в подножие-
то на местността баждар при 
днешния хотел „балкан“. това 
е възможност да се обособи 
пазарен площад с нова часов-
никова кула, за изграждането 
на която габровци вземат ре-
шение през 1828 г. за да се 
избегне нелоялната конкурен-
ция в занаятчийските работил-
ници и търговските дюкяни – 
за едновременното „вдигане и 
спускане на кепенците“ им под 
ударите на сахата, мястото на 
часовниковата кула се избира 
така, че да се вижда и чува от 
главната чаршия (улица). През 
същата година трима местни 
чорбаджии – Янаки, Велчо и 
нено, и бирникът (събирач на 
данъци) Георги Пашов се спо-
разумяват с Хафуз ага от Ка-
занлък за часовников механи-
зъм на стойност 2 150 гроша. 
строежът на кулата е отложен 
с няколко години поради запо-
чналата руско-турска война от 
1828-1829 г., по време на която 
малък руски отряд, ръководен 
от ген. Киселов, преминава 
през Габрово на път към южно-
българските земи. 

Когато в началото на 30-
те години габровци започват 
градежа на новата часовнико-
ва кула, братята сахатчийски 
вече не леят камбани в своята 
работилница в Лъката. затова 
се налага 

камбаната за часовника 
да бъде доставена от 
виена,
за което свидетелства над-

пис на латиница върху нея с 
посочени данни за майстора, 
мястото и времето на направа-
та й: „Mich goss Johann Georg 
Fielgrader in Wien anno 1792”. 
според свидетелство на търго-
веца рачко Цанков, записано в 
тефтера му, кулата е завършена 
само за няколко месеца: „1835 
год. Юли 1 изкараха кулата на 
сахата и покачиха чанат [кам-

баната]“. арх. нено Ямантиев, 
проф. Любен тонев и краеведът 
илия Габровски считат, че в но-
вата кула не е поставен часов-
никовият механизъм (чарка), за 
който габровци заплащат пари 
на казанлъшкия ага. 

механизмът е ръчно 
изкован от самоковско 
желязо от габровския 
железар иван сахатчият
– един от наследниците на 

братя сахатчийски, който ра-
боти през втората половина 
на ХIХ век. според илия Га-
бровски чаркът е изработен 
за часовника от 1813 г. и впо-
следствие през м. юли 1835 
г. е пренесен на сегашната 
кула. Първоначално часовни-
кът не разполага с циферблат 
и часовете се отчитат само с 
удари на камбаната. арх. н. 
Ямантиев бележи, че през 1882 
г. димитър стефанов изработва 
циферблат. а през 1902 г. при 
извършения ремонт се монтира 
площадка под него за ръчна 
настройка на стрелките. Под 
циферблата с римски цифри е 
направено балконче, оградено 
с железен парапет. В първите 
години на ХХ век по указание 
на часовникаря арменец Миха-
ил артин бояджиян дърводеле-
цът Минчо иванов Кънев изра-
ботва допълнителен механизъм 
за движение на стрелките на 
циферблата, а железарят Митьо 
иванов – железните части на 
новия механизъм и стрелките. 

първите споменавания 
и описания на градския 
часовник 

принадлежат на пътешествени-
ците, преминали през Габрово 
в края на 30-те години на ХIХ 
век. През 1838 г. ами буе, френ-
ски изследовател и дописен 
член на около 50 научни инсти-
тута, академии и дружества в 
Европа и америка, като пише 
за централната „голяма, много 
дълга и лошо постлана улица” 
на Габрово, уточнява, че в сре-
дата й „има нещо като площад 
с доста дюкяни и с една ча-
совникова кула”. През 1839 г. 
руският йеромонах Партений 
отбелязва за Габрово, че има 
„часовникова кула с камбана, 
която се чува в цялото село и 
ние много се чудехме на това”. 
В географския си труд от 1851 
г. („Кратка география матема-
тическа, физическа и полити-
ческа“) иван богоров (учител, 
книжовник, преводач) мимо-
ходом споменава за „чясов-
ник на стлъп” в Габрово. През 
1871 г. габровският учител илия 
Христович описва по-подробно 
часовниковата кула, разказвай-
ки, че „в самия център на гра-
да, като стражар някакъв, ви-
соко ся възвисочава градският 
сахат, на който при темеля 
[основата] протичат две чушми, 
със сладката и бистра вода на 
които задоволяват си жеджта 
и пазарчане, и пътници”. През 
същата година в Габрово пре-
бивава и Феликс Каниц, който 
споменава за „увенчаната от 
втора часовникова кула сахач 
махала”, явно имайки предвид 
наличието на стара часовнико-
ва кула, разрушена със създа-
ването на кулата от 1835 г.  
 нито един от пътешестве-
ниците не реконструира в из-
следваните текстове цялостния 
архитектурен образ на часов-
никовата кула и единствена-
та конкретна информация за 
външния й вид е нейната висо-
чина и наличието на чешми при 
основите й. 

първото художествено 
изображение на кулата 
принадлежи на Феликс 
каниц,

унгарски учен и пътешественик, 
посетил Габрово през 1871 г. 
той изучава гравюра, литогра-
фия и илюстрация при Винце 
Грим, работи в Литографския 

институт на Едвард зингер и 
още през 1845 година прави 
първите си рисунки и литогра-
фии. известен е със своите пъ-
теписни текстове за „дунавска 
българия и балканът“, които са 
илюстрирани лично от него. 
Като автор на графичната ри-
сунка с архитектурните образи 
на Конашкия мост и часовнико-
вата кула, неточно се сочи ав-
густ ив. даугел - руски гравьор 
от немски произход (в. „100 
вести“, бр. 180, 6 август 2012 
г., с. 8, и бр. 200, 3 септември 
2016 г., с. 4). той никога не е 
посещавал Габрово, за да има 
лични впечатления, които да 
пресъздаде в рисунък. използ-
ва графичното изображение на 
Феникс Каниц и създава гра-
вюрата „изглед от Габрово“, 
отпечатана през 1877 година в 
руското списание „Всемирная 
илюстрация“. т. е. няма основа-
ния с категоричност да се от-
хвърля авторството на Феликс 
Каниц като художник на гра-
фиката, именувана „Влизането 
на руските войски в Габрово“ и 
отпечатана през 1879 г. в трето-
то издание на пътеписите му за 
българия (части от пътеписните 
му текстове са публикувани 
още в средата на 70-те години 
на ХIХ век в австрийски вест-
ник).

основен вертикален ком-
позиционен елемент на всеки 
възрожденски площад и важен 
силует във вътрешната архи-
тектурна перспектива на се-
лището, габровската часовни-
кова кула от 1835 г. привлича 
и вниманието на фотографите. 
те използват добрата й опти-
ческа връзка с вливащите се в 
площада улици, впечатлени от 
контраста й с останалите хори-
зонтални елементи на селищ-
ната архитектурна композиция. 
с развитието на фотографията 
след освобождението и особе-
но през десетилетията на 20-то 
столетие часовниковата кула 
е сред често фотографираните 
архитектурни обекти в Габрово. 
изградена със средствата на 
габровските еснафи и добро-
волния безплатен труд на мест-
ното население, тя е от типа 
на тревненската, но с известно 
удължаване пропорциите на от-
делните й части, което е необи-
чайно явление в строителната 
практика. със своята височина 
габровската кула се нарежда 
сред най-високите възрожден-
ски кули, след тези в ботевград 
и банско. 

В спомените си „Габрово 
след освобождението“ 

д-р константин вапцов 
прави характеристика на 
направата и действието 
на часовниковия 
механизъм. 
издигната „величаво“ в 

югозападния край на площада, 
кулата на градския часовник 
„заема част от повърхнината 
на пазарния площад, за кое-
то в последно време мнозина 
настояваха за събарянето му“. 
направата на машината му е 
твърде интересна според д-р 
Вапцов: „тя се състои от грубо 
изковани от желязо назъбени 
колелета. не ми е известно кой 
е изработил и нагласил тази 
машина. тя върви сравнително 
точно. движи се посредством 
въже, в края на което е вързан 
за тежест голям камък. Когато 
въжето се протрие от работа и 
се скъса, а общината се бави 
да купи ново, който навива 
часовника, е принуден да го 
върже и възелът бива причина 
да се разстрои „точността“ на 
градския часовник“. 

според описанието на 
проф. арх. Любен тонев от 1952 
година часовниковата кула се 
състои от три части. долна-
та представлява четиристенна 
пирамида с квадратна основа 
без цокъл и завършва нагоре 
с каменен корниз (архитекту-

рен елемент – издадена ивица 
по фасадата на сграда), който 
е покрит с плочи. изградена 
е от пясъчник, със замазани 
фуги от варопясъчен разтвор. 
ъглите са от дялани камъни, а 
стените, които са с дебелина от 
1,05 м – от грубо обработени. 
за осветлението на тази архи-
тектурна част са оставени по 
два мазгала (тесни отвора) на 
всяка страна, а от западната 
– три. на източната страна е 
входът на кулата – с малка пра-
воъгълна врата и нагоре води 
дървена стълба. В средната й 
част се намира механизмът на 
часовника. с формата на ос-
мостенна пирамида, тя е необи-
чайно извисена и изградена от 
ръчни тухли с малък размер и 
със скрита паянта (парче дърво 
или летва, диагонално закова-
но за устойчивост на гредите). 
измазана отвън, тази част за-
вършва с корниз. Покрита е с 
ламарина, а през стена е с по 
един мазгал, три прозорчета и 
малко желязно балконче. Гор-
ната част е ажурна (на дупчици 
като мрежа) осмостенна колон-
на призма, измазана и завърш-
ваща с корниз, който е обшит 
с ламарина. над нея следва 
обшит конусовиден покрив, на-
края с щанга. Върху щангата 
първоначално е поставен тур-
ски полумесец, който през 1920 
година е повален от гръм. такъв 
днес може да се види върху се-
влиевската часовникова кула. 
след преврата от 9 септември 
1944 г. на мястото на полумесе-
ца е поставена червена пето-
лъчка. Габровци разказват, че 
след петолъчката на кулата е 
покачен тенекиен петел. 

През 1927 и 1936 г. вър-
ху страниците на габровските 
вестници „известия“ и „Възход“ 
се публикуват мнения на габро-
вци относно съдбата на часов-
никовата кула – за премества-
не, дори за разрушаването й 
по хигиенни съображения. През 
1927 година П. събев пише във 
вестник „известия“, че тъй като 
пазарният площад трябва да 
бъде разширен, то е наложи-
телно 

да се махне градския 
часовник и да се построи 
на баждар
 при тогавашната пожарна 

команда. той счита, че може 
да се приспособи и за наблю-
дателна пожарна кула. спо-
ред П. събев преместването 
на часовника е наложително и 
поради планираното построява-
не паметник на Комитет „1 май 
1876 г.“, посветен на падналите 
за свободата габровци от раз-
лични епохи. д-р Петър Цончев, 
който все още не се е вписал 
в габровската историография 
като автор на монографичните 
си изследвания за стопанското, 
общественото и културно ми-
нало на Габрово, е провокиран 
от становището на П. събев за 
липсата на архитектурна стой-
ност на часовниковата кула. 
Възмутен от становището му, 
несъобразено с историческо-
то значение на часовниковата 
кула, Петър Цончев вярва, че 
в Габрово няма да се допусне 
„да станем за смях на хората, 
както търновци едно време, 
когато за посрещането на царя 
[Фердинанд] бяха намерили за 
необходимо да разширят вхо-
да на Царевец, като събориха 
остатъците от портата, видяла 
славата и погрома на Второто 
българско царство“. Послание-
то му към габровци е публику-
вано във вестник „известия“ 
от 10 февруари 1927 г. - където 
и да са те, да не забравят от-
къде са произлезли, пише д-р 
Цончев, който по това време 
живее в софия и е председа-
тел на Габровската дружба в 
столицата. 

след по-малко от десет го-
дини съдбата на градския ча-
совник отново е поставена на 

дневен ред с появата на втори 
поддръжник – този път с иде-
ята за 

разрушаване на 
часовника във връзка с 
предстоящо павиране на 
пазарния площад.
В продължение на няколко 

месеца (юли-декември 1936 г.) 
вестниците „известия“ и „Въз-
ход“ стават арена за размяна 
на аргументации „за“ и „про-
тив“ събарянето на часовни-
ковата кула. Петко Гатев счи-
та, че като „ненужно за града 
стърчило“, което „не е нито 
старинна, нито архитектурна 
ценност“, часовникът трябва да 
бъде разрушен; „със своята 
висока и гола кула загрозява и 
става неудобен както за самия 
пазарен площад, така и за це-
лия град“, градският часовник е 
„една голяма грозота за едно 
благоустроено Габрово“. спо-
ред него пазарният площад „се 
задушава“ от съществуващия 
часовник, който не само от „ес-
тетическа“, но и от „хигиенична“ 
гледна точка „трябва да бъде 
съборен, за да даде и простор 
на всички околни постройки“. 
организирана е подписка сред 
габровци. изготвено е заявле-
ние за събарянето на кулата, 
подкрепено с повече от 500 
подписа на видни габровски 
граждани (според преброяване 
към 1934 г. населението на гра-
да е 13 668 д.), т. е. подписката 
е подкрепена от около 3,65% от 
габровските жители тогава. то 
е изпратено до Министерството 
на благоустройството и музея в 
софия. назначена 

комисия от археолози 
заключава, че 
„часовникът е 
архитектурна ценност,

защото е строен от български 
зидари под ръководството на 
български майстор“. Във вест-
ник „Възход“ габровец, подпи-
сал се с инициали К. б., счита, 
че като „свидетел на героични-
те борби на габровци“ часовни-
кът „никому не пречи, никого 
не грози, никого не засрам-
ва!“. този габровец възприема 
изразеното от специалистите 
становище - „граден в далеч-
но минало“, той е архитектур-
на ценност, защото по своето 
строителство представя „архи-
тектурния стил на кулите ча-
совници“. К. б. бележи още, че 
габровската часовникова кула 
не пречи на никого, подобно на 
наклонената кула в Пиза, „кула 
не по-хубава от нашия часов-
ник, кула, която под тежестта 
на вековете се е наклонила, но 
кула, която ревниво се пази и 
която е и ще бъде голяма забе-
лежителност за тоя град“. чле-
новете на Габровската дружба 
в софия също заявяват своята 
защита за часовниковата кула. 
През 1937 и 1938 г. отново се 
възобновяват емоционалните 
обсъждания за съдбата й, кога-
то като реакция общината дори 
преустановява плащанията по 
поддръжката на часовниковия 
механизъм. около половин век 
по-късно вестник „балканско 
знаме“ представя мнението на 
краеведа Кольо Марков, спо-
ред който „за чест на габро-
вци старата часовникова кула, 
реставрирана и обновена, си 
остана непоклатима на място-
то си“. През 1959 година тя е 
регистрирана за паметник на 
културата от местно значение. а 
през 1965-1867 г. е извършена и 
нейната реставрация.

Габровската часовникова 
кула – небостъргачът на Въз-
раждането, като вертикална до-
минанта над градската среда 
охранява труда на занаятчиите 
и показва нарастващата им 
икономическа сила в бъдещия 
индустриален Манчестър на 
българия. днес тя е сред мал-
кото оригинални свидетели на 
отминалото ни време.

Гаáровñката чаñовникова кула
- нåáоñтърãачът на Възражäанåто

На 11 март часовниковата кула на пл. "1 май 1876" навършва 185 години
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 Културата, ритуалите, ми-
тологията, фолклора, танците 
и бойните умения на предците 
ни ще оживеят в рамките на 
седмото издание на национа-
лен фестивал „семе българско“. 
спектакъл „бага-тур“ ще срещ-
не гостите на фестивала със 
завета на дедите ни, останал 
от древността до наши дни, а 
именно: да научим децата си 
на 3 неща - да яздят, да стре-
лят с лък и да говорят само 
истината. 
 на 11 април (Лазаровден) 
в парк „Казармите“ в севли-
ево ще бъде пресъздадена бит-
ката между доброто и злото. 
спектакълът ще разкаже за 
жертвоприношенията, давани в 
чест на тракийското божество 
залмоксис, както и легендата 
за меча бага-тур - мечът на 
сътворението, силата и сме-
лостта на доблестните мъже, в 
чиито ръце е бил той. зрители-
те ще се докоснат до легендата 

откъде, как и кои древни бого-
ве, хора и митични същества са 
създали, воювали и защитава-
ли род и родина, предавайки от 
поколение на поколение меча 
бага-тур.  
 Участниците в спектакъл  
„бага-тур” са каскадьори, ак-
тьори и танцьори със стотици 
изяви в българия и чужбина. 
По време на спектакъла гос-
тите на фестивал „семе бъл-
гарско“ ще станат свидетели 
на майсторското владеене на 
коня и атрактивните акроба-
тични умения на момчетата и 
момичетата от школа „багатур”. 
Като една от малкото групи в 
българия, школа „багатур” се 
отличава в своята тренировъч-
на дейност с уменията, които 
усвояват нейните възпитаници, 
багатурите, а именно - езда, 
дресаж и персонална рабо-
та с коня, както и умения за 
така наречената „прабългарска 
езда“, която включва атрактив-

ни техники на владеене на бой-
ни приложни упражнения върху 
гърба на коня.  
 след края на спектакъла 
всеки желаещ ще може да се 
докосне до оръжията на древ-
ните траки, да възседне или да 
се снима с кон, както и да се 
запознае отблизо с участници-
те в спектакъла. освен това в 
специално изграден „коридор“ 
ще може да изпробва своите 
умения за стрелба с лък.  
 заповядайте и вие, за да 
се срещнете с пазителите на 
българския дух, бит и тради-
ции, предаващи миналото и 
съхраняващи идентичността на 
българския народ. седмият на-
ционален фестивал „семе бъл-
гарско“ ще премине под мотото 
„Предай нататък“, защото сме 
се съхранили, благодарение 
на умението ни да помним и 
предаваме напред през поко-
ленията своите знания, опит, 
традиции и вяра. 

сТЕФКА БУРМоВА

 Вокална група „децата на 
севлиево“ преди дни се завър-
на от италия. на софийското 
летище децата бяха посрещ-
нати от зам.-министъра на об-
разованието и науката Петър 
николов, който ги е поздравил 
за доброто им представяне в 
страната на ботуша и им е по-
желал нови успехи в певчески-
те изяви.
 „децата на севлиево“ бяха 
поканени за партньор в голям 
музикален европейски проект 
по програма „Еразъм“ – раз-
каза пред вестника диригентът 
на певческата формация Ваня 

ангелска. - идеята му е свър-
зана с написване на музикал-
но-сценично произведение за 
хор и оркестър, като за това 
се залага на обединението на 
творческата енергия на компо-
зитори от различни европейски 
страни.“
 Произведението е изграде-
но от седем части, обясни още 
г-жа ангелска, като във всяка 
от тях се проследява пътува-
нето на човека към себе си, 
към търсене на по-добър живот, 
към собствената си реализа-
ция. и всичко това е свързано 
с използването на съвременни 
композиционни похвати и съче-
таване на различни изкуства.

 чрез изразните средства на 
различните изкуства - музика, 
танц, музикален театър, изоб-
разително изкуство, певците 
и музикантите са показали на 
сцената, че силен в живота е 
онзи човек, който уважава и 
успява да съхрани своите коре-
ни, които му дават мотивация, 
надежда и сила.
 В проекта участват музи-
канти и певци от 7 държави: 
италия, Литва, испания, Кипър, 
Португалия, Гърция и българия, 
уточни Ваня ангелска. а пред-
ставеното от тях музикално 
произведение е по графичния 
роман на Шон Пен „The arrival”.  
Кулминацията на неговата пър-

ва част е „Song for Europe”, 
изпълнена от международния 
хор и международния оркестър,  
като на диригентския пулт е 
била Ваня ангелска.
 „за вокална група „децата 
на севлиево“ е чест да сме 
част от това европейско съби-
тие и да направим премиера 
на новото музикално-сценично 
произведение в няколко евро-
пейски страни - сподели още 
тя. - В него водеща е ролята 
на международния хор, като 
основните вокални партии са 
поверени на „децата на севли-
ево“. По емоционалните и поло-
жителни реакции на публиката 
и на италианската преса, и по 

мое скромно мнение мисля, че 
оправдахме това доверие към 
нас. разбира се, че „децата на 
севлиево“ да бъдат център на 
международния хор е повлияла 
и специалната европейска на-
града за „децата на севлиево“ 
за „най-добра вокална група 
в Европа за последните 20 
години“, с която групата беше 
удостоена през 2016 година“ (за 
което „100 вести“ писа) – каза 
още ръководителят на групата 
Ваня ангелска след завръщане-
то в родината.
 „ние изпълнихме на 100 
процента планираното от нас 
преди отпътуването ни от бъл-
гария - подчерта тя. - още по-

вече, че на третия ден започна-
ха да ни припират оттук да се 
връщаме. ние бяхме дълбоко в 
Южна италия – в град Матера, 
който е на 1000 км от Милано, 
а там въобще няма от зара-
зата. Хората се движеха спо-
койно по улиците без маски. 
Магазините бяха пълни с хора, 
обществените събития вървяха 
непрекъснато – нямаше нищо, 
което да ни вкара в кризисна 
ситуация. докато в Милано и 
на север оттам се развива епи-
демията.
 след завръщането си от 
италия участниците в „децата 
на севлиево“ са под карантина 
до 10 март.

  В навечерието на 8 март 
Градската художествена гале-
рия „асен и илия Пейкови“ 
приюти творбите на жени-ху-
дожници от цялата страна. В 
залите на галерията жителите 
и гостите на севлиево могат да 
се насладят на 82 произведе-
ния на изкуството на 40 жени 
от 15 града в българия.

 Първоначално замислена 
като регионална, изложбата се 
превърна в национална и в 
трите зали на галерията бяха 
аранжирани няколко десетки 
картини от различни български 
градове. различни стилове и 
техники, послания и емоции 
показват на любителите на из-
куството изрисуваните платна, 

които ни пренасят в различни 
далечни светове.
 Председателят на общин-
ския съвет здравка Лалева и 
началникът на отдел „Култура, 
туризъм и международно съ-
трудничество“ в община севли-
ево ирена Камбурова бяха на 
откриването на експозицията.
 снимки: Минчо тодоров.

сТЕФКА БУРМоВА

 В трявна библиотеката при 
нч „Пенчо славейков-1871“ и 
общината обявиха конкурс за 
детска рисунка на тема „Лю-
бими герои от приказките на 
андерсен“ по повод 215 годи-
ни от рождението на изкусния 
разказвач Ханс Кристиян ан-
дерсен, чиито приказки носят в 
сърцата си поколения българи. 
 Между любимите истории 
на деца и възрастни по целия 
свят са „Малката кибритопро-
давачка“, „Грозното патенце“, 
„дивите лебеди“, „Принцесата и 
граховото зърно“, „Малката ру-
салка“, „новите дрехи на царя“, 
„снежната царица“ и др. 
 В конкурса могат да участ-
ват деца на възраст от 6 до 
12 години. Форматът, както и 

техниката, която ще използват 
за рисуване, са без ограниче-
ния. а всеки участник може да 
представи само една рисунка 
в срок до 27 март 2020 г. дет-
ските творби ще се приемат в 
библиотеката при нч „Пенчо 
славейков-1871“.
 рисунките ще бъдат оценя-
вани от жури, което ще опреде-
ли и победителите. 
 отличените от конкурса 
участници ще получат своите 
награди, а техните рисунки ще 
бъдат подредени в изложба, 
експонирана във фоайето на 
читалището.
 резултатите от тревненския 
конкурс „Любими герои от при-
казките на андерсен“ ще бъдат 
обявени на 31 март т. г., а 
отличените ще получат своите 
награди на 2 април 2020 г.

оБщИНА сЕВлИЕВо

 най-новата романтична ко-
медия „Горещо“ гостува в се-
влиево на 16 март от 19:00 
часа в дом на културата „Мара 
белчева“. Едва ли има някой, 
който не е чувал за феромони-
те и притегателната им любов-
на сила, но героите в горещата 
комедия на Жозиан баласко се 
оказват изцяло подвластни на 
непреодолимото им въздейст-

вие. силно контрастните пер-
сонажи са неустоимо привлека-
телни, защото всичко е въпрос 
на химия!
 сюжетът на комедията „Го-
рещо“ е заплетен и интригуващ 
– проследява абсурдните до 
реалност връзки между герои-
те, които са заклещени в огра-
ниченото пространство на един 
парижки апартамент, който 
се превръща в бойно поле на 
безкрайни любовни разминава-

ния и недоразумения. склонни 
към буйни излияния, те са като 
деца: плачат, смеят се, крещят, 
преструват се и лъжат с при-
видна лекота.
 изключително любопитен е 
фонът, на който се разиграват 
драматично-комедийните дейст-
вия - всички картини, част от 
декора или преплетени в сю-
жета на представлението, са 
нарисувани лично от актрисата 
Милена Маркова.

ВГ „Дåцата на Сåвлиåво” - чаñт от åвропåйñки музикалåн проåкт

Картини на жåни хуäожници краñят залитå 
на Граäñката ãалåрия в Сåвлиåво за 8 март

„Горåщо” ñ Аñåн Блатåчки, Калин Врачанñки, 
Милåна Маркова - Маца, Нåвåна Бозукова - 
Нåвå и Стåфан Иванов иäва в Сåвлиåво

Баãатури завлаäяват ñцåната 
на фåñтивал „Сåмå áълãарñко” 

В Трявна оáявиха конкурñ „Люáими 
ãåрои от приказкитå на Анäåрñåн”



510 март 2020 г. арт

 Не се страхувайте от никакви болести! Ако 
съзнанието ви не ги допусне, те няма да поразят и 
тялото. Но ако все пак не можете да преодолеете 
страха, съществуват безотказно действащи при-
родни средства. Те са подробно описани в образова-
телния роман „Дълбините на древността” на стра-
ници 226 и 227. Действат срещу всякакви вируси, 
лекуват дори животни при смъртоносни вирусни ин-
фекции. „За всяка болка има билка”, е казал народът. 
А от българските поговорки по-верни няма!

Румяна Халачева
Из „Дълбините на древността“
стр. 226 и 227

– Но как да не се безпокоя за децата си? – по-
пита Диана. – Те постоянно боледуват. Колко без-
сънни нощи съм прекарала над леглата им, когато 
са били с висока температура – представа си ня-
маш! Чувствам се безкрайно изтощена.

– Първо, не забравяй, че колкото повече се 
страхуваш от болестите, толкова по-често ще 
връхлитат децата ти. Защото твоята енергия ги 
подхранва. Извиквай постоянно в съзнанието си 
представата, че децата ти са здрави, силни, раз-
умни и закриляни от Висшите сили. И спри да се 
грижиш толкова много за тях! Оставяй ги да се оп-
равят сами. Така ще станат силни и самостоятелни. 
А що се отнася до болестите им – тук сигурно ще 
мога да ти помогна. Преди няколко години открих 
безпогрешно действаща рецепта срещу грипните и 
подобните на тях вируси. Помага дори при гной-
на ангина. Но трябва да се приложи при първите 
признаци. Трябва само да научиш децата си да ти 
казват веднага, щом ги усетят. Ето и рецептата:

1. Обикновен спиртен разтвор на прополис – 
има го във всяка аптека и е много евтин. Дават се 
толкова капки, на колкото години е детето. Пър-
вия ден се дава два пъти – сутрин и вечер на глад-
но. И после още 5-6 дни само сутрин. За възрастни 
капките са 20. 

2. Сироп от черен бъз и ехинацея. Произвежда 
го наш известен билкар.

3. Да се изпива сокът на 1-2 грейпфрута всеки 
ден или да се изяждат, като се прецени според въз-
растта на човека.

4. При болки в гърлото – пие се чай от бил-

ката слез. А вечерта преди лягане за секунди об-
тривам гърлото на детето с памук, навит много 
здраво върху китайска пръчка за хранене и напо-
ен с прополисов разтвор. Тази процедура е непри-
ятна, но болките в гърлото намаляват още след 
10-15 минути и най-често напълно изчезват до су-
тринта. Ако възпалението продължи, повтарям 
мазането 2-3 вечери. А при гнойни налепи – до сед-
мица, като в този случай може 2-3 дни да се маже 
сутрин и вечер. След вечерното намазване да не се 
яде и пие. 

5. Ако детето или възрастният е много бол-
нав или слаб, освен горните неща, от три до седем 
вечери да си топи краката в топла вода с морска 
сол и с по пет капки масло от чаено дърво и хвойна.

6. При хрема – към бебешки капки за нос от 
морска вода се добавят 1-2 капки спиртен разтвор 
на прополис или една чаена лъжичка сребърна вода. 
Получените капки може да се капват по много 
пъти на ден. Ако само те не помагат, може да се 
редуват с лека отвара от лайка или очанка.

7. При кашлица – метална купичка се пълни 
до средата с вода и се слага да кипне. Във водата 
се сипва една лъжица цвят от лайка. Котлонът се 
намалява на степен едно и във водата се добавят 
по 1 капка етерично масло от бял бор и евкалипт. 
Диша се 5 минути. Добавят се още по 1 капка от 
маслата и се диша още 10-15 минути. Белият бор 
може да се замени с хвойна, а евкалиптът – с боси-
лек или чаено дърво. Пресича кашлицата веднага, 
но трябва да я хванеш в началото. И след инхала-
ция не се диша студен въздух. Може да се прави ня-
колко дни подред. Когато инфекцията е победена и 
секретите от зелено-кафяви станат бели, тогава 
може още няколко дни да се прави класическата 
инхалация с лайка и хлебна сода.

8. При постоянна кашлица на всеки 20-30 се-
кунди (бронхоспазъм) се гребва малко мед на вър-
ха на лъжичка и в него се поставя щипка семе от 
коприва. Сдъвква се добре и се гълта. Действа след 
10-15 минути.

Резултатът от това лечение е просто неве-
роятен! Дъщеря ми се прибра миналата седмица 

от училище с температура, главоболие, болки по 
цялото тяло, възпалено гърло, хрема и страшно 
отпаднала – класически грип. Приложих й някол-
ко от тези процедури, макар че при хора с добра 
имунна защита и само първите две неща стигат. На 
другата сутрин стана и каза: „Здрава съм!”. Но пак 
повтарям – билковото лечение е много ефикасно 
само ако се приложи при първите признаци! Оста-
виш ли болестта да се разрази ден-два, лечението 
става бавно и трудно. А вероятно има и хора, кои-
то са алергични към някои билки и не могат да ги 
използват.

– Ха-ха – звучиш ми като някоя лечителка от 
старо време – разсмя се Диана. 

– Смей се на воля, но опитай само веднъж 
каквото ти казах и ще видиш резултата! С тези 
средства спасих котенцата си от някаква смърто-
носна „панлевкопения”.

– Стига де! Това е котешкият вариант на 
„гана” и дори лекарствата не помагат! 

– Да, вече и аз го зная. Миналата есен едно ко-
тенце се разболя и след два дни умря. Имаше сива 
диария. Веднага се разболяха още четири и аз се 
обадих на ветеринаря да ми каже какво е. Той каза, 
че е вирус и се усъмни, че е панлевкопения. Има 
тест за тази болест, работещ като тест за бремен-
ност. Направихме го и излезе положителен. На мен 
ми стигаше да разбера, че е вирус. Направих дози 
от по две капки прополис и една кафена лъжич-
ка сок от бъз с ехинацея, смесени с малко мляко, и 
опитах да дам на всички. Някои го изплюха и избя-
гаха, но всички те умряха за 24 часа. Тези, които го 
изпиха, бяха напълно здрави след 24 часа.

Двете жени разговаряха дълго. После Радина 
отиде до близката автомивка и реши да се разхо-
ди, докато изчистят колата й. Тръгна безцелно по 
тротоара, гледайки ненатрапчиво лицата на хора-
та наоколо и опитвайки се да долови какво става в 
душите им. Внезапно плисна силен дъжд. Жената 
бързо пристъпи към най-близката врата и влезе.

Разпространител: „Астра Булгари“ ЕООД, тел. 0887 478 
397; Заявка за книга с личен автограф от автора - чрез стра-
ниците https://www.facebook.com/astra.bulgari; https://www.
facebook.com/dulbinitenadrevnostta

Росица Радкова 
Библиотека при НЧ „Св. Климент 
Охридски-1899” - село Сенник

 В следобедните часове на 21 
февруари в сенник на предста-
вянето на книгата „дълбините на 
древността” от автора й румяна 
Халачева, присъстваха читатели на 
библиотеките в селата сенник и 
Хирево. авторката сподели, че за 
първи път книгата се представя 
в малко селце. „Оказа се, че има 
едно село до Севлиево, чиито будни 
жители развиват активна културна 
дейност. Това е село Сенник. Биб-
лиотеката и читалището там не 
са замрели, а напротив - работят 
с хъс и интелект, за да съживяват 
българщината. Не очаквах, че ще 
получа покана да представя книгата 
си на село, но с удоволствие ще го 
направя в Сенник! Впечатлена съм 
от хората му” - написа на профила 
си във Фейсбук румяна Халачева 
преди представянето.
 за наша радост, на 9 януари  
младият творец дари романа си на 
библиотеката. за малко повече от 
месец седем читатели успяха да 
го прочетат и чакаха с нетърпение 
деня на представянето, за да зада-
ват своите въпроси.
 още в началото на срещата 
Цвята димова и Преслава Косева 
успяха да покажат уважението си 
към труда на талантливата жена. 
Преслава рецитира с усмивка и 
хъс стихотворението на иван Вазов 

„отечество любимо, как хубаво си 
ти”, а димова поздрави с песента 
„ах, къде е моето либе” лъчезарната 
ни гостенка.
 Представянето на авторката и 
на книгата бе направено от ръко-
водителите на клуб „аз искам да 
знам” Кунка Василева и Гена тин-

чева. Василева приветства румяна 
Халачева с думите на Петко р. сла-
вейков: „ние трябва да познаваме 
делата на ония, които са живели 
преди нас и да бъдем полезни за 
онези, които идват след нас като 
продължители на нашето дело, на-
следници на това, що е наше. Мно-

го е унищожено от нашата история. 
ние сме длъжни да раздухваме, а 
не да гасим искрите, останали от 
тази история”.
 Книгата е зов за обединение 
и възраждане на българския дух. 
В нея са „съживени” най-важните 
събития от българската история, 
довели ни до тази метаморфоза - от 
силен народ, носител на светлината 
и знанието в древността, до слаб и 
обезверен народ, попаднал в плен 
на низките страсти. Подсказани са 
и някои начини за излизане от без-
изходното ни положение. Финалът 
е силен и оптимистичен, вдъхващ 
вярата, че всичко е в нашите ръце и 
промяната може да бъде извършена 
леко и бързо… 

 Книгата е писана в продължение 
на шест години и редактирана още 
две. авторката следва знаците и 
подсказките в живота си чрез пе-
рото, като с магическа пръчка ни 
дарява със светлина и ни учи да 
възпитаваме в себе си добри черти 
на характера и стремеж към само-
усъвършенстване и колективния дух. 
Когато се сдобием с правилно виж-
дане на нещата, с по-добър вкус, 
по-мащабно и дългосрочно мислене 
и се научим да правим най-доброто, 
на което сме способни, според ру-
мяна Халачева, българският дух ще 
се разпали отново. ако се гордеете 
с факта, че сте българи, ако сте лю-
бопитни да научите какво наистина 
се случва в нашия свят, ако искате 

сами да творите живота 
си, това е вашата книга. 
ако вярвате в чудеса и 
сте готови за тях, още 
с влизането на книгата 
във вашите домове те 
ще се случват в изоби-
лие. това духовно изоби-
лие ще е за славяните, 
както пише в книгата, 
започвайки от 2020 г. и 
ще продължи над 1 век. 
Вдигнете си главите, бъл-
гари, изтрийте робската 
си психика и помнете, че 
курбан бяха много като 
ботев и Левски и много 
кръв се проля, за да има 
свобода на родната ни 
земя.

В Сåнник приåха книãата “Дълáинитå на äрåвноñтта” като зов 
за оáåäинåниå и възражäанå на изãуáåния áълãарñки äух

Румяна Õалачåва: Нå ñå ñтрахувайтå от никакви áолåñти!
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÀ
ÏÎÄÏÐÀÂÊÀ,
ÄÀÐ×ÈÍ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ
/1921-2014/

ÑÂËÈ×ÀÙÀ
ÑÅ ÑÍÅÆÍÀ
ÌÀÑÀ

ÂÈÄ ÂÎÅÍÅÍ
ÊÎÐÀÁ

ÀËÊÎÕÎËÍÀ
ÍÀÏÈÒÊÀ

ÑÊÓËÀ
/ÀÍÀÒ./

Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÀ
ÑÊÀÌÅÉÊÀ

ÏÐÅÏÈÍÀÒÅ-
ËÅÍ ÇÍÀÊ

ËÅÃÎÂÈÙÅ
ÍÀ ÐÅÊÀ

ÑÒÀÐÀ
ÒÓÐÑÊÀ
ÁÀÍß

ÃÎËÅÌÈ
ÄÚÐÂÅÍÈ
ÑÚÄÎÂÅ,
ÏÐÈÑÒÅÃÍÀ-
ÒÈ Ñ ÎÁÐÚ×È

ËÅÃÅÍÄÀÐÅÍ
ÀÐÌÅÍÑÊÈ
ÃÅÐÎÉ

ÑÎÐÒ ÑËÀÄÊÀ
ÂÈØÍß

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÄÐÀÌÀÒÓÐÃ
/1791-1830/

ÇÚÐÍÅÑÒ
ÌÈÍÅÐÀË Ñ
ÐÎÇÎÂ ÖÂßÒ

ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÍÀÉ-ÌÀËÊÈß
ÑÈÍ ÄÀ ÍÀÑ-
ËÅÄÈ ÈÌÎÒÀ
ÍÀ ÑÅÌÅÉÑÒ-
ÂÎÒÎ /ËÀÒ./

¹2255

ÄÐÅÂÅÍ ÃÐÀÄ
ÍÀ Ï-ÎÂ
ÏÅËÎÏÎÍÅÑ

ÃÐÓÏÎÂÎ
ÇÀÍßÒÈÅ ÍÀ
ÑÒÓÄÅÍÒÈ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÏÎÏ ÏÅÂÅÖ

ØÂÅÉÖÀÐÑÊÈ
ÎÊÅÀÍÎËÎÃ
/1922-2008/

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ,
ÏÎÍÈÆÀÂÀ-
ÙÎ ÒÅÌÏÅÐÀ-
ÒÓÐÀÒÀ
ÄÐÓÃÎÒÎ ÈÌÅ
ÍÀ ÃËÓÕÀÐ×Å-
ÒÎ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Õ. ÎÒÎ ÎÒ
„ÍÀÏÐÈÌÅÐ
...ÉÎÇÅÔ”

ÃÐÀÄÈÍÑÊÈ
ÇÅËÅÍ×ÓÊ

ÁÎËÅÇÍÅÍÎ
ÇÀ×ÅÐÂßÂÀ-
ÍÅ ÍÀ ÊÎÆÀ-
ÒÀ

ÑÒÀÐÎ ÈÌÅ
ÍÀ ÂÈÅÒÍÀÌ

ÃÐÀÄ Â ÊÀ-
ÇÀÕÑÒÀÍ ÍÀ
ÅÇÅÐÎÒÎ
ÁÀËÕÀØ

ÇÀËÈÂ Â ×ÅÐ-
ÂÅÍÎ ÌÎÐÅ

ßÏÎÍÑÊÀ ÏÅ-
ÂÈÖÀ, ÑÚÏÐÓ-
ÃÀ ÍÀ ÄÆÎÍ
ËÅÍÚÍ
ÏÅÙÅÐÀ Â
ÈÑÊÚÐÑÊÈß
ÏÐÎËÎÌ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1864-1910/

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1832-1918/

ÒÎ×ÍÎ
ÊÀËÅÍÄÀÐÍÎ
ÂÐÅÌÅ

ÁÎÃÈÍß ÍÀ
ÌÚÄÐÎÑÒÒÀ
Â ÄÐÅÂÍÀ
ÅËÀÄÀ

ÃÅÐÎÈÍß ÎÒ
ÅÄÍÎÈÌÅÍÅÍ
×ÅØÊÈ
ÔÈËÌ

ÃËÞÊÎÇÈÄ
Â ÀÊÎÐÓÑÀ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Ë. ÄÈËÎÂ ÎÒ
„ÕÓÁÀÂÀÒÀ
ÆÅÍÀ”

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÎÑÒÐÎÂ

ÄÂÅ ÊÎÍÔÈ-
ÃÓÐÀÖÈÈ ÍÀ
ÄÀÄÅÍ ÃÅÍ

ËÅÒÎÏÈÑÈ

ÂÊÀÌÅÍÅÍÎ
ÑÌÎËÈÑÒÎ
ÄÚÐÂÎ

ÐÅÊÀ Â ÀÇÅÐ-
ÁÀÉÄÆÀÍ

ÈÇÎÁÐÀÆÅ-
ÍÈÅ ÍÀ
ÑÂÅÒÅÖ

ÈÇÌÀÌÍÎ
ßÂËÅÍÈÅ Â
ÏÓÑÒÈÍßÒÀ

ÄÚÐÆÀÂÀ Â
ÀÔÐÈÊÀ

ÂÐÚÙÀÍÅ ÍÀ
ÎÐÚÄÈÅ
ÑËÅÄ ÎÒÊÀÒ

ÑÚÄ ÇÀ
ÂÎÄÀ,
ÌÀÍÅÐÊÀ

ÐÓÑÊÀ ÒÅÐ-
ÌÎßÄÐÅÍÀ
ÈÍÑÒÀËÀÖÈß

ÌÈÒÈ×ÅÍ
ÖÀÐ ÍÀ
Î. ÊÐÈÒ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÌÀËÈ

ÀËÊÀËÎÈÄ Â
ÒÞÒÞÍÀ

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÀ
ËÓÄÎÑÒ

ÅÄÐÈ
ÊÎÍÑÊÈ
ÌÓÕÈ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÊÎËÎÅÇÄÀ×
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÀËÊÀËÎÈÄ
Â ÃÚÁÀÒÀ
ÌÓÕÎÌÎÐÊÀ

ÕÈÆÀ ÍÀ
ÂÈÒÎØÀ

ÐÅÊÀ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÈÒÀËÈß

ÌÅÑÅÖ ÎÒ
ÅÃÈÏÅÒÑÊÈß
ÊÀËÅÍÄÀÐ

ÑÁÎÐÍÈÊ ÐÀÇ-
ÊÀÇÈ ÎÒ ß. ÊÀ-
ÁÀÈÂÀÍÑÊÈ

Ã-Íß ÎÒ „ÄÎÍ
ÏÀÑÊÓÀËÅ”
ÍÀ ÄÎÍÈÖÅÒÈ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÀÑÒÐÎÍÎÌ
/1667-1756/

ÅÄÚÐ
ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈ
ÃÓÙÅÐ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Ï.
ÕÀÄÆÈÅÂ ÎÒ
„ËÓÄ ÃÈÄÈß”

ÈÇÂÅÑÒÍÀ
ÐÓÑÊÀ ÊÚÍ-
ÊÎÁÅÃÀ×ÊÀ
/1918-2011/

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÔÈÐÌÀ ÇÀ
ÊÎÇÌÅÒÈÊÀ

ÃÐÀÄ Â
ÒÀÍÇÀÍÈß

ÁÀÂÍÎ
ÌÓÇÈÊÀËÍÎ
ÒÅÌÏÎ

ÀÐÌÅÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÍÀÌÀÇÀÍÀ Ñ
ÂÎÑÚÊ ÄÚÑ-
ÊÀ, ÂÚÐÕÓ ÊÎßÒÎ
ÑÅ Å ÏÈØÅËÎ

ÑÏÎÐÒÍÀ
ÑÐÅÙÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1920-1980/

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÐÅ-
ÂÎËÞÖÈÎÍÅÐ
/1850-1876/

ÍÅÏÐÅÄÅÍ
ÏÀÌÓÊ

ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
ÍÀ „ßÍÒÐÀ”
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÂÐÚÕÍÀ
ÄÐÅÕÀ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
„1001 ÍÎÙ”

ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈ
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÇÀ
ÁÎÐÁÀ Ñ
ÀÊÀÐÈÒÅ

ÁÎÅÍ ÂÈÊ

ÂÈÄ
ÐÈÁÀÐÑÊÊÀ
ËÎÄÊÀ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1544-1619/

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Â.
ÄÐÓÌÅÂ ÎÒ
„ÈÂÀÍÊÎ”

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ØÀÕÌÀÒÈÑÒ
/1945-2008/

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÂÈÊÒÎÐ
ÐÎÇÎÂ ÎÒ
„ÞÁÈËÅÅÍ
ÁÀË”

ÁÅÇÑÌÈÑËÅ-
ÍÎ
ÓÏÎÐÑÒÂÎ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÒÐÅÍÜÎÐ

ÁÈÂØ
ØÂÅÄÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÂÈÄ
ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ

ÊÐÅÏÎÑÒ,
ÒÂÚÐÄÈÍÀ

ÐÅÊÀ Â ÑÈ-
ÁÈÐ, ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ ÂÈÒÈÌ

ÂÈÐÒÓÎÇÍÀ
ÌÓÇÈÊÀËÍÀ
ÏÈÅÑÀ

ËÀÄÎÂÎ
ÍÀÊËÎÍÅÍÈÅ
Â ÌÓÇÈÊÀÒÀ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1886-1945/

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ØÀÕÌÀÒÈÑÒ-
ÊÀ /1930-1987/

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÎÏ ÏÅÂÅÖ
/1941-2012/

ÔÐÅÍÑÊÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄ-
ÍÈ×ÅÑÊÀ
ÒÈÒËÀ

ÏÐÅÂÚÏËÚ-
ÙÅÍÈÅ ÍÀ
ÁÎÃ ÂÈØÍÓ
Â ÈÍÄÓÈÇÌÀ

ÑÅËÎ ÊÐÀÉ
ÍÎÑ ÅÌÈÍÅ

ÎÏÒÈ×ÍÎ
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ÎÒ ÎÁÅÊÒÈÂ
È ÎÃËÅÄÀËÎ

ÂÈÄ ÊÈÒÀÉ-
ÑÊÈ ÊÎÍÎÏ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ ÁË.
ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ

ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅ
Ñ ÀÂÒÎÌÎÁÈ-
ËÈ

ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅ-
ËßÒ ÍÀ ×ÅÒÈ-
ÐÈÒÀÊÒÎÂÈß
ÄÂÈÃÀÒÅË
/1832-1891/

ÑÒÐÓÍÍÈ
ÌÓÇÈÊÀËÍÈ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

ÊÓÁÈÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1879-1949/

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Á.
ÑÌÅÒÀÍÀ ÎÒ
„ÏÐÎÄÀÄÅÍÀ
ÍÅÂÅÑÒÀ”

ÅÇÅÐÎ Â
ÒÓÐÖÈß

ÐÓÑÊÈ
ÔÈËÎËÎÃ
/1864-1934/

ÑÅËÎ ÂÚÂ
ÂÀÐÍÅÍÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ØÓÌÅÐÑÊÀ
ÁÎÃÈÍß ÍÀ
ÏËÎÄÎÐÎÄÈ-
ÅÒÎ

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÈ Î×ÅÐÖÈ
ÎÒ ÑÒÎßÍ
ÇÀÈÌÎÂ

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÁÐÀÒßÒÀ ÍÀ
ÑÀÌÓÈË

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË È
ÏÎÅÒ -
„ÃËÚÒÊÀ
ÓÒÐÈÍÍÀ
ËÞÁÎÂ”

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ËÅÕÀÐ ÎÒ
„ÖÈÃÀÍÑÊÀ
ËÞÁÎÂ”

ÐÓÑÊÀ ÀÊÒÐÈ-
ÑÀ - „ÀÍÀ
ÊÀÐÅÍÈÍÀ”
/1936-2011/

ÊÐÚÃÚË ×ÅÐ-
ÂÅÉ Ñ ÃËÀÄ-
ÊÎ ÒßËÎ

ÀÐÆÅÍÒÈÍ-
ÑÊÈ ÏÈÑÀÒÅË
/1914-1984/

ÀÊÀÐÈÖÈÄÈ, ÀÊÎË, ÀÊÎÐÈÍ, ÀÒÈÐ, ÈÄÀÒ, ÈËÓËÀ, ÈÑÀÊÎÂÀ, ÊÀÑÈÍÈ, ÊÀÒÎÍÀ, ÊÎØÀÂÀ, ÌÈÍÀËÎÒÎ, ÌÈÍÎÐÀÒ, ÌÈÍÎÑ, ÒÀÐÀÊÀÍÎÂ, ÕÀÌÀÌ.
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробиВа - 
справки на тел. 0897/832-
363
ФирМа изграЖДа, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
кърТи, рЕЖЕ, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - 0878/943-
895
събаря сТари къщи 
и постройки - тел. 
0889/991-977.
ФирМа с ниска оферта. 
Чисти от А до Я къщи, 
мази, дворове. Извършва 
и строителни работи. Тел. 
0899/601-444, по всяко 
време. [21, 7]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
варови мазилки и почист-
ване на комини - справ-
ки на тел. 0876/416-716. 
[22, 11]

бригаДа изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, дренаж, 
тенекеджийски и бояджий-
ски услуги - справки на 
тел. 0899/638-875. [16, 
10]
Външни и вътрешни ре-
монти, покриви, изолации 
- тел. 0897/390-194. [23, 
10]
ДрЕнаЖ, поДпорни сте-
ни, покриви и др. - справ-
ки на тел. 0886/762-434. 
[23, 10]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
справки на тел. 0887/040-
471.
паркЕТ, ДЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - справки на тел. 
0886/249-906.
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
17]
Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, терако-
та, монтаж (ламинат, кар-
тон) - тел. 0885/015-666. 
[12, 7]
ВъТрЕшни рЕМонТи, те-
ракота, фаянс, шпакловка, 
боя - тел. 0876/163-692. 
[16, 6]

изолации
алпинисТи - 0898/907-
400.
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. инсТалации - тел. 
0884/012-716. [22, 16]
рЕМонТ на стари и из-
граждане на нови ел. ин-
сталации - 0878/116-850. 
[4, 2]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯ-
КО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач с опит 
- 30 лв. - тел. 0894/525-
258.
коМиночисТач - справ-
ки на тел. 0889/177-737.

Вик
изТочВанЕ на септич-
ни ями - справки на тел. 
0889/177-737.
оТпушВанЕ на канали - 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи - тел. 
0894/22-05-09. [17, 7]
Вик рЕМонТи - справ-
ки на тел. 0894/220-509. 
[23, 20]

ДограМа
ФирМа „ДТ пласТ“ 
прЕДлага AL и PVC До-
граМа - тел. 0878/67-
61-61

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313.
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [25, 20]
Ел. урЕДи поправям - 
тел. 0894/220-509. [23, 
20]
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 15]

услуги
кърТи, чисТи, изВоз-
Ва - справки на тел. 
0889/177-737.
услуги с комбиниран ба-
гер - тел. 0897/430-228. 
[22, 13]

Щори

EТ „касТЕло“ - Щори 
- външни и вътрешни, 
ВраТи - блиндирани, 
входни, автоматични, 
гаражни, ролЕТки 
- охранителни, До-
граМа - алуминиева, 
PVC, бариЕри - ав-
томатични - справки 
на тел. 066/87-04-89, 
0888/255-318

скрап, сТари коли
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 22]
коли за скрап на из-
годни цени се изкупуват 
на тел. 0877/738-637. 
[22, 11]

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
сухи ДърВа в чува-
ли и разпалки - 5 лв. 
Безплатна доставка. Тел. 
0876/839-779.

разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
ДърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
сухи ДърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
ДърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/583-472.
ДъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.

нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
лицЕнзирана ФирМа 
продава дърва за огрев - 
тел. 0877/168-330.
ДърВа за огрев - метро-
ви, за печка и камина, га-
рантирано качество и ко-
личество - тел. 0879/988-
131, 0879/988-047.
МЕТроВи - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628.
цЕпя ДърВа - тел. 
0896/926-407. [12, 4]

нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
сухи, гоТоВи дърва за 
огрев, нарязани и нацепе-
ни, метрови дърва - тел. 
0896/80-76-88. [13, 8]
сухи разпалки в голе-
ми чували - 5 лв./бр. Сухи 
дърва в големи чували - 5 
лв./бр. Тел. 0876/29-43-
43. [13, 8]
рЕЖа ДърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 7]
рЕЖа ДърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
МЕТроВи ДърВа за ог-
рев се продават на тел. 
0888/507-563. [5, 2]

прЕВози
ТранспорТ с бус  - 
0.45 лв. - тел. 0894/004-
045. [22, 13]

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

ЦеНА НА обявиТе:
• 15 ст. на дума, 
• 30 стотинки на 

дума - в рамка, 
• 40 ст. на дума - в 

рамка със сива под-
ложка, без предлози и 
съюзи,  за едно от-
печатване. Специални 
отстъпки за годиш-
ни обяви.

лЕкари
психиаТър и НЕВРО-
ЛОГ. Д-р Трифонов, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.
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

ЕроТика
МоМичЕ прЕДлага сек-
суслуги - 0893/293-526. 
[11, 9]
МоМичЕ прЕДлага сек-
суслуги - тел. 0876/249-
511. [11, 9]
ЕроТичЕн МасаЖ - тел. 
0894/277-849. [12, 9]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [6, 3]

рабоТа прЕДлага
салон за красота търси 
маникюристка. Справки на 
тел. 0896/579-013. [22, 
21]
ФирМа Търси мебелисти 
и разкройчик. Добро зап-
плащане. Справки на тел. 
0888/699-399. [22, 21]
сТругар сЕ търси на тел. 
0897/804-081, 0897/804-
100. [22, 9]
ФирМа за производство 
търси инспектор по ка-
чеството. Справки на тел. 
0884/055-612. [22, 14]
сЕрВиТьорки, при до-
бро заплащане и подсигу-
рен транспорт, се търсят 
на тел. 0887/671-848. 
[22, 14]
Малка краВЕФЕрМа 
търси работник. Справки 
на тел. 0876/41-54-80. 
[11, 10]
пицария „ТЕМпо“ търси 
миячка. Справки на тел. 
0879/988-010. [11, 6]

рабоТа за сТру-
гар на униВЕрса-
лЕн сТруг за ноВо 
п р о и з В о Д с Т В о 
се предлага на  тел. 
0882/272-538 [10, 7]

рЕсТоранТ Търси да на-
значи помощник-кухня и 
миячка. Справки на тел. 
0899/168-770. [11, 8]
„поДЕМ габроВо“ търси 
ел. монтьор. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 4]
пЕкарна Търси прода-
вачка. Справки на тел. 
0877/164-004. [5, 4]
хоТЕл набира персонал: 
1. Продажби, маркетинг; 
2. Сервитьори/ки, барман; 
3. Рецепция; 4. Камери-
ерки; 5. Счетоводител. 
Справки на тел. 0877/66-
19-09. [11, 4]
проДаВачка на цветя се 
търси на тел. 0894/82-96-
14. [3, 3]
ФирМа за преработка на 
месо търси да назначи 
мъж за общ работник и 
жена за пакетаж. Телефон 
за връзка: 0893/697-900. 
[4, 3]
проДаВачка за храни-
телен магазин се търси на 
тел. 0897/889-001. [11, 
3]

сЕрВиТьор/ка за меха-
на - заплата 750 лв., се 
търси на тел. 0887/002-
030, 0888/310-981. [11, 
2]
Търси за механа: готвач 
- 1000 лева, помощник-
кухня - 700 лева плюс 
бонуси. Справки на тел. 
0887/002-030, 0888/31-
09-81. [11, 2]
Търся шоФьор „В+Е“ 
България - Австрия. Добро 
заплащане. Справки на 
тел. 0897/974-757. [11, 
1]
ТаксиМЕТроВ шо-
Фьор се търси на тел. 
0888/413-197. [4, 1]
проДаВачка за храни-
ТЕлЕн Магазин се търси 
на тел. 0895/087-917. [4, 
1]

гриЖа за болни
и ВъзрасТни
глЕДаМ болни, възраст-
ни хора почасово - тел. 
0877/302-561. [20, 11]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

иМоТи проДаВа
Вила на два етажа, с 10 
дка двор, в село Душев-
ски колиби се продава на 
тел. 0878/73-11-79. [6, 5]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се прода-
ват на тел. 0888/447-096. 
[24, 4]
саМосТояТЕлЕн ЕТаЖ 
от къща - 95 кв. м, отлич-
но състояние, ул. „Стефан 
Караджа“ 49, за 30 000 
евро се продава на тел. 
0879/888-388. [11, 3]

къЩа близо до Габро-
во, на 6 км от центъ-
ра, се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 4]
ДВорно МясТо на ул. 
„Боровска“ № 23, с пар-
тиди ток и вода, се прода-
ва на тел. 0888/453-909. 
[3, 1]

ДаВа поД наЕМ
апарТаМЕнТ - 68 кв. 
м, PVC, на Колелото под 
наем - 0897/246-903. [11, 
6]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
след основен ремонт, се 
дава под наем на тел. 
0897/645-746. [4, 3]
аВТосЕрВиз и гумаджий-
ница се дават под наем на 
тел. 0882/381-478. [11, 
2]

иМоТи купуВа
ЕВТина къЩа, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуВа сТари къщи 
и постройки по села-
та на ниски цени - тел. 
0889/991-977.
гарсониЕра В разширен 
център се купува на тел. 
0888/959-948. [5, 4]

ноЩуВки
къЩа за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
ноЩуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
ноЩуВки В топ център - 
0876/85-68-20. [22, 1]
ноЩуВки В идеален цен-
тър - 0876/731-419. [22, 
1]
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проДаВа паркЕТ

лаМиниран паркЕТ 
„алЕкс и ко“ ооД, 
справки на тел. www.
alexfloor.com.

проДаВа Машини
коТЕл, 25 киловата, „Гол-
дън файър“, с горелка GF 
858VIP, самопочистваща, 
електроника - TIEMME 
Eleкtronics, Италия, КИД 
за твърдо гориво, гаран-
ционна, цена по догова-

ряне, се продава на тел. 
0988/353-435 [33, 13]

сЕлскосТопански

Винарска изба с. 
караисЕн предла-
га на своите клиен-
ти ВиноМаТЕри-
ал - калЕнка оТ 
рЕколТа 2019 г.  
(саМо В избаТа - 
няМаМЕ ДисТри-
буТори). Справки 
на тел. 0888/520-
053, 06132/2459, 
06132/2460. [33, 10]

пчЕли проДаВа
кошЕри - 10 пълни и 
5 празни - в комплект, 
се продават на тел. 
0889/442-534. [5, 2]

проДаВа Тор
биоТор за градини и 

овощни насаждения се 
продава на тел. 0898/630-
249. [22, 17]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
кЕрЕМиДи „браМак“ - 
втора употреба, се прода-
ват на тел. 0878/199-789. 
[12, 9]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
изкупуВа буркани сре-
щу „Капитан Дядо Нико-
ла“ - тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497.

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

запознансТВа
МъЖ на 67 години, фи-
нансово осигурен, желае 
запознанство с жена до 
60 години. Само сериозни 
обаждания! Тел. 0988/882-
953. [8, 4]

прЕз МЕсЕц МарТ В Мц „униМЕД“ - гр. сЕ-
ВлиЕВо ЩЕ започнЕ клинично проучВанЕ на 
ноВ МЕДикаМЕнТ за лЕчЕниЕ на псориазис 
- RofLumiLAst, койТо прЕДсТаВляВа инхиби-
Тор на ЕнзиМа ФосФоДиЕсТЕраза 4 (рDЕ-4) и 
иМа проТиВоВъзпалиТЕлЕн ЕФЕкТ. Лекарство-
то е под форма на пяна за локално приложение 
по тялото и скалпа. В проучването могат да бъдат 
включени пациенти с обриви в окосмената част на 
главата и тялото. Продължителността на лечение е 
2 месеца, а броят на визитите в медицинския цен-
тър в Севлиево е 6. Медикаментът се дава на па-
циентите безплатно, пътните разходи се поемат от 
медицинския център. За повече информация може 
да се обадите на главния изследовател в проуч-
ването д-р Марина Санкева, специалист кожни и 
венерически болести - справки на тел. 0889/436-
613. [20, 19]

ноВ аДрЕс на
нЕоТлоЖна поМоЩ
кабинЕТъТ за нЕоТ-
лоЖна поМоЩ се пре-
мести от адрес:  Габро-
во, ул. „Райчо Каролев“ 
№ 2, на адрес: Габрово, 
бул. „Трети март“ № 9, 
в сградата на МБАЛ „Св. 
Иван Рилски Габрово“ 
(зад  хотел „Мак“), счи-
тано от 2 март 2020 г. 
Телефонът за връзка е 
без промяна: 0886/55-
68-56. [16, 1]

Рåклама и оáяви - вñåки äåн в нов áрой
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 Художникът Мариана Манева от Габрово е 
сред първите трима финалисти в престижния на-
ционален конкурс на галерия „нюанс“ за млади 
автори „Миналото. начин на употреба“.
 В тазгодишното трето издание на конкурса 
участие заявиха над 140 автори, от които след 
специална селекция бяха избрани 23 финалисти. 
техните творби са експонирани в галерия „ню-
анс“ на ул. „иван денкоглу“ 42 в столицата и 
могат да бъдат разгледани до 15 март.
 официалното откриване на изложбата и обя-
вяването на наградените финалисти се състоя 
на 26 февруари.  

 Мариана Манева е отличена с трета награда 
за творбата „Ежедневие“, която е и единствена-
та наградена скулптура. останалите награди са 
присъдени на живописни произведения. 
 за конкурса и габровското участие разгова-
ряме с автора на „Ежедневие“.
 - поздравления за успеха! С какво Ви спе-
чели темата на тазгодишния конкурс?
 - Конкурсът се провежда за трета поредна 
година, а за първа има обявена конкретна тема. 
В момента, в който я видях, си казах, че темата  
е създадена точно за мен! тъй като в послед-
ните няколко години творбите, които правя, са 

тясно свързани с идеята за миналото и начина 
му на употреба. работите ми са повлияни от 
течението в съвременното изкуство „редимейд“ 
- вземам предмети от бита, като променям тех-
ния контекст и ги превръщам в произведения на 
изкуството. използвам предмети като тигани, 
кексови форми, вентилаторни перки, разбира 
се, и месомелачки, и ги комбинирам с дърво и 
други пластични материали. Всяка една от твор-
бите е придружена с кратка концепция.
 - В „Ежедневие“ каква е концепцията?
 - работата е със социална насоченост и 
символизира деградацията на заобикалящата 
ни среда. използвани са стари месомелачки 
- намерих ги захвърлени в пункт за вторични 
суровини. такъв тип предмети, от ежедневието 
на нашите майки и баби, все по-малко намират 
приложение в съвременния бит. затова реших 
да променя техния контекст и да ги превърна в 
произведения на изкуството.
 „Ежедневие“ е олицетворение на „големите“ 
възможности на големия град, който привлича 
все повече млади хора. на пръв поглед всичко 
е розово, но забързаното ежедневие и рутината 
могат да „смелят“ и най-големите мечти.
 - последната година беше доста успешна 
за Вас. Имахте представяния и извън страната. 
може ли да разкажете накратко за тях.
 - Участвах в два международни симпозиума 
по скулптура в дърво, и двата с конкурсен ха-
рактер. През пролетта направих една огромна 
скулптура - кукер от мангово дърво, в Коста 
рика. сега тя е експонирана сред палми в един 
частен голф клуб близо до столицата.
 През август, вместо да се ориентирам към 
морето, се отправих към Финландия. По-точно в 
Какслаутанен - Лапландия, където всяка година 
се организира симпозиум по скулптура. тази го-
дина темата беше „северно сияние“. В рамките 
на конкурса направих цветен релеф на север-
ното сияние с размери 50 х 150. интересното е, 
че релефите се експонират върху фасадите на 
типичните за местността дървени къщички. така 
се получава своеобразна галерия на открито, 
където всеки един посетител може да разгледа 
всички, направени през годините, творби.
 Бояна ПеНЧеВа

Мариана Манåва e ñрåä тримата финалиñти  
в конкурñа за млаäи автори на ãалåрия "Нюанñ" 

 Мариана Манева, „ежедневие“, 115 х 30 х 50 см, 
дъб, метал, дървени дибли. 

 Мариана Манева получава престижната награда от Лили Владимирова, художник и собственик на столич-
ната галерия "Нюанс". Снимка: галерия "Нюанс"

продължава от стр. 1
. справиха се чудесно, а в 
тактически план нищо не е 
загубено. Плановете са ние да 
завършим първи - трябва да 
бием лидера „бавни и яростни“, 
а те трети - имат един мач сре-
щу „дрезден зУУ“ - дряново, 
който, вярвам, ще го вземат. 
така в плейофите ще можем да 
се срещнем едва на финала.“
 Като се изключи крайния 
резултат, „чардафон Кидс“ над-
деляха по всички показатели в 
мача срещу „чардафон“, дори 
в борбите - 61:57. те вкараха 
22 точки след предизвикани 
обрати, противниците им - 11. 
съотношението при точки от 
втори шанс е 8:7, от зоната на 
2 точки - 42:32, от контраатаки 
- 16:16, а при вкарани от резер-
вите превъзходството е смаз-
ващо - 43:10. Подрастващите 
габровски баскетболисти обаче 
не успяха да се справят с неве-
роятния в този мач Георги не-
нов, постигнал умопомрачите-
лен коефициент за ефективност 
- 50, след 23 борби, 26 точки, 6 
чадъра и 3 предизвикани фала 

срещу него. Кадетите неспо-
лучливо се опитаха да копират 
играта на мъжете, които за 
пореден път превърнаха игри-
щето в стрелбище - 45 опита 
от тройката, 16 сполучливи, или 
35.6%. Показателите на тийней-
джърите са 3 от 18, или 16.7%.
 „чардафон Кидс“: добромир 
добрев (12), боримир алексиев 
(12), Виктор ангелов (7), Мартин 
Миланов (8), николай Георгиев 
(6),  николай Василев (4), ни-
колай николов (0), александър 
Христов (4),  андреан деков 
(11), Христо саркизов (9).
 „чардафон“: илиян Павлов 
(10), Георги ненов (26), дими-
тър радев (5), ростислав тончев 
(12), антонио станков (0), Петър 
Митков (0), Манол тончев (23).
 Преди мача с наследниците 
им мъжете на „чардафон“, без 
да се напрягат особено, над-
деляха със 78:68 над „дрезден 
ззУ“. В тази среща пак впе-
чатли ветеранът Петър Митков, 
регистрирал поредния си да-
бъл-дабъл - 10 борби, 12 точки, 
към които трябва да се доба-
вят 5 асистенции, 3 откраднати 

топки и 6 предизвикани фала. 
играещият треньор и капитан 
антонио станков завърши с 
12, след като очевидно нямаше 
ден от зоната на трите точки 
- 2 сполучливи от 12 опита. 
ростислав тончев записа 0 от 6, 
но димитър радев изтри срама 
от челото на мъжете, вкар-
вайки 4 от 8 от 6.75-метровата 
зона и записвайки сериозните 
21 точки.
 срещу „дрезден“ „чарда-
фон“ бе в състав: илиян Павлов 
(4),  Георги ненов (14), димитър 
радев (21), ростислав тончев 
(2), антонио станков (12), Петър 
Митков (12), Манол тончев (11).
 81:78 - така завърши ма-
чът на истината на „чардафон 
Кидс“ срещу „Предаторс“, игран 
в събота във Велико търно-
во. Победата срещу пълния с 
бивши нбЛ-играчи плевенски 
тим отваряше пътя към третото 
място в крайното класиране 
и това надъха допълнително 
подопечните на антонио стан-
ков. с играта си през първите 
три части те изпълниха с по-
ложителни емоции сърцето на 

треньора си. 32:16, 43:29, 64:46 
- така се движеше резултатът 
през първите 30 минути. През 
последните 10, в 5 от които 
„чардафон Кидс“ бяха без лиде-
ра си димитър тодоров, отстра-
нен за 5 нарушения, разликата 
обезпокоително бързо се сто-
пи. Все пак накрая останаха 3 
точици преднина, които отварят 
пътя на габровските юноши към 
третото място. През декември, 
само с 5 души в състава, те 
надделяха над „дрезден зУУ“ 
с 63:58. При евентуален нов 
успех срещу този съперник те 
ще наберат 25 точки, недос-
тижими за отборите след тях, 
което ще им гарантира третото 
място в редовния шампионат и 
„Локомотив“ (Горна оряховица) 
за евентуален съперник в плей-
офите.
 Срещу „Предаторс“ „Чардафон 
кидс“ игра в състав: 
 Валери Пейков (11), Крум ахилей 
(2), Виктор ангелов (1), Димитър ан-
дреев (6), Цветомир Минев (13), Нико-
лай Василев (0), Христо Саркизов (18), 
Красимир александров (2), Димитър 
Тодоров (28).

Нови три поáåäи на "Чарäафон" в ББЛ
 Хандбалното дерби меж-
ду „Пирин-64“ и „чардафон“ от 
предпоследния кръг на „а“ рХГ 
при мъжете, което трябваше да 
реши битката за второто място 
преди плейофната фаза на пър-
венството, не се състоя.двата 
отбора трябваше да изиграят 
мача в „неврокоп арена“ - за-
лата на домакините от ХК „Пи-
рин-64“ (Гоце делчев). Поради 
усложнената епидемиологична 
обстановка бФ Хандбал излезе 
с решение, че мачовете ще бъ-
дат изиграни при закрити вра-
та. два часа преди срещата на 
входа на залата хандбалистите 
на „чардафон“ бяха посрещнати 
с новината, че мачът се отменя 
по настояване на домакините.
 „Всички сме наясно и от-
лично запознати с усложне-
ната обстановка. В елитните 
групи на различните спортове 
в българия няма отменено съ-
битие. Ясно е, че отборите, 
които трябва да домакинстват, 
са ощетени. Всички се съобра-
зяват и проявяват разбиране с 
решението на българското пра-
вителство и здравните власти, 

с изключение на ХК „Пирин-64“  
– коментира гневно играещи-
ят треньор на габровския тим 
Христо данаилов. – ръковод-
ството на ХК „чардафон“ ще 
отправи писмено запитване до 
бФ Хандбал какви са основ-
ните причини за вземането на 
това решение и правилно ли е 
то. на 8 март нито на сайта на 
община Гоце делчев, нито на 
страницата на рзи - благоев-
град имаше публикувана забра-
на за провеждане на спортни 
мероприятия. огорчението от 
това решение не е само мое, 
а и на всички състезатели. ако 
трябва да говорим за феърплей 
или колегиалност в усложнена 
обстановка и финансов недои-
мък, то това явно са неща, кои-
то не са сред приоритетните за 
някои хора“, допълни данаилов.
 В условията на постоянен 
финансов недостиг загубата 
на „чардафон“ от „разходката“ 
възлиза на около 1000 лева. 
отборът пътува за важния мач 
ден по-рано и пренощува в 
благоевград, за да бъде опти-
мално готов за двубоя. 

сВЕТозАР ГАТЕВ
 
 15 състезатели представи-
ха КК „Янтра“ в националното 
първенство по Шотокан карате-
до за деца до 12 години. Шам-
пионатът се проведе в бургас 
с участието на 220 състезатели 
от 20 клуба в страната. Малки-
те габровски каратеки, възпи-
таници на треньора Владимир 
Вътев, завоюваха шест призо-
ви места. Виктория димитрова 
спечели злато в дисциплината 
асай рю ката и 3-то място на 
санбон кумите. николай анге-
лов стана шампион на санбон 
кумите, сиана неделчева е 3-та 
на санбон кумите и Ката, тре-
ти е и Крум Христов на Ката. 

В крайното комплексно класи-
ране габровският клуб зае пето 
място. останалите състезатели, 
които представиха КК „Янтра“ 
в бургас, бяха: сияна и ради-
на Къневи, андрияна иванова, 
Пламен Христов, Юли Юлия-
нов, Камен ройбов, димитър 
радославов, Емилиян Лечев, 
александър димитров, Георги 
ноев и Михаил Пеев. 
 „Предвид факта, че на поло-
вината състезатели това беше 
първо участие в национално 
състезание, представянето на 
клуба е много добро. благодаря 
на всички деца и на родителите 
за положения труд и усилия“, 
коментира треньорът на кара-
теките Владимир Вътев.

Малкитå каратåки на КК "Янтра" 
ñ 6 мåäала от Националното 
първåнñтво по Шотокан

"Пирин-64" прåкара 
"Чарäафон", мачът нå ñå иãра

 българската федерация по 
Хандбал вече съобщи, че на-
сроченият за края на тази сед-
мица финален турнир от Купа 
българия по хандбал при мъже-
те се отлага за неопределена 
на този етап дата. няма да се 
проведе и двубоят от послед-
ния кръг на редовния сезон 
в „а“ рХГ при жените между 
„бъки“ и „свиленград“, който по 
програма трябваше да се играе 
в неделя.
 с решение на бФс, ама-
тьорският футбол също спира и 
на този етап не е ясно кога ще 
стартира пролетният полусезон 
в северозападната трета лига.  
спортните мероприятия, в кои-
то участват деца, са забранени.      

Отлаãат ñå 
финални турнири, 
аматьорñкият 
футáол ñпира


