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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
 
	 -	 Кога	 започва	 най-
сетне	 строежът	 на	 тунел	
под	Шипка?
   - До началото на ид-
ния месец се очаква да 
приключат процедурите за 
избор на изпълнител на 

тунела под връх Шипка. 
	 -	Ако	всичко	върви	по	
план,	 докога	ще	се	строи	
тунелът?
 - Всички е много отно-
сително. Има процедури 
по обжалване на участни-
ците в обществената по-
ръчка. Не мога отсега да 

се ангажирам за колко 
време ще бъде постро-
ен тунелът. Това е въпрос 
на проектиране, процес 
на реализация. Сега мога 
само да се ангажирам с 
процедурата за избор на 
изпълнител.
   	-	Има	ли	кандидати	за	
строежа	на	тунела?
   - Да, има. Нека да за-
вършим процедурата, не 
е коректно в момента да 
коментирам кандидатите. 
Процесът за избор на из-
пълнител надяваме се да 

завърши до края на ме-
сеца или до началото на 
идния месец. Процедурата 
се провежда под условие, 
търси се вариант за фи-
нансиране.
 		-	Какво	се	случва	с	тол	
системата?
 - През целия процес 
на въвеждане на тол сис-
темата сме в диалог с пре-
возвачите. Те имат отно-
шение за обхвата, няма до 
допуснем да се въведе из-
менение, без това да бъде 
обсъдено и консултирано 

с всички заинтересовани 
страни.
 В момента започваме 
анализ, след като изми-
наха три месеца, в които 
функционираше системата 
при този обхват и тези 
такси. Анализът няма да 
бъде достатъчно точен 
през последните месеци 
заради пандемията, коя-
то оказа влияние и върху 
трафика. Но независимо 
от това, като общи по-
стъпления от началото на 
2020 година те са напълно 

съпоставими с постъпле-
нията за същия период на 
2019 година. Ние заради 
това ще направим по-за-
дълбочен анализ, ще пре-

теглим стойностите, които 
получаваме по отношение 
на трафика, и ще излезем 
с адекватни предложения 
към превозвачите.

 ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 По искане на Окръжна 
прокуратура – Габрово, с 
определение на Окръжен 
съд - Габрово обвиняемият 
за престъпление по чл. 
301, ал. 1 от НК служи-
тел на  Регионална здрав-
на инспекция – Габрово 
е отстранен от заемана-
та длъжност инспектор 
в дирекция „Обществено 
здраве“. Той бе задържан 
за вземане на подкуп от 
собственик на търговски 
обект.

 Около 15 часа на 1 
юни в Габрово в резултат 
на проведени оператив-
но-издирвателни меропри-
ятия служители на секто-
ри „Противодействие на 
икономическата престъп-
ност“ и „Противодействие 
на криминалната престъп-
ност“ към Областна ди-
рекция на МВР – Габро-
во заловиха 63-годишен 
служител на Регионалната 
здравна инспекция в гра-
да. 
 Полицейското за -
държане е осъществено 

в момент, в който длъж-
ностното лице получава 
парична сума от собстве-
ник на търговски обект в 
областния град. В резултат 
на процесуално-следстве-
ни действия, проведени в 
жилищата и в работния 
кабинет на здравния ин-
спектор, са намерени и 
иззети крупни суми пари и 
документи, имащи отноше-
ние към извършваната от 
него престъпна дейност.
 На 4 юни съдът прие, 
че на обвиняемия следва 
да бъде наложена мярка 

за неотклонение „парична 
гаранция” в размер на 5 
000 лв., която трябва да 
се внесе в 7-дневен срок. 
Производството пред Ок-
ръжния съд е образувано 
по искане на прокуратура-
та за определяне на най-
тежката мярка за неоткло-
нение по отношение на К. 
С.
   Определението на Ок-
ръжен съд – Габрово под-
лежи на обжалване или 
протестиране пред Апела-
тивен съд – Велико Търно-
во в 3-дневен срок.

Гåîрãи Тåрзийñки: "Дî началîòî на юли 
ñå îчаква да приключаò прîцåдуриòå за 
изáîр на изпълниòåл на òунåла пîд Шипка" 
	 Кога	започва	и	кога	свършва	строежът	на	тунел	
под	Шипка,	след	като	вече	е	готов	23-километро-
вият	обходен	път	на	Габрово,	за	функциониране	на	
тол	системата	коментира	председателят	на	Упра-
вителния	съвет	на	Агенция	„Пътна	инфраструкту-
ра“	Георги	Терзийски.

РЗИ îòñòрани пîдкупния инñпåкòîр

8 оранжерии функ-
ционират на територията 

на ОП „Благоустрояване“, 
които се използват за раз-

множаване, разселване на 
млади пикирани растения, 

изнасяне и закаляване на 
разсад или отглеждане на 

многогодишна растител-
ност. От началото на годи-

ната до момента от семе-
на са отгледани близо 50 
000 сезонни цветя от ви-
довете Tagetes patula (тур-
та), по-малки количества 
Salvia splendens (пламъче) 
и Celosia argentea (петльов 
гребен). Чрез вкореняване 
на стъблени резници (над 
2000 бр.) са размножени 
листнодекоративни цветя 
от видовете Alternathera 
amoena, Cineraria maritima, 
Dichondra argentea и 
Iresine lindeni. Около 5 000 
са произведените и отгле-
даните от семена многого-
дишни цветя.

Оранжериите разпо-
лагат и с многогодишни 
цветя, различни видове 
рози и декоративни хра-
сти, които са произведени 
през 2019 г. За цялостния 

процес се грижат основно 
трима души, като в раз-
лични периоди групата се 
допълва от още 4-5 човека.  

Освен от семена и 
резници, в оранжериите 
се произвеждат цветя, от-
гледани чрез разделяне на 
коренищата, разделяне на 
грудки и луковици. В мо-
мента там се съхраняват 
извадените луковици на 
лалета, които през есента 
отново ще бъдат засадени 
в зелените площи.

Всички произведени 
цветя и храсти се използ-
ват за засаждане в цвет-
ните фигури и зелените 
площи на града, като част 
от тях ще бъдат раздадени 
и на кметствата и кметски-
те наместничества в общи-
на Габрово.

Оñåм îранжåрии ñòîяò зад цвåòниòå фиãури в Гаáрîвî

 В понеделник в 11:00 
часа в  Дряново се прове-
де официална церемония 
„Първа копка“ по Дого-
вор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ по проект „Изграж-
дане на комплекс за со-
циални услуги за лица с 
психични разстройства”.
 Проектът се осъщест-
вява с финансовата под-
крепа на Оперативна про-
грама „Региони в растеж” 
2014-2020 година, съфинан-
сирана от Европейския 
съюз чрез Европейския 
фонд за регионално раз-
витие, по Приоритетна ос 
5 „Регионална социална 
инфраструктура”, процеду-

ра „Подкрепа за деинсти-
туционализация на соци-
алните услуги за възраст-
ни и хора с увреждания”.
 На организираната от 
Община Дряново – бене-
фициент по проекта, це-
ремония се даде начало 
на изпълнението на стро-
ително-монтажните рабо-
ти на седем сгради (ново 
строителство), всяка от 
които с предназначение 
за предоставяне на услуга 
„Център за грижа за лица 
с психични разстройства“ 
с общ капацитет 105 лица 
(места) в град Дряново, 
община Дряново, област 
Габрово.

Кîмплåкñ за хîра ñ пñихични 
разñòрîйñòва ñòрîяò в Дрянîвî

 Със заповед на кмета 
на община Габрово в чет-
въртък, 11 юни, ще бъде 
наложено ограничение на 
движението и паркиране-
то на моторни превозни 
средства в района на пл. 
„Възраждане“. От 10:30 до 
13:00 часа ще бъде за-
творен бул. „Априлов“ в 
частта от ул. „Възраждане“ 
до ул. „Лазар Донков“. В 
посочения часови диапа-
зон движението на мотор-
ни превозни средства ще 
бъде пренасочено по ул. 
„Юрий Венелин“, по която 
ще се движат и автобусите 
на градския транспорт.
 Ограничението се на-
лага във връзка с офици-

алната церемония по пре-
даването на осемте нови 
автобуса „Юйтун“ (Yutong), 
която е насрочена за 11:00 
часа на пл. „Възраждане“.
 Възможни са временни 
затруднения в движението 
на МПС и на хора, поради 
което следва стриктно да 
се изпълняват разпореж-
данията на служителите 
на МВР. Община Габрово 
и ОДМВР – Габрово призо-
вават гражданите и учас-
тниците в събитието да 
не нарушават обществения 
ред.

Оãраничаваò движåниåòî в 
райîна на пл. "Възражданå" уòрå 
îкîлî îáяд - приñòиãаò юйòуниòå

Дани Бåлåв на 40, 
каквî му пîдари 
пилîòъò Гåîрãи 
Влайкîв         2
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• аВарии - 066/816-130
• инфорМационЕн офис - 066/816-113
• инфорМационЕн офис  
 инкасо - 066/816-117

„Вик” ооД - габроВо
бул. „Трети март” № 6
www.vik-gabrovo.com

Известният фокусник 
Дани Белев получи дос-
та подаръци за рождения 
си ден, но най-екзотични-
ят сред тях е изживяване 
в небето с акробатичен 
самолет, съобщи вестник 
„Дума“ вчера.

Магьосникът е роден 
на 2 юни преди 40 години 
и е възпитаник на Ма-
тематическата гимназия в 
Габрово.

Изненадата дойде от 
пилота Георги Влайков, 
който освен че е личен 
приятел на най-популярния 
млад български илюзио-
нист, е свързан и в дру-
га нестандартна нишка с 
него - съпругата му Елена 
е една от най-атрактивни-
те асистентки на магьос-
ника. 

Естествено, през ця-
лата вечер до рожденика, 
освен прекрасната му по-

ловинка Камелия Ноева, 
бяха точно те - неговите 
асистентки, наречени Ан-
гелите на Дани, известни 
с това, че са едни от най-
красивите и смели моми-
чета в България. Все пак 
не всяка дама се съгла-
сява да бъде прободена 
със сабя или разрязана 
на две, както често пра-
ви илюзионистът в своите 
фокуси. 

С двудневно парти 
Дани Белев, който всяка 
година докарва у нас ве-
ликите имена на светов-
ната магия (за фестивала 
„Златна котка”), отбеляза 
25 години на сцена и 40 
лета в луд, невероятен жи-
вот. Сред популярните лич-
ности и близки приятели, 
събрали се, за да отбеле-
жат двойния повод, се от-
кроиха прочутият акробат 
Енчо Керязов, шоуменът 

и певец Устата, принце-
сата на българския цирк 
Еми Велкова, един от пи-
онерите на илюзионното 
изкуство и учител на Бе-
лев - Георги Петков-Бинти, 
Калин Кирилов и Венсан 
от стендъп групата „Нема 
к`во”, радиоводещата от 
„Шоуто на блондинките” 
Цвети Георгиева, фокус-
никът Mr. Jim и младите 
надежди от Quick Hands-
Junior, представители от 
културния и обществения 
елит на родния за Дани 
град Габрово.

Празникът премина в 
„официална и неприлична 

част”, както се шегува са-
мият Белев. „Избухването” 
гарантираха музикантите 
от No coment Group, които 
озвучиха вечерта, а гости-
те определено отпуснаха 
мисли и задръжки, подчи-
нени на дрескода с мотото 
„Всичко е разрешено”. Във 
втората част на събитието 
се добави и трети повод - 
същата сутрин рожденикът 
беше взел успешно канди-
датстудентския си изпит 
по политология към Вели-
котърновския университет.

***
Създател, организа-

тор и главен мениджър 

на Магична среща „Златна 
котка“ (световен фестивал 
на магичните изкуства), 
Белев всяка година съз-
дава атрактивния повод в 
Габрово да пристигат гости 
и артисти от целия свят. 
Работейки за издигане ав-
торитета на илюзионното 
изкуство и допринасяйки 
за културния живот и дей-
ност на града, той създава 
и продуцира „Царете на 
магията” – иновативно ма-
гично представление с над 
20 успешни издания.
 Йордан Белев е съос-
новател и на най-голямата 
магичната организация в 

България - Quick Hands 
Project. Като главен дви-
гател на проекта, Белев 
успява да издигне Quick 
Hands Project до постоя-
нен член в най-престижна-
та световна организация 
за илюзионно изкуство 
- FISM. Самият той е и 
единственият български 
участник в първото Евро-
пейско първенство за ма-
гия, организирано от FISM. 
Носител е на почетния 
знак на Международното 
братство на илюзионисти-
те, базирано в Америка, 
и е четирикратен балкан-
ски шампион в категория 

„Илюзии” на Балканските 
магични фестивали. Бил е 
гост и участник във всички 
престижни международни 
локации, акцентиращи вър-
ху илюзионното изкуство и 
магия.
 Но при всички свои 
успехи в България и чуж-
бина Дани Белев призна-
ва, че най-голяма радост 
и гордост му носи това, 
че е носител на почетния 
знак на Община Габрово 
за 2018 година – призна-
ние, дадено му за прино-
са към утвърждаването на 
Габрово като център на 
илюзионното изкуство.

Дани Бåлåв на 40, пîлучи ñòрахîòåн пîдарък - 
изживяванå в нåáåòî ñ акрîáаòичåн ñамîлåò
Белев е известен илюзионист, общински съветник от ГЕРБ и късметлията, който 2 пъти вади кръста от Янтра

ЗАрко ГАтЕВ

 С плисната вода и по-
желание за успех ОФК 
„Янтра“ (Габрово) започна 
подготовката си за пред-
стоящия сезон във Вто-
ра професионална лига. 
Треньорите Стоян Ацаров, 

Николай Василев и Пе-
тко Петков изведоха на 
първото занимание всич-
ки футболисти, които доп-
ринесоха за спечеленото 
първо място в Североза-
падната Трета лига. Сред 
тях бяха и четиримата, 
които се присъединиха 

към състава по време на 
зимната пауза – Николай 
Георгиев, Петър Казаков, 
Владислав Мисяк и Илиян 
Илиев.
 На чудесно подгот-
вения терен на стадион 
„Христо Ботев“ футболи-
стите проведоха натовар-

ващо, предимно бегово 
90-минутно занимание, в 
което активно се включи 
и старши треньорът Стоян 
Ацаров. 
 „Като за първа тре-
нировка след тримесеч-
на пауза всичко проте-
че нормално. Момчетата 

тренираха добре и съм 
доволен от тях – сподели 
след края ѝ той. – Съвсем 
естествено в началото ще 
наблегнем на физическата 
работа, а заниманията с 
топка ще бъдат по-малко и 
ще се опитаме да ги съче-
таем. Искаме отборът да е 
добре подготвен физиче-
ски и психически, а след 
това и технически. Всички 
момчета от състава, кой-
то спечели първото мяс-
то в Трета лига, започват. 
Здрави са, имат желание 
за изява и ние на всички 
ще дадем шанс да пока-
жат, че могат да играят в 
професионалния футбол. 
Те го заслужават. Чакаме 

и няколко нови попълне-
ния, но те ще пристигнат 
след 15 юни“, каза още 
Ацаров.     
 Предстои двуседмична 
предимно бегова работа, 
а за 20 юни е планирана 

първата контролна среща. 
 Вече са потвърдени 
съперниците за седем 
проверки - четири от тях 
с отбори от Втора лига 
и три с тимове от Трета 
лига.      

ОФК “Янòра” (Гаáрîвî) ñòарòира ляòнаòа ñи пîдãîòîвка
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Продължава	от	бр.	109
 …Благодарение непосред-
ствените впечатления на тези 
ръководители биваха бързо и 
благоприятно разрешавани на-
шите искания… по служебни 
въпроси винаги бях приеман 
благосклонно и внимателно из-
слушван от най-високопоставе-
ни ръководители“… и отново: 
„…на музея се гледаше като 
на галено дете“. И това не са 
формално изредени, дежурни 
и още по-малко раболепни и 
за да се хареса на началство-
то мисли, а дълбоко осъзнати 
истини, изводи, извлечени от 
оценката и благодарността за 
ежедневната подкрепа в толко-
ва непривичната, новаторска, 
напрегната, преодоляваща ог-
ромни трудности работа. 
 Грижата на Карапенев се 
проявява и в създаването и 
набирането на състава на му-
зеен съвет към „Етър“-а за под-
помагане на Донков с най-
компетентни кадри. В него са 
привлечени най-авторитетните 
и овластени специалисти: Хрис-
то Вакарелски, Мария Велева, 
Анастас Примовски от ЕИМ 
и Асен Василиев от Институ-
та по изкуствознание на БАН, 
директорът на НИПК доц. арх. 
Пейо Бербенлиев, доцент полк. 
Марин Михов – ръководител на 
музейната дейност в Министер-
ството на културата. В първия 
и в следващите музейни съвети 
на „Етър“-а активно участва и 
лично Карапенев. Привлечен е 
и Кънчо Пенчев - уредникът на 
музея в Трявна, може би и като 
компенсация, че етнографският 
парк-музей на открито не се 
изгражда там. Сбирките се про-
веждат делово, с голяма полза 
за осъществяване на неорди-
нарния проект.
 -	Имало	ли	е	хора,	които	са	
създавали	спънки	за	реализи-
рането	на	идеята	за	сканзена?
 - Разбира се, както към вся-
ко ново дело, срещу него има 
и зложелатели, завистливци, 
просто опак настроени хора, 
включително и заради това, 
че именно на Лазар Донков 
се гласува толкова голямо до-
верие и отговорност, очакване 
той да се изложи, да се про-
вали. Но аз не зная някой от 
длъжностните лица да е искал 
да пречи на изграждането на 
„Етър“-а, както пише субектив-
но в бележките си Донков за 
тогавашния директор на Окръж-
ния исторически музей (ОИМ)
Цоньо Петров, към който музей 
„Етър“ в началото е отдел, за 
инспектора в отдел „Култура“ 
на ОНС Филип Грозев и за 
някои дейци на МК, като спе-
циалиста Сава Костова, които 
и аз познавах лично. Цоньо 
Петров вече взе отношение 
по тази тенденциозна оценка 
на Донков и аз не намирам за 
необходимо да я коментирам 
повече. Истината е, че имаше 
различия в мненията кое как да 
се направи, имаше много нор-
мативи, с които работата тряб-
ваше да се съобразява, търсе-
ха се варианти за плащанията 
и административните решения, 
които характерът на строител-
ството (със специално подбра-
ни материали и технологии на 
изработка) и производството 
(действащи работилници, зана-
ятчии, които с работата си в 
дюкяните и съоръженията на 
музея изработваха продукция 
и си изкарваха и прехраната и 
т. н.)изискваха. Всичко се пра-
веше за пръв път в страната. 
Нужни бяха  нови подходи и 
решения. Ръководството на ок-

ръга – ръководството на ОИМ, 
отдел „Култура“, финансовата и 
другите служби на ОНС разби-
раха сложността на проблеми-
те, търсеха решения, поемаха 
отговорност и в крайна сметка 
сравнително бързо и успешно 
се справиха с тази задача. 
Дори, при необходимост, из-
действаха в най-кратки срокове 
и решения на централните ор-
гани, включително и разпореж-
дания на МС, които да отразят 
спецификите в дейността на 
музея. И колкото музеят по-
придобиваше своята физионо-
мия, толкова се увеличаваха и 
посетителите, и поддръжниците 
му и на национално равни-
ще, за да се стигне до това, 
че всеки овластен искаше да 
бъде съпричастен, да доприне-
се хубавото, вече сътворено, 
да стане още по-хубаво. Във 
всичките тези години Пенчо 
Карапенев, въпреки огромната 
си заетост, винаги поддържаше 
лични контакти с Лазар Дон-
ков, реагираше своевременно 
при необходимост да се под-
крепи работата му. В книгата 
на Соня Алексиева за Донков 
има една прекрасна снимка на 
двамата насред чаршията на 
„Етър“-а, която говори много.
	 -	 Защо	 поставяте	 на	 една	
плоскост	 и	 сравнявате	 делата	
на	 Пенчо	 Карапенев	 и	 на	 Ла-
зар	Донков	като	създатели	на		
етнографския	музей	на	откри-
то	край	Габрово?
 - Защото за развитието на 
тази индустрия в Габрово като 
цяло приносът на Пенчо Кара-
пенев е с много по-големи из-
мерения от този на Лазар Дон-
ков в изграждането на „Етър“-
а.
 Няма да изреждам конкрет-
ни примери. Ще посоча само, 
че основен принос за разви-
тието на Габрово и окръга, и 
по-специално за разрастването 
и модернизирането на тради-
ционната габровска индустрия, 
за обогатяването ѝ с нови от-
расли имат Пенчо Карапенев 
и съратниците му. Производ-
ството на вълнен текстил в 
града е водещо за страната, 
на кожарските отрасли е над 
30%. Създават се заводите за 
текстилното машиностроене, за 
инструментално производство, 
за електротелфери. Невзрачна 
фабричка за седефени и косте-
ни копчета, без първоначална 
държавна подкрепа, прераст-
ва в мощен промишлен ком-
бинат „Капитан дядо Никола“ 
- флагман на пластмасовата 
индустрия в България. В но-
менклатурата на националната 
индустрия Габрово внася про-
изводството на електронни и 
автоматични изделия, модер-
низация на трикотажната про-
мишленост и на другите тради-
ционни отрасли. 
 -	Във	всичко	това	чий	е	ос-
новният	принос?
 - Основният принос е на 
тогавашния първи секретар на 
ОК на БКП Пенчо Карапенев. 
За целенасочеността на дейст-
вията му, за широката мащаб-
ност на мисленето му, за упо-
ритостта и непреклонността, с 
която този на пръв поглед сух, 
педантичен човек действаше, 
ще посоча само един конкре-
тен пример, а именно изграж-
дането на Висшия машинно-
електротехнически институт, 
сега Технически университет в 
Габрово. Този завет на Васил 
Априлов не бе осъществен по 
времето, когато се обособи Га-
бровски окръг. Тогава неговият 
първи секретар на БКП Пенчо 

Карапенев, съвместно с пар-
тийните общински и окръжни 
ръководства предприема уси-
лия за реализация завета на 
великия ни възрожденец. В Со-
фия не поощряваха замисъла 
на габровци, Карапенев не бе 
и сред любимците на Тодор 
Живков. Но въпреки това целта 
беше постигната. Първоначално 
Институтът беше основан като 
„задочен, общотехнически“. 
Първо той подготвяше задочни-
те студенти по всички общи за 
техническите вузове специал-
ности. Но още след година му 
бе осигурено да има и собст-
вен пълен петгодишен цикъл 
за подготовка на инженери. 
Софийските вузове неохотно 
осигуряваха присъствието на 
професорите си. Карапенев по-
търси и осигури преподаватели 
– професори и доценти, от Ки-
евския политехнически инсти-
тут, да четат лекции в Габрово. 
Те пътуваха със самолет от 
Киев до София и оттам до ле-
тището на Горна Оряховица, къ-
дето ги чакаха волгите, за да ги 
докарат до Габрово. Седмица 
или две лекции, после едната 
група от КПИ се връща, за да 
дойде другата – и така, докато 
габровският технически универ-
ситет се утвърди и създаде 
свои научнопреподавателски 
кадри. Може би най-добрата 
и обобщаваща илюстрация за 
огромните приноси на този чо-
век и неговите съратници е на-
растването на населението на 
Габрово. От 1956 до 1978 година 
то се увеличава двойно – от 37 
919 на 77 742.
	 -	 Защо	 сравнявате	 Лазар	
Донков	и	Пенчо	Карапенев?
 - Това са две личности с 
големи приноси за Габрово, за 
неговата индустрия, култура, за 
обществения напредък на града 
и тогавашния окръг.
 Но днес, вече повече от три 
десетилетия след демократич-
ните промени, единият се рад-
ва на най-голямо уважение, а 
другият не просто е забравен, 
но и изтрит от съзнанието на 
днешното поколение. Ако над-
никнем и в Интернет, за Пенчо 
Карапенев няма да намерим 
нищо. Това е така, защото този 
път пък Карапенев е в катего-
рията на „бившите“ – низвер-
гнат, изхвърлен от общността 
на хората, заслужаващи уваже-
ние и признателност.
 Причините за това са обез-
покоителни. Острото, убийстве-
но за страната ни политическо 
разединение и идеологическо 
противопоставяне не само про-
дължава да е в ход, но в ре-
дица случаи дори се засилва. 
Редно е най-напред ние, ис-
ториците, които притежаваме 
възможността и задължението 
да имаме по-цялостен исто-
рически поглед и способност 
за анализ върху хода на съ-
битията, да попитаме: Докога 

ще бъде така? Защо по време 
на социалистическа България, 
колкото и остри да бяха, тези 
противопоставяния бяха срав-
нително бързо надживени, а 
днес те все още продължават и 
все още не се вижда краят им. 
 И тук ще припомня няколко 
примера. Иван Вазов в години-
те непосредствено след Деве-
ти септември от някои крайни 
комунисти-„интернационалисти“ 
е обявен за шовинист и се 
предлага да бъде изваден от 
училищните учебници. Но това 
не само че не става, но още 
до средата на 50-те години „на-
родната власт“ е тази, която за 
пръв път отпечатва пълно из-
дание на съчиненията му. Днес 
обаче като че ли отново искаме 
да се откажем от него. 
 През 1947 година Димитър 
Талев е хвърлен от комунист-
„революционер“ в концлагер и 
там по чудо не загива. Друг 
комунист (Георги Караславов),  
щом разбира това, веднага 
прави всичко възможно да го 
„извади“ оттам и Съюзът на 
писателите му осигурява усло-
вия за работа, каквито той не 
е имал и преди Девети сеп-
тември. Към средата на 50-те 
години „буржоазният писател“ 
Талев вече е лауреат на Дими-
тровска награда – най-висшето 
тогава отличие, трудовете му се 
издават многократно в огромни 
тиражи и са сред най-ценените 
не само в обществените, но и 
в създаващите се повсеместно 
домашни библиотеки. Същото 
се случва и с Иван Фунев, и 
с други български творци и 
интелектуалци. В Габрово през 
1951 година по донос на някой 
завистливец и преценка на „ре-
волюционер пуритан“ бившата 
фабрикантска издънка Лазар 
Донков е въдворена за „про-
филактика“. Но друг комунист 
– Цоньо Камберов, отговорен 
служител в МВР, който го по-
знава добре и вижда абсурда 
на задържането му, го вади от 
концлагера. Десет години по-
късно друг комунист – Пенчо 
Карапенев, не само му възлага 
толкова отговорната и престиж-
на работа по изграждането на 
„Етър“-а, но и оценява по дос-
тойнство свършеното от него, 
го предлага за висша държавна 
награда.
	 -	Тук	е	мястото	да	попитам:	
Възможно	 ли	 е	 днес	 истори-
ците,	 българската	 интелиген-
ция	да	допринесат	за	преодо-
ляването	 на	 тази	 убийствена	
за	 страната	 „традиция“?	 Ще	
може	 ли	 българското	 обще-
ство,	ако	не	спре	това	вътреш-
нобългарско	 самоизяждане,	
да	 преодолее	 разрухата	 и	 се	
възмогне	 към	 по-добри	 бъ-
днини?
 - Ще си позволя няколко 
изречения за това как ние, 
част от тогавашните историци, 
които работехме в Габрово, се 

опитвахме да преодолеем край-
ните форми на идеологическата 
конюнктура. А преодоляване-
то на идеологическите догми, 
крайности и пристрастия и то-
гава не ставаше лесно и без 
съпротива. В габровския Окръ-
жен исторически музей, където 
постъпих през септември 1969 
г., вече бяха започнали да на-
зряват условия за това. Една 
от спецификите на Габрово, 
както вече споменах, е силното 
влияние на дребнобуржоазните 
нагласи сред широките слоеве 
от населението. Това предопре-
деля и по-голямото идейно-по-
литическо влияние в града на 
широките, наместо на тесните 
социалисти, особено в периода 
до войните. В Габрово „широки-
те“ бяха построили „Народния 
дом“ за сказки, събрания и 
работнически тържества, който 
се бе запазил до началото на 
70-те години, когато нарочно 
бе разрушен, за да се направи 
на негово място жилищен блок. 
Когато колегата Димо Тодоров, 
лек да е пътят му в другия 
свят, уредник в музея, кой-
то изследваше проблемите на 
местното революционно дви-
жение, констатира, че дейците 
на Българската работническа 
партия (наследник на тесните 
социалисти) в Габрово, раз-
гърнали пропагандна дейност 
през 30-те и 40-те години, са 
не толкова габровски, колкото 
външни кадри (което противо-
речеше на тезата за пролетар-
ския облик на „българския Ман-
честър“), беше посрещнато на 
нож, дори се искаше Тодоров 
да бъде наказан. Тогава, освен 
някои от кадрите на отделите 
„Пропаганда“ на ОК и ГК на 
БКП,  блюстители на „истината 
от последна инстанция“, бяха 
Иван Врачев - завеждащ пар-
тийния архив към ОК на БКП, 
и Койчо Митев - председателят 
на Българското историческо 
дружество (и директор на Ап-
риловската гимназия). Те бяха 
организатори и редактори на 
издаваните исторически сбор-
ници и даваха тона и насоки-
те на изследванията. Особено 
краен, истински идеологически 
цербер беше Койчо Митев. За 
да преодолеем тяхната намеса, 
предложих историческите сбор-
ници да се издават от Окръж-
ния исторически музей и Ок-
ръжния държавен архив, които 
даваха парите за изданията. 
Убедих за това и Младен Рад-
ков - директор на ОДА. Койчо 
Митев остро възразяваше, из-
лезе с тезата, че Окръжната 
група на БИД е институция-
та, която трябва да обедини и 
организира всички историци, 
включително и издаването на 
сборниците, в които да участ-
ват и музейните историци, и 
работещите в архивите. (Важно 
е да се знае, че за това имаше 
и вече създадени добри пред-
поставки, дружеството работе-
ше активно, предлагаше инте-
ресни инициативи, стана ини-
циатор на важни разработки, 
свързани с историята на Габро-
во, историите на промишлените 
предприятия, провеждаха се 
научни конференции по повод 
исторически събития и т. н. 
Възразявах, че щом държавата 
е създала собствени институ-
ции, те трябва да осъществяват 
и издателската дейност, че това 
е неотменна част от служебни-
те задължения на работещите в 
тях, че всички утвърдени музеи 
и архиви имат свои периодични 
издания – годишници, сборни-
ци, тематични публикации, кое-
то издига и утвърждава техния 
престиж, че именно около тях 
трябва да се организира и ра-
ботата на „външните“ историци. 
Че ние с желание ще публику-
ваме и техни работи в сборни-
ците. 
	 -	Кои	бяха	най-силните	Ви	
аргументи	в	тази	посока?
 - Спомням си, че един от 
„най-респектиращите“ аргу-
менти, който изтъквах за това 
сборниците да се издават от 
музея и архива, бе, че когато 
през 1949 година в града най-

накрая се създава държавен 
градски музей, Историографи-
ческото дружество в Габрово, 
след десетилетия най-активна 
дейност, се саморазпуска, тъй 
като е сметнало, че вече е 
изпълнило важната си роля. 
Нещата, разбира се, не стояха 
точно така, но главното беше 
да се изземат редакторските 
функции, да се преодолее огра-
ничаващата и стагнираща вече 
роля на наложилите се кори-
феи. Проблемът, за съжаление, 
не намери окончателно реше-
ние, тъй като в края на 1972 го-
дина напуснах музея и Габрово. 
Доста години след това Димо 
Тодоров продължаваше да по-
нася удари от опонентите си, 
но не се отказа от позициите 
си. (По-късно разбрах, че след 
Промяната през 1989 година 
Койчо Митев не само веднага 
свил знамената на идеологиче-
ския си пуризъм, но и напълно 
изменил на идеологията и по-
литиката, които така усърдно 
защитаваше.)
 Търсехме пътища за раз-
ширяване проблематиката на 
изследователската работа на 
музея – към дейността и на 
другите партии, към архитек-
турата на капиталистическо 
Габрово. И в Габрово в първите 
години след 9 септември 1944 г. 
на всичко „капиталистическо“ 
се гледаше с негативизъм, но 
постепенно крайните позиции 
се изживяваха. За жилищата 
на габровските фабриканти, на-
ционализирани и предадени на 
различни учреждения и инсти-
туции (детски градини, БНБ, 
на групата на СБХ и т. н.), не 
се полагаха грижи. А не малка 
част от тях са с високи архите-
ктурни характеристики. Някои 
от архитектите, родени в Габро-
во и реализирали тук свои 
проекти, като Никола Гръблев, 
Нено Ямантиев, а и архитекти 
от София, удачно внедряват в 
тях характеристиките на модер-
ните по това време в Европа 
архитектурни стилове. И днес 
тези сгради имат висока стой-
ност. Започнахме да търсим 
възможност поне да се прибе-
рат и съхранят някои мебели 
от тези сгради, но не успяхме 
да решим проблема със скла-
довата база и реализацията на 
замисъла се проточи. Но му-
зеят беше пръв, който измаза 
фасадата на своята сграда на 
ул. „Николаевска“ 3 (строена 
през 1893 година частна къща 
на заможния търговец Цв. До-
брев, а по-късно и седалище 
на Търговска банка), строена 
вече в европейски стил, така 
че да изпъкнат архитектурните 
ѝ елементи. И въпреки че тя не 
блестеше особено с художест-
вените си качества, привлече 
вниманието към „буржоазната“ 
архитектура. На пръв поглед 
дребен факт, но примерът ни бе 
последван и от други. 
 Мисля, че през следващи-
те години колегите от музея 
продължиха да следват тази 
тенденция. А днес, при богатото 
наследство на Габрово и от 
времето на социализма, въз-
можностите са още по-добри. 
 -	Като	че	се	отклонихме	от	
темата,	 свързана	 със	 създа-
ването	 на	 „Етър“-а	 и	 неговия	
облик?		
 - Оценката, че Лазар Дон-
ков е създател на „Етър“-а, 
съдържа много измерения и 
разшифроването им може да 
разкрие много специфики, от-
криващи както динамиката 
на тогавашното време, така и 
местни, „габровски“ подходи, 
традиции и практики. Както в 
много подобни случаи тогава, 
на бързи, неотложни решения и 
действия, с което се характери-
зира развитието на Габрово и 
окръга през този период, и ре-
шението „Етър“-ът да се строи, 
избора на място за изгражда-
нето му, концепциите за облика 
и същността му се приемат 
бързо, бих казал импровизира-
но, без предварително спокой-
но обмисляне и планиране с 
привличане на специалисти. 

Продължава	на	стр.	4

СтЕфкА БурмоВА

	 Доц.	 Игнат	 Минков	 е	 бил	 директор	 на	 Историческия	
музей	 в	 Габрово	 в	 периода	 от	 1969	 до	 1972	 година.	 Той	 е	
работил	 по	 реставрации	 в	 Боженци,	 Трявна,	 Соколския	 и	
Дряновския	манастири,	дълги	години	е	бил	и	в	Етнографския	
институт	на	БАН.
	 В	един	от	броевете	на	„Известия“-та	на	габровския	Ре-
гионален	 исторически	 музей	 доц.	 Игнат	 Минков	 публикува	
своите	спомени	и	размисли	за	времето,	когато	се	е	изграж-
дал	габровският	сканзен	„Етър“.
	 За	 спомените	 му,	 свързани	 със	 създаването	 на	 Етног-
рафския	музей	на	открито	„Етър“	край	Габрово,	за	неговия	
създател	Лазар	Донков	е	разговорът	с	доц.	Игнат	Минков.

Дîц. Иãнаò Минкîв: „Живåя ñ надåждаòа, чå вñичкî цåннî îò 
архивиòå на Лазар Дîнкîв и Пåнчî Карапåнåв щå áъдå издадåнî”
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Продължава	от	стр.	3
 Мястото му не би могло да се 
определи като най-подходящо, прос-
транството е малко, теренът не е сред 
най-добрите. Но Лазар Донков не 
може да предложи друг, по-добър, той 
познава „това“ място, то отговаря на 
неговите разбирания и на „мащаба“ 
на неговите нагласи. Това се разбира 
и от ръководителите на окръга, които 
приемат само част от предложенията 
му и освен сега вече усвоения терен, 
са предвиждали музеят в перспектива 
да се разпростре и по-нагоре по река-
та и по поречието към Соколския ма-
настир. Замисъл, който така и остава 
нереализиран. Няма и цялостен пър-
воначален план за това колко обекта 
ще бъдат построени, кои са те, къде 
ще бъдат „ситуирани“. (Проф. Вака-
релски предлагаше по стръмния склон 
североизточно от вадата да се на-
правят овчарски егреци и мандра, но 
идеята остана нереализирана.) Работи 
се импровизирано, като най-напред 
се строят (възстановяват) заварените 
на място „Бойченската“ караджейка 
воденица и тепавица. След тях, край 
възстановената заради тези обекти 
вада се строят и другите съоръжения 
„на вода“ - долапкинята воденица, 
стругът за гаванки, ножарското точи-
ло, гайтанджийската одая и ножар-
ската работилница – самостоятелна 
сграда, пренесена от Новата махала.  
Само за година и половина – до офи-
циалното откриване на музея на 7 
септември 1964 г., са възстановени 
и наново построени цели 6 обекта, 
което е истински подвиг. Повечето 
от тях вече работят, огласяват заспа-
лата и потънала доскоро в трънаци, 
повет и бурени долинка, постланите 
първи калдъръми сочат посоките на 
бъдещото усвояване на „терена“. Ре-
шението на Лазар Донков да започне 
изгражданото на музея с тези обекти 
е много удачно. Тях той познава като 
конструкции, материали и начин на 
работа най-добре, те са най-атрактив-
ни, теренът, на който се изграждат, е 
най-достъпен и позволява най-бързо 
усвояване. През тази първа година и 
половина на най-жертвоготовен труд 
той проверява и себе си, способно-
стите си, добива постепенно увере-
ност и самочувствие, намира близките 
си сътрудници, подходящите майстори, 
с които да работи, издържа успешно и 
изпита пред габровските ръководите-
ли, гласували му изцяло доверието си. 
Това е най-трудният период в работа-
та му не само като творец на нещо 
ново, което у нас се прави за пръв 
път, но и с практическите условия на 
работа – сам, без щат, без материал-
на база, месеци наред и през зимните 
виелици на открито, а сетне работно 
място (канцелария) за него и привле-
чената Ганка Рибарева става гайтан-
джийската одая, където те работят на 
трикраки столчета, пак без отопление 
в снежната зима и на открито при 
майсторите. За да контролира и про-
верява работата, да подготви терените 

и проектите за следващото строител-
ство, да намери подходящи занаятчии 
и „суровини“ за възстановените обек-
ти, да организира производството, 
да набавя недостигащите и липсващи  
строителни и други материали. Още в 
тези първи месеци на работа пролича-
ват някои негови лични разбирания и 
подходи към работата, в които личат 
и „габровски“, „балканджийски“ тра-
диции. Сред тях може би най-напред 
трябва да се подчертае стремежът 
за високо качество на работата. Той 
не допускаше небрежна, „как да е“ 
свършена работа. Това подчертават 
и съратниците му – лошо направени-
ят зид се разваля, за да се построи 
наново, неподходящо подбраната и 
лошо сложена греда се маха от мяс-
тото ѝ, за да бъде заменена с друга, 
колоните (диреците, спонците) трябва 
да се издялат най-прецизно. Той сам 
рисуваше и чертаеше образци на въз-
главници над спонците, на наддавци, 
рамки на прозорците и други архите-
ктурни елементи. Изискването всичко 
да мине през неговите очи и ръце 
стана принцип на работа и в него се 
криеше и предприемаческият дух на 
баща му, на всички онези габровци и 
балканджии, които свързват социал-
ното си въздигане с лична всеотдайна 
и качествено свършена работа. Лазар 
Донков особено държеше на качест-
вото на дървения материал, вложен в 
строителството. 
	 -	Според	Вас,	защо	е	било	така?
 - Защото се знае, че къщите в се-
лищата на района се строят от дърве-
та, расли в кориите на землищата или 
закупени от балканджиите, свалили ги 
от високите части на планината. За-
това в Габровско основен строителен 
материал е букът, в по-ниските части 
на Предбалкана, в Дряновско, напри-
мер, е дъбът. Дъбът (цер или горун, 
но най-често граница) и в Габровско 
се използва за най-здравите греди, 
поемащи главната тежест на кон-
струкцията – спонците, белът (смокът, 
голямата кюприя), върху които лягат 
(или се захващат) гредите, образу-
ващи пода и тавана. За греди също 
се предпочита граница – най-добрият 
за строителство дъб. Лазар Донков 
направи всичко възможно основните, 
носещите конструкцията греди и ви-
димите дървени елементи на сградите 
да бъдат от най-качествения дъбов 
материал – от граница. При това беше 
безкомпромисен в изискването при 
издялването на граниковите греди да 
се изхвърля външния по-светъл слой 
дървесина, която не е издръжлива и 
след време започва да гние. Гредите 
за сградите на „Етър“-а се правеха 
само от вътрешната тъмна дървесина 
на дърветата. Освен това той знаеше, 
че здрави дървета са тези, които не 

са израстъци край дънерите на отсе-
чени преди дървета, а порасналите от 
семка – те растяха стройни и прави 
и образуваха вековните български 
гори. И той избираше само такива. 
Може да се каже, че Донков изсече 
не малка част от достъпните  качест-
вени дъбови дървета в Габровско, кое-
то дразнеше горските служители, но 
той беше безкомпромисен. И когато 
Тодор Живков посети през юли 1969 
г. „Етър“-а, останал много доволен 
от видяното и от посрещането, пред-
разполагащо пита домакина от какво 
има нужда (това е било и практика 
на Живков при посещения из стра-
ната). Лазар Донков се възползва от 
доброто му настроение и го моли за 
съдействие да му се осигури дървен 
материал от „семковите“ дъбови гори 
в Еленския балкан. 
	 -	Какъв	беше	резултатът,	свързан	
с	молбата	на	Лазар	Донков?
 - Присъстващите на обяда в чест 
на високия гост разправяха как Тодор 
Живков, преди да се качи на тръгване 
в чайката (тогава висшите партийни 
ръководители все още се возеха в 
най-луксозните за времето си леки 
автомобили, съветско производство 
„Чайка“), по радиотелефона от колата 
набира Янко Марков – министър на 
земеделието и горите, и осигурява на 
Донков да бъде отсечен необходимият 
му дъбов материал за строителство и 
за коруби на водните съоръжения от 
еленските гори. По-късно с отсичане-
то и превозването им до „Етър“-а бяха 
свързани и някои обвинения за злоу-
потреби, на които няма да се спирам. 
 Лазар Донков най-старателно под-
бираше и другите строителни матери-
али – плочите за покривите, качест-
вената, отлежала или добре гасена 
вар, камъните за калдъръмите. Може 
най-категорично да се каже, че едва 
ли има друг „строителен обект“ на 
традиционната ни архитектура в Бъл-
гария, изграждан толкова старател-
но и прецизно, с такива качествени 
материали. В това се крие и една от 
основните причини за яркото обаяние 
на музея. 
 -	Това	не	е	ли	също	един	от	голе-
мите	приноси	на	Лазар	Донков?	
 - Тук трябва да се каже още, 
че това беше възможно, защото за 
„Етър“-а държавата осигуряваше пре-
достатъчно средства. Много от ви-
сокопоставените ни държавници съ-
действаха за това, а Тодор Живков 
лично осигури и ежегодна допълнител-
на субсидия от 50 000 лв., извън раз-
ходите, осигурявани от ОНС, с които 
Лазар Донков разполагаше изцяло. 
 Той предпочиташе да ръководи 
сам и лично работата, не се доверя-
ваше на непознати нему хора, които 
сам не е избрал и приел в екипа си. 

Когато в края на 1969 година работата 
започна да се разраства, за да бъде 
подпомогнат, от ОНС назначиха мла-
дия и талантлив икономист-статистик 
Цанко Цочев за зам.-директор на 
музея по икономическите въпроси. 
Лазар Донков обаче не го прие ра-
душно, изолираше го, не го допускаше 
до реална дейност по решаване на 
икономическите проблеми на музея. 
Познавах се добре с Цанко Цочев, 
той беше икономист с широк поглед, 
готов да работи творчески в конкрет-
ните специфични условия на строител-
ство и организиране икономическата 
дейност на музея, но Лазар Донков 
и счетоводителят му не са го допус-
нали до важните партиди и сметки, 
по които Донков се е разпореждал 
сам. За да изолира Цочев, само два 
месеца след назначаването му, от 1 
януари 1970 г. Донков издигна работе-
щия от няколко години като уредник 
в „Етър“-а, историка Станчо Станчев 
- също млад и перспективен кадър, за 
свой заместник. Така след като стоя 
практически без работа около годи-
на, Цочев напусна музея. За пореден 
път се прояви габровското „башка-
лийство“ на Донков – мнителността, 
страхът от непознатия лично човек, 
желанието всичко да контролира сам, 
да няма доверие на неизвестни лично 
нему сътрудници, да разгръща сили и 
дейност до обхват и параметри, при 
които пряко и лично може да контро-
лира работата. Същевременно той все 
повече се доверяваше и разчиташе 
на приеманите от него и работещи 
под негово ръководство и надзор екс-
курзоводи и уредници, с които, както 
и с майсторите в чаршията и другия 
производствен и помощен персонал, 
се държеше учтиво и уважително. 
	 -	Как	се	подбираха	и	проектираха	
обектите	 и	 постигна	 цялостният	 об-
лик	 на	 „Габровската	 чаршия“,	 чието	
изграждане	започва	през	1967	годи-
на?
 - Нямам широки преки наблюде-
ния на това, но мисля, че и в тази 
най-сложна и комплицирана дейност 
Лазар Донков прояви своя „натюрел“ 
и находчивост. През 1970 година ин-
веститорският контрол върху рестав-
рационните работи на архитектурните 
ансамбли и отделни възрожденски 
паметници на културата (в Боженци, 
Трявна, Габрово и Севлиево, вклю-
чително и изграждането на „Етър“-а) 
по моя инициатива премина от отдел 
„Култура“ на ОНС към Окръжния ис-
торически музей. Това много нато-
варваше работата, но същевременно 
ни осигуряваше и средства, които из-
ползвахме и за музейна дейност. Към 
музея премина на щат и строителният 
техник Цветана Георгиева – млада, но 
вече с опит и сърцата в работата си, 

която осъществяваше тази контролна 
работа. Запознавайки се със задачи-
те ѝ, научих за големите трудности 
по изграждането на чаршията и за 
многото непредвидено изразходвани 
допълнително средства за предва-
рителната подготовка на крайно не-
подходящия терен: промяна руслото 
на реката, изработване на подпорна 
стена срещу появилото се свлачище 
и минаващия над него път, преодоля-
ване на дълбоки наносни и тинести 
пластове, за да се стъпи на здрава 
основа за темелите на сградите.  
 -	Но	Лазар	Донков	е	преодолял	и	
това	препятствие?
 - С голяма упоритост. Той сам 
решаваше кои сгради да се строят, 
в какъв ред, с какви цели и функции. 
Къщите подбираше по собствено раз-
биране и предпочитание. Така на чар-
шията около сградите от възрожден-
ско Габрово се събраха и подредиха 
една до друга като наниз на огърлица 
и къщи, копия на възрожденски жили-
ща от габровските колиби Тумбалово, 
Лесичарка, Новата махала, Гачевци и 
севлиевското село Батошево. До град-
ската къща на Петър Сака, станала с 
достолепието и престижа си своеоб-
разен доайен на чаршията, Мотковото 
кафене, къщата на Симеон Ножаров, 
шарланджийницата на Йонко Колчев, 
табаханата (чието място трябваше да 
бъде до реката), се наредиха къщи от 
габровските колиби и по-далече. Тър-
сено специално или не, но сякаш сти-
хийно, както става в реалния живот, 
чаршията се оформи естествено, при-
доби своя специфична физиономия и 
колорит. Мисля, че при създаването ѝ 
Лазар Донков не се интересуваше от 
теории и не се стремеше да покаже 
етнографски специфики, исторически 
развой на жилището, влияния на те-
тевенския тип къща върху тревненско-
габровската, или от строгите градоус-
тройствени принципи на българските 
селища от предосвобожденско време. 
Тогава чаршийските сгради са се из-
граждали така, че с дюкяните в призе-
мието си да бъдат на уличната линия – 
да привлича купувачите – и за защита 
те се затварят с капаци. Когато къща-
та е навътре, дворът й откъм улицата 
е заграден за защита с висок, спиращ 
погледа дувар и здрава порта – прак-
тика, наложена от несигурното време. 
Но прословутото Мотково кафене в 
„Етърската“ чаршия, създало при из-
граждането му толкова много кахъри 
на Донков, нарушава тези принципи. 
Къщата, построена с отстъп от улична-
та линия, е обърната с вътрешното си 
лице към улицата, при това уличната 
ограда е ниска – нещо недопустимо 
за епохата. Но това „градоустройстве-
но нарушение“ с уличната чешма бли-
зо до нея раздвижва чаршията, прави 
я още по-жива и колоритна. Лазар 
Донков едва ли е търсил този ефект, 
но да го обвиняваме ли и за грешката 
му?
Продължава	в	утрешния	брой,	

в	четвъртък

прЕВози
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 

на мебели, пренасяне на 
строителни и други теж-
ки товари, извозване на 
ненужна покъщнина, стро-
ителни отпадъци до смети-
щето - 0898/780-448
ТранспорТни и хамал-
ски услуги за града - 15-
20 лв. Тел. 0878/650-456. 
[26, 15]
ТранспорТ със самос-
вал до 3.5 тона и работ-
ници - 0894/602-701. [20, 
20]

изгоДно! прЕВоз с бус 
- тел. 0896/076-279. [22, 
14]
прЕВози с бус - тел. 
0888/147-173. [12, 12]
ТранспорТ с бус  - 0.45 
лв./км - тел. 0894/004-
045. [16, 8]
ТранспорТ със са-
мосвал - 4 тона - тел. 
0876/522-774. [10, 6]
ТранспорТни услуги 
изгодно извършва тел. 
0897/828-088. [12, 6]

аВТоМобили проДаВа
рЕно ЕспЕйс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 13]
МЕрцЕДЕс 180 С се про-
дава на тел. 0895/319-
802, 0887/341-715. [5, 3]
МЕрцЕДЕс а 160 - бен-
зин, 1998 г., в движение, 
преглед, Гражданска отго-
ворност, всичко платено, 
за 900 лв. се продава на 
тел. 0884/255-078. [3, 2]

Микробуси, каМиони
бус МЕрцЕДЕс 212 се 

продава на тел. 0888/147-
173. [12, 12]
караВана „Монца“, 
дължина 5 м, се продава 
на тел. 0898/611-099. [7, 
4]

ДжипоВЕ
Джип „сузуки Гранд 
Витара“, 4х4, се продава 
на тел. 0898/611-099. [7, 
7]

поД наЕМ
„VAIKAR RENTACAR“ Ав-
томобили под наем, ул. 
„Емануил Манолов“ 28 - 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМобили
фирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба МПС. 

Вземане от място - 
0999/009-008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 17]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0897/828-088. [12, 6]

гуМи
гуМи 205-65-16 С, 8.5 
мм грайфер, 360 л, 3 
г., се продават на тел. 
0878/881-501. [5, 4]

МоТори/ВЕлосипЕДи
сиМсони купуВа тел. 
0886/928-101. [12, 7]
сиМсон 50 продава тел. 
0887/265-095. [11, 5]

пъТна поМощ
пъТна поМощ (лицензи-
рана) - 0999/009-008.

	 ВоДораВно: Невада. „Особен урок”. Натали Делон. „Сима”. 
Бел. Канарин. „На Ком”  Дим.  Тот.  Каталани (Анджелика).  Леда 
Тасева.  Агатон.  Кори. Алерамо (Сибила).  Иса (Исмаил).  Атлиман. 
Солана (Хосе). Цел. Север. Лава. Инка. „Опел”. „Милан”. Адонис. 
„На бала”  Склад.  Ренел (Джеймс).  Пален (Пьотр).  Ракитак.  Ке-
рамика.  Нареда.  Абака.  Азис.  „Рале”  Атела.  АТО.  Нерис  (Са-
ломея).  Моро  (Жана). Инат.  Вит.  Рибера  (Хосе де).  Атоли.  Зов. 
„ПанАм”.  Товарач.  Академ.  Самар.  Далара  (Тони).  Аланин.  Кап.  
Тирани.  Авар  (Ищван).  Коло.  Матев  (Павел).  Тарас  („Тарас 
Булба”).  Панел. „Металика”. Оперета.  Титан.  Ненов (Димитър).  
Кавак. 
 оТВЕсно: Бенедектин.  Кранево.  Атами.  Валидол.  Колар. 
Ривалитет. КАТ. Мари-ца.  Акерит.  Карета.  „ДАК”. Тиме (Иван). 
„Адидас”.  Параван.  Салата.  Алод.  Тал (Михаил).  Радан.  Иносан.  
Пора.  Емине.  Итин (Вивиан).  Подател.  Сенека (Луций).  Обама 
(Барак).  Аке (Йохан). Сер.  Веселин.  Барем.  Ларан.  Поликаров 
(Азаря).  Секатор.  Сава.  Бона.  Алем.  Леке.  Атанасов (Герги).  
Ден.  Тамарин.  Рали.  Омир.  Нагон.  Лапа.  Анаван.  Пек.  Мусала.  
Алабама.  Атар.  Кара (Рафаела).  Рикати (Винченцо).  Анализатор.  
Конев (Иван).  Ломоносов (Михаил).  Лекит.  Ла Валета.  Камина.  
Атанасович (Георги).  Полак (Сидни).

отговори на сканди от бр. 109, вторник

ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО
ор	ГА	НИ	ЗИ	рА	ЛИ	цЕН	ЗИ	рА	НИ	Кур	Со	ВЕ	ЗА:	

 ши Вач
 рЕ МонТ на шЕВ ни Ма ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог ня ри
 кра нис Ти
 бар Ман-сЕр ВиТьор

из Да Ва Дър жа ВЕн До ку МЕнТ за пра Вос по соб носТ

 гоТ Вач, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо ри
 лЕ чЕ бЕн Ма саж
 Маникюр, пЕДикюр,  
 нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

 Ма ши нисТ на пъТ но-сТро и ТЕл ни Ма ши ни

EТ „касТЕло“ - щори - външни и вътрешни, ВраТи - блиндирани, входни, авто-
матични, гаражни, ролЕТки - охранителни, ДограМа - алуминиева, PVC, бариЕри 
- автоматични - 066/87-04-89, 0888/255-318

Мляко, сирЕнЕ
прясно и кисело овче 
мляко, прясно сирене без 
сол - с доставка, се про-
дават на тел. 0896/544-
474. [26, 20]

жиВоТни проДаВа
Малки паТЕТа, гъски и 
други се продават. Справ-
ки на тел. 0884/006-098. 
[7, 7]
агнЕТа проДаВа тел. 
0888/975-692. [12, 2]

Храна за жиВоТни
царЕВица проДаВа тел. 
0886/64-01-01. [12, 12]

проДаВа Тор
угнил оборски тор се 
продава. Собствен транс-
порт със самосвал. Тел. 
0899/414-153. [30, 28]
биоТор оТ калифор-
нийски червей за гради-
ни и овощни насажде-
ния се продава на тел. 
0898/630-249. [24, 19]

лЕкари
псиХиаТър и нЕВролог. 
Д-р ТрифоноВ, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕ-
РЕНИЯ.
Д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
ЕсТЕТична ДЕрМаТоло-
гия, гр. Габрово, ул. „Брян-
ска“ 11, понеделник, втор-
ник, сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записване 
на тел. 066/800-140.

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - 066/804-066

счЕТоВоДна къща: 
счетоводно обслужва-
не, годишни данъчни 
декларации, годишно 
приключване, регис-
трация на фирми - 
0898/480-821.

автопазар; превози; животни продава, селскостопански; лекари; счетоводство

уроци, курсоВЕ
началЕн учиТЕл предлага индивидуални занимания 
за деца от предучилищна и начална училищна възраст 
- тел. 0894/686-687. [13, 12]

ДаВа заЕМ
прЕДлагаМ крЕДиТи - 
тел. 0893/244-226. [3, 3]

Дîц. Иãнаò Минкîв: „Живåя ñ надåждаòа, чå вñичкî цåннî îò 
архивиòå на Лазар Дîнкîв и Пåнчî Карапåнåв щå áъдå издадåнî”

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 8]
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ В ГАБРОВО И СЕЛАТА - ГРАДСКИ ВОДОПРОВОД, АСФАЛТ, ОТ 
1000 ДО 2500 м2 НА РАЗУМНА ЦЕНА; КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 
15000 лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 50000 лв; 2-ст.- до 40000 лв; 1-ст. - до 30000 лв
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., Голо бърдо, 69 м2, ет. 4/5, 2 южни стаи, 
трапезария, кухненски бокс 52 000 лв
2-ст., център, 61 м2, ет. 6/6, за ремонт 39 500 лв
2-ст., център, 61 м2, ет. 5/5, за ремонт 39 800 лв
2-ст., Бичкиня, 65 м2, етаж 3/8, ЕПК 40 000 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, 5/6, тухла, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Градище, 66 м2, ет. 3/5, ново строителство, 
обзаведен 71 500 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 69 800 лв
2-ст., Шиваров мост, 88 м2, 1/3, южен 73 000 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., Ш. мост, 86 м2, ет. 1/4, обз. 55 000 лв
3-ст., Градище, 95 м2, ет. 4/4, обз. 100 000 лв

3-ст., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 60 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, етаж 3/5, обзаведен, 
газово отопление 75 000 eu
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2, етаж от къща, след ре-
монт, газ + гараж + 1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Център, 83 м2, възможност за газ 61 900 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Врабците, 2-етажна, 53 м2 ЗП, обзаведена, двор 
850 м2  изключителни права 43 300 лв
Камъка, 40 м2 ЗП, двор 266 м2 33 900 лв
Борики, груб строеж, 352 м2, РЗП, два гаража, 4 
спални, 3 бани, двор 1010 м2 218 000 лв
Шарани, 2 къщи - стара за реставрация и нова, 
211 м2 РЗП, плевня, двор 1918 м2 56 000 лв

Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за 
гости, 6 спални, 6 бани, двор 1230 м2 150 500 лв
Драгомани, 87м2 ЗП,стара,двор 1329м2 36 500 лв
Беленци, 270 м2 РЗП, механа, лятна кухня, два 
гаража, двор 787 м2 102 995 eu
Шиваров мост,118 м2 РЗП, гараж, двор 556 м2  

 31 900 лв
Местност Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, 
автентична                              17 101 еu 
Баевци, 70 м2 ЗП, двор 883 м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, два навеса, плевня, 
4 спални, двор 1400 м2 43 500 eu
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 
 62 995 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Иглика, 68 м2 ЗП, двор 691 м2 13 600 eu
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 59 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 31 500 eu
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Лоза, 30 м2  ЗП,  двор 500 м2 16 000 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 39 800 лв
Малини, 2-ет., за ремонт, двор 1140 м2 8 000 лв
Гледаци, 1/2 част от къща, двор 907м2 20 000 лв
Беломъжи, 51 м2, ремонтирана, плочи, двор 3771 
м2 31 500 eu
Ид. център,137 м2 ЗП, отст. пр. строеж, за осно-
вен ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етъра, 73 м2 ЗП, двор 286 м2 11 800 eu

Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Иванили, с плочи, стоп. постр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб строеж, 229 м2 РЗП, два гаража 
570 м2   69 950 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 40 000 лв
Борово, 2-ет., РЗП 166 м2, лятна кухня, двор 339 
м2     договаряне
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 280 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 91 500 eu
ПРОДАВА ЕТАЖИ

Плачковци, 88 м2, 1/2 етаж + гараж 45 600 лв
Велчевци, 80 м2, 2/2 етаж 30 900 лв
Баждар, 97 м2, 1-ви/3 етаж, PVC 64 000 лв
КЪЩА ЗА ГОСТИ

Сейковци, 372 м2 РЗП, 2 къщи, стопански по-
стройки, двор 9180 м2 147 000 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Поповци, 507 м2 5 600 лв
Велчевци, 298 м2 8 900 лв
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв
Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв

Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци, 1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок обезщетение
Генчевци, 2771 м2, юг 7 000 eu
Велковци, 1653 м2, до асфалтов път 6 000 eu
БИЗНЕС ИМОТИ

Обходен път за Шипка, 20 дка, 106 м лице, до 
пътен възел Поповци, променено предназначение 
с изтекъл срок, за подновяване       240 000 лв
Производствена сграда, 457 м2 РЗП, собствен 
трафопост, асфалтов път, рампа 274 000 лв
Производствена сграда, 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 399 000 лв
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 

1500 м2 РЗП 193 800 eu
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
Офис, 164 м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

ИЦ, двустаен, обзаведен, след ремонт 600 лв
Халета от 250 до 480 м2 5 лв/м2

Мол Габрово, тристаен, обзаведен 588 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Административен център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТ-
ДАВАНЕ НА ИМОТ 

https://paragon-bg.com • https://gabrovo.house

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5 � 066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Трендафил, двустаен, ет. 3 28 500 лв
К-с „Хр. Ботев“, 61м2, ет. 2, н. стр. 72 000 лв
ИЦ, мезонет, ново стр., ет. 2/3 125 000 лв
Донино, вила, 70м2, 600 м2 двор 55 000 лв
ИЦ, тристаен, 100м2, ет. 3 78 000 лв
Смиловци, вила, 2 етажа, 1600 м2 28 000 лв
Бичкиня, 112м2, тухла 48 000 лв
Баждар, 115м2, ет. 2, двор 65 000 лв
Идеален център, 50м2 50 000 лв
Център, 85м2, ет. 3, тухла 46 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 65 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €

Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща,130м2, до ключ обз.  70 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €
Идеален център, Младост - 2-стайни, 3-стайни 

ГАРСОНИЕРИ: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Шиваров мост, 60м2, ет. 2, ново стр. 43 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Ид. център, двустаен, тухла, ет. 2 51 500 лв
Баждар, 99м2, таванска стая, ет. 2 65 000 лв
Трендафил, 76м2, ет. 3, PVC 52 000 лв
Падало, PVC, 96м2 55 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Камъка, 140м2, двор 80 000 лв
Хаджицонев мост, 2 етажа, 220м2, гараж, двор, 
PVC 45 500 лв
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Изход Севлиево, 3 дка 22 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 eu
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 8 500 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Източник, 150м2, 600 м2 двор 65 000 лв
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Идеален център, лукс студио, обзаведено 380 лв
До OMV, двустаен, обзаведен 200 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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www.monolit-bg.com

уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

Рåклами и îáяви в “100 вåñòи”

иМоТи проДаВа
къща В Недевци изгодно се 
продава на тел. 0877/577-017. 
[12, 11]
чЕТирисТаЕн апарТаМЕнТ, 
94 кв. м, срещу Консултативна 
поликлиника, четвърти етаж, 
тухла, ТЕЦ, алуминиева до-
грама, паркет, 2 тераси, една 
остъклена, маза, асансьор, 
продава за 69 000 лева тел. 
0889/227-805. [20, 19]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ - об-
заведен, в кв. Палаузово за 45 
000 лева се продава на тел. 
0897/616-970. [12, 8]
къща В село Музга - 2-ет-
ажна, се продава на тел. 
0879/266-265. [24, 7]
апарТаМЕнТи ноВо строи-
телство по себестойност и до-
говаряне се продават на тел. 
0888/44-70-96. [24, 7]
Магазин за хранителни сто-
ки - ново строителство, се 
продава на тел. 0888/44-70-
96. [24, 7]
парцЕл В кв. Златари - 4 
дка, от които 1.2 в регулация, 
ток, вода, се продава на тел. 
0898/783-741. [12, 3]
апарТаМЕнТ - 97 кв. м, в 
центъра на Габрово, за 52 
000 лв. се продава на тел. 
0877/589-023. [11, 5]
апарТаМЕнТ на ул. „Варо-
вник“ - 75 кв. м, по дого-
варяне се продава на тел. 
0889/02-02-98, 0887/141-422. 
[12, 3]
апарТаМЕнТ В кв. Палаузово 
- тристаен, 6 етаж, цена 32 
000 лв., се продава на тел. 
0896/640-685. [3, 2]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в Се-
влиево до пазара, саниран, се 
продава на тел. 0895/319-802. 
[5, 3]
парцЕли сЕ продават в Се-
влиево - Крушевски баир - 3 
бр. по 1 дка, 1 бр. - 600 кв. м, 
4 бр. - 300 кв. м. Има път, ток 
и вода. Тел. 0888/817-792. 
[5, 3]
къща В село Дебел дял 
се продава. Оглед - събота 
и неделя. Справки на тел. 
0878/860-411. [12, 1]
ЕТаж оТ къща в центъра, зад 
Мол Габрово, с двор 150 кв. м, 
се продава на тел. 0897/446-
428, 0878/356-150. [20, 1]
къща В село Козирог, с двор, 
се продава на тел. 0895/166-
612. [12, 1]
ЕТаж 2 от къща на бул. „Трети 
март“ в кв. Дядо Дянко за 22 
000 лв. се продава на тел. 
0879/344-643. [3, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и полу-
съборена, се купува на тел. 
0895/752-838.
купуВа сТари къщи и по-
стройки по селата на ниски 
цени - тел. 0889/991-977.
ТЕнЕкиЕн гараж - 5 м, търси 
да закупи тел. 0887/39-59-89. 
[12, 10]
апарТаМЕнТ - двустаен, трис-
таен, до 15 000 лв., купува 
тел. 0894/454-057. [12, 3]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
рЕноВирани и обзаведе-
ни офиси в сградата на ОББ 
се отдават под наем на тел. 
0888/907-666.
апарТаМЕнТ В София се дава 
под наем на тел. 0888/254-
625. [12, 10]
поМЕщЕниЕ В топ център, 
50 кв. м, за магазин, офис 
се дава под наем на тел. 
0878/370-640. [24, 9]

апарТаМЕнТ В кв. Лъка-
та се дава под наем на тел. 
0898/38-89-94. [12, 11]
поМЕщЕниЕ на ул. „Орлов-
ска“ 18 се дава под наем на 
тел. 0886/870-587. [12, 6]
поМЕщЕниЕ - 80 кв. м, в 
квартал Младост, до СБА, 
се дава под наем на тел. 
0889/353-138. [5, 4]
апарТаМЕнТ В кв. Тренда-
фил-2 се дава под наем на 
тел. 0879/653-803. [4, 2]
гарсониЕра В района на ав-
тогарата се дава под наем на 
тел. 0897/806-326. [5, 3]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в идеален център - обзаве-
ден, се дава под наем на тел. 
0898/362-228. [3, 3]
изгоДно! поМЕщЕниЕ за 
живеене се дава под наем на 
тел. 0899/106-016. [12, 4]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ до 
болницата, основен ремонт, 
240 лв. наем, се дава под 
наем на тел. 0898/939-303. 
[5, 1]
къща В центъра се дава под 
наем на тел. 0878/771-213. 
[3, 1]
поМЕщЕниЕ - 45 кв. м, в 
идеален център (къщата сре-
щу банка ДСК), подходящо за 
офис, жилищна площ, фри-
зьорски, козметичен салон и 
др., се отдава под наем на тел. 
0886/06-44-95. [12, 1]

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи и гори се 
купуват на тел. 0899/44-01-
77. [11, 3]

нощуВки
къща за гости - Габрово, тел. 
0878/532-714, 0888/532-714.
нощуВки В идеален център - 
0876/731-419. [22, 16]
апарТаМЕнТ - самостоятелни 
нощувки -  тел. 0889/931-264. 
[22, 2]

ДАВА ПОД НАЕМ
АПАРТАМЕНТ - двустаен, тристаен, обзаведен, газ, 
ново строителство, гр. Севлиево
МАГАЗИН - 168м2, склад и WC, газ, гр. Севлиево
СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ – h 4 м, 600м2,Севлиево 

СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ с рампа - 403м2, Севлиево 
ПОМЕЩЕНИЕ - 348м2 (цех, работилница), с. Ря-
ховците  
ПРОДАВА ДВУСТАЙНИ и тристайни ЗАВЪРШЕНИ 
АПАРТАМЕНТИ в гр. Севлиево, ЖК „М. Палаузов“
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, с 
акт 16, гр. Севлиево, ЖК „Митко Палаузов“

ГР. СЕВЛИЕВО
тел. 0885/666 636

проДаВа Машини
пЕлЕТЕн коТЕл GF SBN, 
35 киловата, на 1 годи-
на, гаранционен, цена по 
договаряне, по спешност 
продава 0896/044-120 
[33, 31]

ярМоМЕлка със ста-
нок и електромотор - 
комплект, продава тел. 
0898/848-887. [3, 3]
ЕлЕкТричЕска пишЕща 
машина се продава на тел. 
0888/819-851. [6, 1]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
цигли - втора употреба, 
15 ст./бр., продава тел. 
0887/321-999. [22, 13]
циМЕнТоВи коло-
ВЕ се продават на тел. 
0888/390-082. [20, 15]

огнЕупорни ТуХли, циг-
ли, турски керемиди втора 
ръка се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 14]
сТари цигли - двуканал-
ни, 0.20 лв., се продават 
на тел. 0877/29-84-89. 
[24, 10]
паркЕТ - дъб, масив, про-
дава тел. 0886/079-119. 
[5, 5]
суХи чаМоВи греди и 
букови талпи продава тел. 
0876/733-350. [22, 6]
ДВулицЕВ каМък се 
продава на тел. 0897/828-
088. [12, 6]
каМъни поДаряВа тел. 
0888/128-797. [6, 2]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
пЕралня „саМсунг“, 
хладилник с фризер „Зану-
си“, бойлер „Елдом“ - 80 
л, се продават на тел. 
0897/56-90-27. [11, 11]
изгоДно! запазЕни хо-
лова секция - двумодулна, 
3 м х 2.40, табуретки - 2 
броя, мека мебел, телеви-
зор „Грундиг“ се прода-
ват на тел. 0888/819-851. 
[10, 4]

проДаВа разни
цисТЕрни и бидо-
ни се продават на тел. 
0887/307-193. [25, 17]

Ел. ДВигаТЕли - 3 КВт, 
помпа GRUNDFOS и мен-
геме се продават на тел. 
0899/632-124. [12, 12]
газоВа оТоплиТЕлна 
печка - испанска, нова, се 
продава на тел. 0878/44-
16-12. [5, 5]
ТЕлЕВизор - 19 инча, 
140 лв., машина за плочки 
„Сигма“ - 290 лв., се про-
дават на тел. 0878/881-
501. [5, 4]
ДоМашЕн оцЕТ - 4 
лв./л, се продава на тел. 
0887/230-535. [3, 2]
МЕТална цисТЕрна - 10 
тона, се продава на тел. 
0888/975-692. [12, 2]

фоТоВолТаици
фоТоВолТаични МоДу-
ли за добив на електрое-
нергия за вкъщи и произ-
водствени помещения - 1 
брой - 100 лв., продава 
тел. 0888/972-311. [7, 4]

проДаВа клиМаТици
ХипЕринВЕрТорЕн кли-
МаТик „Фуджицу Нок-
рия-18“ се продава на тел. 
0879/000-654. [6, 1]

купуВа разни
изкупуВа буркани сре-
щу „Капитан Дядо Нико-
ла“ - тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497.

сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
буркани бЕз винт се из-
купуват на тел. 0879/850-
554.
сТари жЕлЕза - всякак-
ви, се изкупуват на тел. 
0893/893-754 [22, 3]
орЕХи - реколта 2019 го-
дина, се купуват на тел. 
0879/13-28-32. [2, 1]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
сТаро жЕлязо изкупува 
тел. 0897/828-088. [12, 6]

почиВки, кВарТири
бунгала В Китен - собствен санитарен 
възел, TV, хладилник - тел. 0888/813-925. 
[12, 7]

сЕМЕЕн ХоТЕл „МилЕния“ предлага ре-
лаксираща морска почивка в тихо, спокойно 
и уютно кътче, съчетание на морски бриз 
с планинска свежест, спокойствие, чистота 
и домашен уют. Хотелът е разположен във 
вилна зона „Зора“ в КК Слънчев бряг, на 
5 минути от плажа, разполага с външен 
басейн, отделни кътове за отдих в красива 
градина, със закрит и открит лоби бар, както 
и бар до басейна, безплатен Wi-Fi интернет, 
сейфове, бaрбекю, детски кът и голяма гра-
дина. Хотелът разполага с 12 апартамента, 
всеки от тях се състои от спалня и хол с 
две разтегателни легла, телевизори, кли-
матик, обзаведен кухненски бокс, кабелна 
телевизия, сешоар и др. Възползвайте се от 
промоционални цени, започващи от 40 лв. 
на вечер през месец юни. семеен хотел 
„Миления“, ул. „сатурн“ № 3, вилна зона 
„зора“, 8240 слънчев бряг. Телефон за 
контакти:  0882/515-161, сайт за резерва-
ции: http://milennia.site.
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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.
нарязани, нацЕпЕни дърва 
- 85 лв./куб., метрови - 75 лв., 
чувал дърва - 5 лв., разпалки 
- 5 лв., се продават на тел. 
0893/511-154.
„пЕХлиВаноВ“ - пресяти въ-
глища донбас, дърва. Ниски 
цени, безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-903.
нарязани и нацепени букови 
и дъбови дърва се продават на 
тел. 0876/839-779.
нарязани и нацепени дърва 
- бърза доставка. Справки на 
тел. 0877/108-825.

пЕлЕТи - 0897/97-44-77, 
www.alexfloor.com.

ДърВа за огрев - нарязани и 
нацепени, се продават на тел. 
0876/437-140.
букоВи ДърВа - нарязани и 
нацепени. Безплатен транспорт. 
Тел. 0877/191-102.
ДърВа за печки и камини - 
80 лв., се продават на тел. 
0876/583-472.
ДъбоВи за огрев - нацепени, 
80 лв., с безплатен транспорт, 
се продават на тел. 0877/471-
466.
нацЕпЕни, нарязани дърва 
- 80 лева, незабавна доставка, 
се продават на тел. 0884/709-
093
суХи и сурови нацепени дърва 
- 80 лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
ДърВа за огрев - метрови, за 
печка и камина, гарантирано 
качество и количество, се про-
дават на тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.

нацЕпЕни ДърВа - 80 лв. 
Безплатен транспорт. Незабав-
на доставка. Тел. 0895/252-
686.
МЕТроВи и нацепени дърва за 
огрев (бук) се продават на тел. 
0879/808-888.
ДърВа за огрев - нацепени и 
метрови. Реална кубатура. Тел. 
0883/553-304.
МЕТроВи ДърВа се продават 
на тел. 0876/162-172.
рязанЕ на дърва - тел. 
0887/504-456. [12, 12]
ДърВа за огрев - нарязани, 
нацепени и метрови, незабавна 
доставка, се продават на тел. 
0898/519-077. [24, 14]
суХи ДърВа за огрев се про-
дават на тел. 0887/031-439. 
[25, 14]
ДърВа за огрев - нарязани и 
нацепени - 80 лв., се продават 
на тел. 0878/47-22-37. [31, 
11]
ДърВа за огрев се прода-
ват изгодно. Качество! Тел. 
0898/24-93-36. [11, 6]

ДърВа за огрев - салкъм, на-
рязан и нацепен, с включен 
транспорт, 70 лв./куб. м, мише 
и бук - 85 лв./куб. м, метрови 
бук и мише - 75 лв./куб. м 
- тел. 0896/741-763, 0896/73-
58-59. [12, 4]
салкъМ, нарязан и нацепен 
- 70 лв./куб. м, бук и мише 
- 80 лв./куб. м - тел. 0879/56-
27-33. [12, 4]
ДърВа за огрев - салкъм - 70 
лв./куб. м, мише и бук - 80 
лв./куб. м - тел. 0897/765-901. 
[12, 4]
ДърВа за огрев на метър 
и нарязани на склад - тел. 
0897/87-98-07. [24, 7]
ДърВа за огрев - метрови и 
нарязани - тел. 0896/555-999. 
[24, 7]
сМЕсЕни МЕТроВи дърва - 
50 лв., се продават на тел. 
0897/828-088. [12, 6]
рЕжа ДърВа на 7 лв./куб. - 
тел. 0899/155-386. [12, 4]
рЕжа ДърВа - 0894/220-509. 
[24, 3]

сТроиТЕлсТВо

изгражДа ТЕраси - 
0897/931-088.

кърТи и пробива - 0897/832-
363
фирМа изгражДа, ремонтира 
или събаря - обезопасява вся-
какви покриви. Изгражда наве-
си, огради и други на най-ниски 
цени и с високо качество. Тел. 
0895/752-838.
фирМа събаря, почиства за 
сметка на материалите - тел. 
0896/183-637.
кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, ел. 
фаянс  - 0878/943-895
събаря сТари къщи и по-
стройки - тел. 0889/991-977.
рабоТа с малък багер и са-
мосвал. Тел. 0899/140-258.
услуги с мини багер - 75 см 
ширина - тел. 0897/42-93-74.
рЕМонТ на покриви - ВСЯ-
КАКВИ, и с плочи, улуци - тел. 
0896/859-701.
сТроиТЕлсТВо и ремонт на 
покриви - тел. 0896/799-364.
бригаДа изВършВа вътреш-
ни и външни ремонти, шпак-
ловки, боядисване, гипсокар-
тон, фаянс, теракота, външна 
и вътрешна изолация, ел. и 
ВиК услуги, ламинат. Собствен 
транспорт. Тел. 0886/514-300. 
[12, 11]

каМЕнни облицоВки - 
0892/033-560. [12, 12]
рЕМонТ на стари покриви и 
подмяна на улуци. Варови ма-
зилки. Тел. 0876/416-716. [24, 
17]
бригаДа изВършВа ремонт 
на покриви, хидро- и топло-
изолации, дренаж, бояджий-
ски и тенекеджийски услуги 
- 0899/638-875. [20, 12]
изВършВа рЕМонТ на по-
криви и нови, хидроизолация, 
саниране, улуци и др. - тел. 
0895/810-504. [26, 14]
услуги с багер - 3.5 тона, 
и бобкат - 3 тона - тел. 
0898/421-281. [26, 13]
каМЕнна облицоВка и на-
стилки, камини, пещи, барбе-
кю, чешми се изработват на 
тел. 0896/702-367. [12, 7]
сТроиТЕлно-рЕМонТни ДЕй-
носТи - топлоизолация на 
въже и скеле, фаянс, гипсокар-
тон и др., се извършват на тел. 
0894/068-786. [6, 5]
каМЕнни облицоВки, цо-
кли, барбекюта, плочници - тел. 
0885/015-666. [12, 9]
поДпорни сТЕни, дренажи, 
покриви, вътрешни ремонти - 
тел. 0897/390-194. [24, 7]
рЕМонТ и направа на покри-
ви, външна изолация, хидрои-
золация и др. - тел. 0888/020-
187. [24, 7]
сТроиТЕлни и ремонтни дей-
ности от А до Я на достъпни 
цени - тел. 0879/377-566. [5, 
3]
рЕМонТ на покриви, вътрешна 
и външна изолация, почистване 
на помещения предлага тел. 
0897/067-146. [6, 6]

изМазВанЕ на капаци, коми-
ни, частичен ремонт на покри-
ви - тел. 0890/215-177. [5, 4]
изВършВанЕ на ремонтни 
дейности на басейни и строи-
телни обекти - 0877/777-425, 
0886/106-033. [11, 3]
рЕМонТ на покриви, улуци, 
хидроизолация - тел. 0884/76-
93-42, от Габрово. [22, 5]
кърТя бЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [11, 1]
Топлоизолация, шпак-
лоВки, мазилки, обръщане на 
прозорци, боядисване - тел. 
0886/634-691. [4, 2]
рЕМонТ на стари къщи - по-
криви, изолации, ламарини, 
бетони и др., извършва тел. 
0882/279-749. [24, 1]
рЕМонТ на покриви, хидро- и 
топлоизолации, улуци, дренаж 
и др. - 0882/279-749. [24, 1]
гипсокарТон, шпаклоВ-
ки, мазилки, замазки - тел. 
0898/672-883. [4, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - редене, 
БЕЗПРАХОВО циклене, фино 
шлайфане, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 066/86-
61-43, 0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка и боядисване - 
тел. 0878/580-333.
алпинисТи - тел. 0887/131-
381. [33, 16]
кърТя плочки и бетони - тел. 
0897/931-764. [12, 12]
МонТаж на гипсокар-
тон, шпакловка и боя. Тел. 
0895/72-86-68. [14, 11]

ВароВи Мазилки, топлоизо-
лация, шпакловка, боя - скеле 
- тел. 0888/167-755. [24, 8]
Вик, фаянс и теракота - тел. 
0884/228-253. [22, 1]
Мазилки, заМазки, шпак-
ловки, фаянс, теракота, монтаж 
ламинат - 0885/015-666. [12, 
9]

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

ХиДроизолации
ХиДроизолации на покриви 
и гаражи - тел. 0889/65-82-08. 
[12, 11]
ХиДроизолация на покриви, 
измазване на комини, ламари-
ни - тел. 0876/54-95-12. [24, 
7]

израбоТВа

ограДна МрЕжа про-
изВЕжДа, гВозДЕи и 
ТЕлоВЕ на заВоДски 
цЕни се предлагат на тел. 
0886/650-175.

израбоТка на метални кон-
струкции, гаражни и дру-
ги врати, огради, парапети - 
0885/943-808, 066/870-546.

Ел. инсТалации, рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги по 
домовете - тел. 0899/145-802.
ЕлЕкТроуслуги В Габрово и 
региона - тел. 0877/815-367. 
[12, 12]

Ел. инсТалации - тел. 
0877/36-78-52. [22, 12]
рЕМонТ на стари и изграж-
дане на нови ел. инсталации 
- 0878/116-850. [3, 2]

коМини
профЕсионално почисТ-
ВанЕ на комини - отгоре и 
отдолу. ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 
0897/704-502.

коМиночисТач с опиТ 
- 30 лВ. - тел. 0894/525-
258.

коМиночисТач - 0889/177-
737.

Вик
изТочВанЕ на септични ями - 
тел. 0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръжка - 
0887/680-034.
оТпушВанЕ на канали - 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи - тел. 0894/22-
05-09. [25, 22]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДър ЙОРДАНОВ“ 
- АЛУМИНИЕВА и PVC дограма - 
0896/741-415.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на хладилници и фри-
зери по домовете - 0897/425-
313. [25, 14]
Ел. урЕДи поправя 0894/22-
05-09. [23, 2]
рЕМонТ на телевизори по до-
мовете - тел. 0888/279-846. 
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойлери - 
0988/815-645, 0884/155-075. 
[3, 1]

почисТВанЕ
собсТВЕн прЕВоз, изчистване 
на апартаменти, къщи, мазета, 
гаражи - тел. 0893 893 754. 
[24, 3]

косЕнЕ
профЕсионално косЕнЕ и 
поддръжка на дворове - тел. 
0899/140-254.
косЕнЕ и почистване - тел. 
0893/20-49-09. [22, 16]
косЕнЕ - тел. 0887/504-456. 
[12, 12]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, почиства-
не - тел. 0878/881-501. [12, 8]
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти, къпини - тел. 
0886/308-017. [24, 7]
косЕнЕ с храсторез - тел. 
0876/47-99-10. [12, 4]
грижа за Вашия двор - ко-
сене на трева, поддръжка на 
зелени площи, почистване на 
дворове. Тел. 0877/919-006. 
косЕнЕ и почистване на места 
- 0899/155-386. [12, 4]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, почиства-
не - справки на тел. 0894/602-
701. [19, 2]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на опасни 
дървета (АЛПИНИСТ) - www.
arborist-bg.com, тел. 0884/942-
942.
заВаръчни услуги - 
0885/72-46-71. [12, 8]
рЕМонТ на стругове и фрези 
извършва тел. 0898/359-222. 
[22, 8]
рязанЕ на опасни дървета - 
0894/602-701. [19, 2]
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рабоТа прЕДлага
салон за красота търси ма-
никюристка. Справки на тел. 
0899/987-535. [24, 21]
профЕсионална проДаВач-
ка за магазин за хранителни 
стоки набира тел. 0879/80-80-
12. [11, 11]
МайсТор кофраж и арма-
тура търси да назначи тел. 
0898/421-281. [26, 13]
„булчикън“ аД - Севлиево 
(пътят за Душево) търси порти-
ер (до 65 години). Справка на 
място или на тел. 0893/688-
353. [11, 4]

„сТоМано и МЕТалоо-
брабоТВанЕ габроВо“ 
ооД - габроВо, ул. „ин-
ДусТриална“ 36, Търси 
заВарчици на МЕТални 
изДЕлия, коиТо рабо-
ТяТ с со, МожЕщи Да 
разчиТаТ ТЕХничЕски 
чЕрТЕжи. Фирмата пред-
лага отлично заплащане, 
осигуряване на 100 про-
цента, съвременни условия 
на труд, възможност за 
постоянна работа и про-
фесионално развитие. За 
контакт: smg.berova@yahoo.
com,  тел. 0892/470-928 - 
Пепа Берова. [6, 6]

пицария „Мания“ търси сер-
витьори, пицари. Справки на 
тел. 0878/44-55-19. [12, 11]
заВЕДЕниЕ Търси миячка - 
тел. 0889/406-906. [7, 6]

проДаВачка за хранителен 
магазин, закуски, кафе се тър-
си на тел. 0897/889-009. [11, 
7]
агроапТЕка Търси служител 
с необходимата квалификация. 
Справки на тел. 0877/60-14-
33. [22, 8]
касиЕр за склад за отпа-
дъци с работно време 08.00 
- 17.00 часа се търси на тел. 
0885/815-556. [12, 7]
сЕрВиТьорка с опит се тър-
си на тел. 0899/651-549, 
0895/672-652. [12, 4]
шофьор на самосвал се тър-
си на тел. 0899/808-700. [5, 3]
МЕХана Търси да назначи по-
мощник-кухня. Справки на тел. 
0887/002-030 и 0888/310-981. 
[12, 5]
МЕХана Търси да назначи 
сервитьор/ка. Стартова запла-
та 750 лв. Справки на тел. 
0887/002-030 и 0888/310-981. 
[12, 5]

Търся жЕна до 65 години 
за социален асистент - тел. 
066/99-22-44. [5, 5]
фирМа Търси майстор на за-
куски и баничар - 0893/648-
113. [12, 3]
рабоТник за екструдер и мел-
ница за пластмаса се търси на 
тел. 0887/396-371. [11, 3]
кЕраМичЕн цЕХ в село Вра-
ниловци търси общи работници 
до 50 години. Осигурен транс-
порт от гр. Габрово. Справки на 
тел. 0888/924-837. [5, 4]
„поДЕМ габроВо“ ЕООД тър-
си общ работник. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 3]
ТаксиМЕТроВ шофьор търси 
тел. 0893/302-002. [4, 2]
грил-паВилион прЕД мага-
зин „Кауфланд“ търси да назна-
чи продавач. Справки на тел. 
0887/907-032. [11, 2]
барбЕкюрисТ и хигиенистка 
за ресторант се търсят на тел. 
0895/952-954. [3, 1]

фирМа „МЕТал груп - НБ“ 
ЕООД - гр. Севлиево търси 
да назначи заварчик с опит. 
Обхват на работата - изра-
ботка и  монтаж на метални 
врати,парапети,навеси. Добро 
заплащане. Справки на тел. 
0885/857-729. [12, 1]

рабоТа Търси
Търси рабоТа като мияч в 
заведение - тел. 0878/555-841. 
[24, 12]
рабоТа каТо охранител търси 
тел. 0894/454-057. [11, 5]
сТругар Търси работа на 4 
часа - тел. 0876/155-520. [5, 
5]
Търся рабоТа като охранител 
- тел. 0897/555-244. [5, 4]
ТаксиМЕТроВи шофьори се 
търсят на тел. 0887/587-354. 
[24, 3]
рабоТа Търси шофьор катего-
рия „В“ и „С“ - тел. 0896/99-
37-69. [3, 1]

грижа за ДЕца,
болни и ВъзрасТни
глЕДаМ болни, възрастни 
хора почасово - тел. 0877/302-
561. [20, 20]

ДоМ за ВъзрасТни  
„срЕбърно гнЕзДо“ В 
сЕло борики, габро-
Во, оТВори ВраТи. За 
пръв път в България се 
предлага уютен семеен 
кът, сред природата с 
максимален капацитет 
8 човека. За контакт 
- тел. 0885/112-697, 
0877/493-060, http://
insiemeate-bg.com. [11, 
10]

прЕДлага поМощ при от-
глеждане на дете - тел. 
0899/495-330. [5, 3]
глЕДаМ болни - тел. 
0876/581-549. [5, 3]

озЕлЕняВанЕ

„ДЕМЕТра-прогрЕс“ изВършВа: озеленяване, ландшафтни 
проекти, поддръжка зелени площи, плодни градини. Предлага 
декоративни цветя, храсти и дървета. Тел. 0877/343-426. [11, 5]

ясноВиДсТВо
изчисТВанЕ на всичко нега-
тивно - 0895/221-868.
изВЕсТнияТ шЕфкаТ ходжа 
гледа на Свещен коран. Изчист-
ва негативни енергии. Прави 
бяла магия за любов и щас-
тие. Събира разделени. Лекува 
депресии. Тел. 0884/927-482. 
[5, 5]

запознансТВа
сЕриозна прияТЕлка търси 
тел. 0988/795-831. [24, 6]
пЕнсионЕр Миньор търси 
жена за съжителство - тел. 
0882/36-25-48. [5, 3]
запознансТВо със сериозен 
мъж до 60 години търси оси-
гурена и работеща дама. Тел. 
0892/94-72-76. [3, 1]
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 Ти си тежка, отпусната и разтова-
рена“.
 упражнения	за	създаване	чувство	
за	тежест
 „Ти си съвсем тежък. Лежиш по 
гръб. Гледаш небето и наблюдаваш 
бавно преминаващите облаци. Повди-
гаш дясната си ръка. Тя натежава и се 
отпуска надолу. Чувстваш ръката си 
толкова тежка, колкото е. Изморен си 
и заспиваш.“
 „Волфганг, легни спокойно по гръб, 
ръцете - встрани до теб, дланите да 
допират земята. Чувстваш умората и с 
това - отпускането.
 Ти си съвсем тежък,
 съвсем тежък,
 тежък.
 Чувстваш се така, като че ли ця-
лата земя те държи здраво, като че 
ли иска да те притегли към себе си. 
Чувстваш се тежък и същевременно 
отпуснат и разтоварен. В ръцете и кра-
ката ти се разнася приятна умора.
 Спокоен, тежък, отпуснат, разтова-
рен.
 Колкото по-добре си разтоварен, 
толкова по-радостен си!
 Безразлична ти е двойката по ан-
глийски. Мислиш си:
 „Следващата контролна работа ще 
направя както трябва, ще работя до-
бре, ще се подготвя за нея.
 Ще се справя със задачите.
 Аз работя добре“.
 упражнения	за	създаване	чувство	
за	топлина
 „Чувстваш гъдел в пръстите, ръцете 
и краката. Кръвта нахлува във всички 
клетки на тялото, чувстваш топлината в 
дланите, ръцете и краката.“
 „Аз съм съвсем топъл.“
 Ти наистина се чувстваш топъл.
 „Ти си топъл, отпуснат, разтоварен, 
спокоен, отпуснат, разтоварен, тежък, 
топъл.“
 Това е важна концентрирана на-
гласа за децата. По този начин те се 
успокояват, подобрява се и успехът им 
в училище. Отпуснати, разтоварени и 
концентрирани, те изпълняват задъл-
женията си.
 „Аз мога това, ще го направя...“
 „Уча с желание, работя добре.“
 Ето две кратки изречения, които 
ежедневно се включват в автогенната 
тренировка. Те могат да се повтарят 
на висок глас преди или след нея - да 
се мисли съсредоточено по време на 
автогенната тренировка. По този начин 
се извършва програмиране.
 упражнения	за	сърцето
 Който лесно се вълнува, особено 
от училището, и е нервен и неспоко-
ен, на когото сърцето „бие в гърлото“, 
също може да го успокои. Децата се 
научават да въздействат на сърцето. 
Според възрастта си те научават в 
разбираема форма някои неща за 
функцията, задачите и дейността на 
сърцето.
 „Сърцето ми работи равномерно, 
спокойно, силно, редовно.“ С това те 
придобиват вяра в сърцето си.
 И когато сърцето започва да бие 
спокойно, те придобиват смелост и 
вяра в силите си, а това влияе и за по-
добрата концентрация.
 Дихателни	упражнения
 Докато в активната тренировка де-
цата изпълняват дихателни и разтовар-
ващи упражнения, които при естестве-
ните движения идват от само себе си, 
то в автогенната тренировка те отделят 
специално внимание на дишането.
 Първо се изпълнява дишане с пее-
не на гласни. Те пеят гласните, подчер-
тавайки ги с движения:
 А - махайки с ръце встрани.
 Е - като локомотив.
 И - като че ли пропускат зрънца 
пясък през ръцете си.
 О - изразявайки учудване и опис-
вайки кръгове с ръцете си.
 У - като изстреляно дълбоко У, кое-
то се изтласква като въздишка.

 Задействам децата:
 „Вдишвайте и издишвайте спокой-
но. Това трябва да правите винаги 
преди класна работа, винаги, когато 
трябва да направите нещо: просто 
спокойно вдишване и издишване, най-
добре с въздишка при издишването. 
Издишвайте въздуха по-дълго време, 
отколкото обикновено. И когато пеете 
гласните а-е-и-о-у, можете да удължите 
въздишката или да я скъсите, това мо-
жете да чуете сами.
 Можете да изпеете едно леко „х“ 
със сричките ха-хе-хи-хо или със съ-
гласната „б“: ба-бе-би-бо-бу, изпявайки 
сричките в различни тонове. Чувствате 
се по-леки, вдишвате и издишвате.
 „Дишането е напълно спокойно.“
 Сега си поставете ръцете върху ко-
рема. Чувствате как се изпъва коремът 
при вдишването и как се отпуска при 
издишването. Чувствате дихателното 
възвишение (хълм) и дихателната плос-
кост (равнина). На вас ви се диша:
 „Диша ми се.“
 Сабине веднага се отпуска и разто-
варва. Астмата й намалява. Подготвена 
от разговорите от разтоварващите ди-
хателни упражнения, тя диша свобод-
но. 
 „Дишането е съвсем спокойно.“
 „Диша ми се.“
 упражнения	за	 корема	и	слънче-
вия	сплит
 Дирк го заболява коремът винаги, 
когато се вълнува за нещо вкъщи или 
в училище, особено преди контролна 
работа. Болките са в средата на коре-
ма, около пъпа, понякога със спазми. 
Тези спазми, наричани пъпни колики, 
изчезнаха след автогенната трениров-
ка.
 Задействам Дирк:
 „Спокойно, отпуснато, разтоваре-
но, тежко, топло, тежко, топло.
 Коремът се затопля, отпуснат е и 
слънчевият сплит се затопля, коремът 
е топъл“.
 Обяснявам му какво е слънчевият 
сплит. То е като слънце, което излъчва 
топлина.
 Запознавам децата с най-важните 
органи, които са разположени в коре-
ма, като стомах, черва и черен дроб. 
Петер се оплаква от болки в корема 
и понякога повръща, особено преди 
класна работа. Оплакванията се появя-
ват, когато трябва да се концентрира.
 Карам децата да поставят ръцете 
си върху корема. Те се научават да 
въздействат, да успокояват и отпускат 
слънчевия сплит, корема си и особено 
стомаха и червата. Децата заучават 
формулата:
 „Коремът ми е спокоен, отпуснат и 
топъл, слънчевият сплит се затопля“.
 Това помага на децата, които ре-
агират на неовладените трудности с 
различни свои органи, например с 
болки в стомаха.
 След отделните упражнения, а по-
късно след цялостната програма де-
цата се завръщат в предишното си 
състояние. Те се протягат, като че ли 
току-що стават от сън. След няколко 
минути се чувстват съвсем различно, 
ободрени са.
 упражнения	за	главата.	охлажда-
не	на	челото
 След като децата са научили дотук 
автогенната тренировка по време на 
шестото упражнение, те могат да се 
концентрират върху главата. Който има 
бистра глава, може да работи добре - 
това се знае от децата. Главата винаги 
трябва да е хладна. Който има зачер-
вено, горещо лице, в повечето случаи 
не мисли така добре, както този, който 
стои над ситуацията, който мисли хлад-
нокръвно.
 „Челото ми е малко хладно, малко 
хладно.“
 По този начин те си представят, че 
хладен вятър разхлажда челото им.
 „Челото ми е малко хладно.“
 Те са спокойни и отпуснати, хладни 
и разсъдливи вкъщи и в училище, мо-
гат да се концентрират.
 Това упражнение за челото децата 
заучават най-рано след половин годи-
на, когато вече са овладели основната 
програма. Тези упражнения са низшата 
степен на автогенната тренировка.
 „Намесата“ в органите - сърце, ко-
рем, глава - би трябвало да се води от 
лекар.
 Целта на упражненията е да се 
преодолее страхът, вътрешно децата 
да са свободни и радостни. Тук помага 
представата за нещо хубаво, за нещо, 
на което се радваме. Тогава се достига 
до концентрирано намиране на сила в 
покоя и до нейното използване. Който 
е спокоен и смел, повече не се вълну-
ва, всичко си идва на мястото навре-
ме. Когато децата веднъж вече схванат 

стойността на упражненията, тогава те 
се превръщат за тях в нещо съвсем 
естествено. Отдават им се лесно. То-
гава е целесъобразно заедно с децата 
да се изработят сугестивните формули. 
 Ето Волфганг, който говори лошо 
и заеква. След разговор с него уста-
нових задръжки в говора. Говорообра-
зуването е в ред. Трябва само да се 
предаде смелост и самочувствие на 
Волфганг.
 Неговите формули са:
 „Аз съм смел.“
 „Говоря ясно и разбираемо.“
 „Аз съм радостен и свободен.“
 Те му помагат да преодолее своите 
задръжки, които в по-голямата си част 
са възникнали главно от страх.
 Страхът е една от главните причи-
ни за неуспех при всички деца. Затова 
на понятието страх противопоставям 
понятието смелост.
 „Аз съм смел и свободен.“
 „Справям се със задачите си.“
 „Казвам това, което мисля.“
 Всичко това може да помогне само 
ако е налице готовност за работа. 
Много деца, които ходят с нежелание 
на училище, не могат да се концентри-
рат, често обаче са само мързеливи, 
могат да си помогнат с концентрирана-
та нагласа:
 „Уча добре.“
 „Работя добре.“
 или:
 „Ходя с желание на училище.“
 „Работя редовно и добре.“
 Което от децата разбира какво оз-
начава положителна нагласа, добавя:
 „Аз съм настроен положително“.
 Всички формули трябва да бъдат 
положителни. Те трябва да се обяснят 
и разберат от децата.
 При нарушения на съня е важно 
подчертаването на спокойствието, т. е. 
концентрираната нагласа:
 „Аз съм и ще бъда спокоен.“
 „Спя добре.“
 При упражненията, чрез покоя, из-
чезва и главоболието.
 По този начин децата се приучват 
към по-добро концентриране и пишат 
по-добри класни работи, нямат пробле-
ми с преминаването в по-горен клас. 
Изчезва страхът от училище и влия-
нието върху семейството е положител-
но. Отново настъпва мир. Грижата за 
състоянието на детето в училище от-
стъпва на заден план. Самото дете си 
осигурява повече свободно време за 
игра поради подобрените си възмож-
ности за концентриране. Постигнатото 
по време на автогенната тренировка 
отпускане и разтоварване води до по-
лесното овладяване на проблемите, 
до разграждане на агресивността, до 
установяването на контакти.
 Колкото по-бързо се отстранят 
нервните прояви на училищния и се-
мейния стрес, толкова по-спокойна 
е атмосферата, толкова по-пълно се 
чувства радостта от живота, с която се 
решават по-лесно задачите.
 Както вече споменахме, при по-
малките деца преминаването към авто-
генната тренировка се извършва чрез 
спонтанно измислените вълшебни ис-
тории. По-малките деца се разхождат 
с удоволствие в света на фантазията 
си по вълшебни поляни, летят до небе-
то, облаците, Луната и звездите.
 Децата в училищна възраст с же-
лание предприемат откривателски пъ-
тешествия дълбоко в морето, в горите, 
в джунглата или често изживяват при-
ключения в кукления театър. Напре-
жението на историята, която децата 
изживяват, оставя трайни следи в тях-
ната фантазия, често след това те я от-
разяват в някоя рисунка и тя ги владее 
дълго време. Няма нищо по-хубаво от 
това да се измисли фантастична исто-
рия за малките деца, която ги държи в 
напрежение и същевременно ги разто-
варва, която е красива и успокояваща. 
 Една такава история разказах на 
Ундине, която искаше да отлети до ня-

коя звезда.
 „Ундине, къде искаш да пътуваш?“
 „До някоя звезда.“
 „Представи си, че пред нашия 
прозорец лети вълшебен самолет, по-
знатият ни Бабебибобу. На него е напи-
сано - „посока - звезда“. Значи това е 
самолетът, с който ще летим.“
 Спокойни, отпуснати, разтоварени, 
ние лежим в самолета.
 Започва пътешествието. Много ско-
ро Земята се изгубва в далечината. 
След кратко време тя изглежда като 
синьо кълбо със сребърни орнаменти - 
континентите.
 Ние сме вече далеч в Космоса. 
Толкова сме нависоко, че Земята вече 
не се вижда. Поглеждаме към небето 
и виждаме, че се приближаваме към 
една ярко светеща звезда, към Вене-
ра.
 Посрещат ни потоци от мисли, оц-
ветени във всички цветове.
 Мисловните излъчвания с различни 
светлинни вълни имат определен звук.
 Синьото е с дълбок, продължите-
лен звук.
 Червеното е с двоен звук.
 Жълтото се издига някъде във ви-
сините.
 Зеленото трепти хармонично и ни 
успокоява.
 След като сме възприели всички 
излъчвания, вече сме съвсем близо 
до Венера. Отваря се една голяма 
овална врата. Посреща ни изобилие от 
златиста слънчева светлина. Виждаме 
само светлина.
 Златистата слънчева светлина се 
приближава към нас. От нея се офор-
мят жителите на Венера. Те поздравя-
ват Ундине.
 „Добър ден, Ундине.“
 „Радваме се, че идваш при нас.“
 „Тук е хубаво.“
 „Тук е топло.“
 „Тук съвсем лесно се мисли.“
 „Хрумват ти всякакви идеи.“
 „Ти си здрава и радостна.“
 Така пеят златистослънчевите фигу-
ри от светлината на Венера.
 Нашият самолет ни закарва точно 
пред входа на Венера.
 Когато влизаме в звездата, обгръ-
щат ни светлини в различен цвят и 
всеки цвят ни казва нещо различно.
 „Ние сме звездочистачите“ - казват 
ни малки скачащи фигурки и ни на-
пръскват с някаква течност от невиди-
мо шишенце. Това е обвивката, с която 
трябва да преминем през звездата, 
без да се изгорим.
 „Ние сме мисли“ - казват ни малко 
по-големите сини лъчи.
 Те се въртят и обръщат на всички 
страни.
 „Мисли, че вече си в звездата“ - 
казва ни един оранжевочервен лъч с 
дълбок глас, който ни обгръща и повта-
ря: „Ти си вече в звездата“.
 Ундине навлиза навътре в звезда-
та, оглежда се и вижда сияещи светли-
ни. Като че ли в звездата всичко свети 
и тази светлина се предава и на нас.
 Плуваме върху море от светлина 
и мисли като светлинни платноходки 
срещу големите вълни. Срещу нас 
приижда все повече и повече светлина 
и накрая стигаме до вътрешността на 
звездата, до една празнична зала.
 Пред нас като огледало се прости-
ра море. Това е морето на мислите.
 На брега му седят милиарди мисли 
от цялата Вселена в различни цветове, 
големина и фигури от светлина.
 Приближават се царят и царицата 
на Венера, обгърнати в сиянието на 
всички цветове.
 „Добър ден, скъпо човешко дете“ - 
казва царицата на Ундине.
 „Сега ще се научиш да мислиш.“
 „Мисленето ще ти достави радост.“
 „Мисленето ще ти е приятно.“
 Спокойна, отпусната, разтоварена, 
Ундине седи в кресло от светлина и 
приема мислите на царицата на свет-
лината.

 Изведнъж настъпва безпокойство, 
чува се гръм и тътен. Какво се е случи-
ло?
 Морето от мисли се разтваря и 
отвътре излиза една „лоша“ мисъл.
 „Аз съм тук и ще изпратя всички 
ви в Космоса. Венера трябва да се 
разпадне. Ще изпратя моите духове по 
целия свят, за да унищожат добрите 
мисли.“
 Виждаме как се появяват малки 
черни фигури. Но царицата на мислите 
и светлината е подготвена за всичко 
това. Тя насочва вълшебен лъч светли-
на към тъмните фигури.
 „Трябва да изчезна“ - извиква глав-
ната мисъл на злото и потъва заедно с 
всички свои тъмни духове в дълбините 
на морето.
 „Виждаш ли, Ундине - казва цари-
цата, - добрата мисъл винаги побежда-
ва.“
 „Добрата мисъл съм аз.
 Сега ще ти подаря добрите мисли.“
 След това тя няколко пъти осветя-
ва Ундине с червено, оранжево, жълто, 
синьо, зелено. Тя се изморява.
 Съпровождат ни до вълшебния са-
молет.
 Лягаме.
 Ние сме спокойни, отпуснати.
 Напълно спокойни потъваме в дъл-
бок сън и по-късно пристигаме на Зе-
мята.
 „Аз съм смела, уверена, свободна 
и радостна!
 Имам добри помисли.
 Мисля добре.“
 И това мислено пътешествие даря-
ва смелост, смелост за концентриране 
и радост.
 „Аз съм спокойна, отпусната, раз-
товарена, тежка, топла.“

План на терапията
 Следващият план има за цел да 
покаже как и под каква форма проти-
ча лечението на деца, изпълнени със 
страх, с трудности при концентриране-
то и установяването на контакт.
	 Въвеждаща	беседа	и	поставяне	на	
диагноза	от	медицинско-психологич-
на	гледна	точка
 1. Разговор с родителите, майката, 
детето - изясняване на предисторията 
(прекарани болести, семейна ситуация, 
влияние на обкръжаващата среда - ро-
дители, братя, сестри, като допълнение 
писмо на майката за „нейното дете“).
 2. Съвети към родителите и оказва-
не на помощ при възпитанието:
 - обяснение на диагнозата, на въз-
можните зависимости;
 - молба (предложение) за тяхното 
съдействие;
 - предложение да изучават автоген-
ната тренировка (в групи);
 - съдействието на семейството.
	 Лечение	на	децата
 1. Сугестивни мерки:
 - терапия с разговори;
 - сугестивен подход към автогенна-
та тренировка чрез образни предста-
ви;
 - дихателни и разтоварващи упраж-
нения.
 2. Упражнения за въвеждаща ак-
тивност като път към автогенната тре-
нировка:
 - спонтанна игра и игра на роли, 
пантомима;
 - игри с движение;
 - рисуване, общуване с цветовете;
 - моделиране, работа с глина;
 - терапия с музика, общуване със 
струнни инструменти;
 - игра с кукли, куклен театър.
 3. Автогенна тренировка:
 - за по-големите деца, изхождайки 
от ситуацията - ситуационни разговори 
на групата (образни преживявания);
 - за по-малките деца през сугес-
тивния преход (терапия) - с приказки, 
фантастични истории.
 4. Оценяване на работата (в редов-
но провеждани семинари за родители, 
педагози и психолози, за всички, които 
общуват (се занимават) с дадено дете):
 - членове на семейството;
 - при по-малките деца - възпитате-
лите;
 - представители на социални гри-
жи;
 - при децата в училищна възраст 
- класният ръководител и преподавате-
лите;
 - лица от различни ведомства, гри-
жещи се за децата.
 Тези семинари се провеждат под 
формата на разговори, оценка във 
връзка с практическите упражнения, 
например общи игри, музика, пеене, 
танци, общи излети и други.

Продължава	в	сряда

Фåнîмåнъò 
на ñòраха

Дåцаòа, ñъщî каòî възраñòниòå, имаò нåрвни ñмущåния заради 
нåпрåîдîлими òруднîñòи, кîнфликòи и прîáлåми, на кîиòî 
рåаãираò ñъñ ñвîя лаáилåн îрãан, „душåвния ñåизмîãраф”

	 В	 книгата	 „Страхове	 при	 здра-
вите	 деца“	 се	 разглеждат	 стра-
ховете	 при	 децата	 и	тяхното	 от-
ражение	 на	 здравето.	 Авторката	
-	детската	лекарка	Гизела	Еберлайн,	
психолог	 с	 близо	 30-годишна	 прак-
тика,	 майка	 на	 пет	 деца,	 разказва	
за	 различните	 форми	 на	 страхове,	
водещи	 до	 невроза,	 разстройство	
на	речта	и	съня,	понижаване	на	ра-
ботоспособността	 и	 вниманието.	
Разглеждат	 се	 методите	 за	 про-
филактика	на	тези	нарушения.	Кни-
гата	 е	 предназначена	 за	 педагози,	
лекари,	 психотерапевти	 и	 преди	
всичко	за	родителите,	но	тя	би	по-
могнала	на	всеки	днес.
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 За акцент на месец 
юни екипът на ХГ „Христо 

Цокев” има удоволствие-
то да ви представи един 

чудесен френски градски 
пейзаж на Дончо Вълчев - 
„Прованс”. 
 Художникът е изобра-
зил на картината един от 
онези мили кокетни френ-
ски площади, които можем 
да видим в много южни 
френски градове. Хората 
там свободно се разхож-
дат през почивните дни 
насам-натам, разглеждат 
витрините, купуват багети 
от традиционните малки 
магазинчета и свежа хра-
на от традиционните не-
делни пазари. Триетажни 
жилищни сгради, боядиса-
ни в топли охрови и жълти 
оттенъци, заобикалят пло-
щада в композицията, кое-
то създава усещането за 
спокойствие, стабилност и 
лично пространство. Само 
големите чинари излъчват 
вътрешната си динамика 
към небето. Поражда се 
чувство, че художникът е 
упоен от тази градска иди-
лия и южен начин на жи-
вот. 
 Дончо Вълчев е един 
от тези български худож-
ници, които са били вдъ-
хновени от френския им-
пресионизъм. Той изнася 
страстта към импресиони-

зма през целия си твор-
чески живот. Художникът 
е завършил с отличие спе-
циалност „Живопис” в На-
ционалната художествена 
академия в класа на проф. 
Ненко Балкански в края 
на 50-те години на XX век. 
 Още в началото на 
творческия си път – за три 
месеца през 1959 г. той 
посещава Франция - съби-
тие, което оказва решава-
що значение за развитие-
то му като художник. След 
това Дончо Вълчев пътува 
до Франция няколко пъти. 
Именно затова в творче-
ското му наследство мо-
жем да намерим толкова 
много сюжети от Париж и 
други прекрасни места в 
тази страна. 
 През 1989 г. Дончо 
Вълчев става професор по 
живопис във ВИИИ „Нико-
лай Павлович“ - София. 
 Участвал е в колектив-
ни изложби из страната 
и в международни такива 
в Москва, Будапеща, Бу-
курещ, Варшава, Япония, 
САЩ, Алжир. Получил II и 
III награда на СБХ, награ-
да от СГНС, Награда на 
София, награда „Созопол 
и морето“ и много други.

Фрåнñкияò дух в òвîрчåñòвîòî 
на живîпиñåца Дîнчî Вълчåв

АкцентзамесецюнивХудожественагалерия„ХристоЦокев“-Габрово
етворбатанаДончоВълчев„Прованс”

Портретнапроф.ВълчевотхудожникаРадкоМурзов,2000г.

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 	 	 -	 Кога	 започва	 рабо-
та	 най-сетне	 Габровският	
театър?	 Интелигентната	
публика	в	Габрово	е	зажа-
дняла	за	изкуство.
   - На 3 юни започнахме 
репетиции на компилация 
от малките комедии на Че-
хов, заедно с текстове от 
руския драматург Шукшин. 
Ще играем на открито. Не 
мога да кажа къде точ-
но. Имаме две предложе-
ния - едното е в кафенето 
в градинката до театъра, 
другото място е градина-
та на хотел „Балкан“. Ще 
се опитаме да направим 
представление и на Етъра.
 Продължаваме с репе-
тициите на „Салиери“ по 
Питър Шафър - моноспек-
такъл на Димо Димов. Ре-
жисьор е Петринел Гочев. 

Очакваме да сме готови 
в края на юни. Него ще 
го представим първо на 
сцената на театъра при 
спазване на всички проти-
воепидемични мерки.
 След това очакваме 
още един моноспектакъл 
на габровската актриса 
Поля Йорданова. Тя е ново 
попълнение в нашия теа-
тър. Спектакълът е по една 
руска пиеса - „Мечтата 
на Наташа“, режисьор - 
Ана Батева. Ще направим 
още една част от Чеховите 
малки комедии с пиесата 
„Юбилей“, също с  тексто-
ве на Шукшин. Режисьор е 
Петринел Гочев. С тях ще 
се опитаме да използваме 
една нова форма - теа-
тър на маса. Това озна-
чава, че декорът ще бъде 
една маса и няколко сто-
ла, това е препратка към 

първите репетиции на вся-
ка постановка, те винаги 
са на маса. На актьорите 

ще бъде дадена възмож-
ност да четат, но говорим 
за майстори на словото 

и актьорско майсторство. 
Предвидили сме спектакъ-
ла на 10-12 юни.
	 -	 Какво	 става	 с	 пие-
сата	 за	 годишнината	 на	
Иван	 Вазов?	 С	 нея	 ще	
отпразнувате	 75	 години	
габровски	театър,	нали?
    - На 28 юни актьорите 
за пръв път ще чуят текста 
на „Под игото“ - 1894 годи-
на. Четенето е отворено 
и за публика. Премиерата 
ще бъде на 10 октомври, 
когато преди 75 години е 
изиграна първата поста-
новка в Габровския театър.
	 -	На	актьорите	работи	
ли	ви	се	вече?
 - Работи им се, раз-
бира се. От месец и по-
ловина питат няма ли да 
започваме. За актьора е 
много важно да поддържа 
формата си. Трудно пре-
живява такава продължи-
телна почивка. Актьорът 
живее по други сезони. 
Месеците февруари, март, 
април, май са активният 
му сезон, юли и август 

- почивен, наесен отно-
во започва активен сезон. 
В най-добрите месеци за 
работа да стоиш прину-
дително вкъщи затворен, 
актьорите започват да 
страдат. Ако се наложи, 
ще работим и през това 
лято, но още не знаем как-
ви ще са настроенията на 
публиката. Юли и август 
са месеци за почивка на 
хората. Но така или иначе 
сезонът през август ще 
бъде доста блед.
    Заради ситуацията ми-
сля, че няма да е финан-
сово изгодно и ще ограни-
чим турнетата. Разходите 
за едно турне са доста 
големи. Ще имаме турнета, 
но не в такъв мащаб, как-
то досега.
 -	 Ще	 продължат	 ли	
съботните	 детски	 пред-
ставления,	 които	 се	 рад-
ват	на	голям	успех?
 - Знам, че децата мно-
го се радват на съботните 
представления.  Имаме по-
кана от НУ „Васил Левски“. 

Вероятно ще възстановим 
детските представления 
през юли, няма да успе-
ем да го направим този 
месец. Ще играем вече 
готовите представления 
„Пепеляшка“, „Приключе-
нията на Лиско“, „Приказ-
ливко в страната на думи-
те“, „Принцесата, която не 
искаше да играе“. Имахме 
идея на направим ново 
представление „Пипи Дъл-
гото чорапче“, тази година 
се навършват 75 години от 
издаване на книгата. Този 
проект ще се премести 
малко по-нататък.
	 -	Имахте	идея	да	пре-
местите	от	май	за	есента	
Международния	 фести-
вал	на	монодрамата,	кой-
то	 не	 се	 състоя	 по	 обяс-
ними	причини.	Ще	се	слу-
чи	ли?
    - Не, ще го проведем 
през 2021 г. В него има 
много международни учас-
тия, не бива да рискуваме 
и се съобразяваме с об-
становката.

Пåòкî Кîйчåв: „Запîчвамå ñåзîна ñ малки кîмåдии на Чåхîв"
	 	 За	 старта	 на	 габровския	 театър,	 за	 подгот-
вяните	спектакли,	 за	новите	заглавия	и	форми	на	
постановките	разказва	Петко	Койчев,	директор	на	
Драматичен	театър	„Рачо	Стоянов“	-	Габрово.

 В началото на 80-те го-
дини на миналия век един 
млад журналист от нацио-
налния вестник „Отечест-
вен фронт“ се завръща 
за няколко дни в родния 
си град Габрово. Шефът 
на отдел „Култура“ Петьо 
Блъсков го командирова 
със задачата да направи 
интервю. Младият журна-
лист избира да разговаря 
с майстор от музей „Етър“ 
и сам признава, че когато 
мисли за занаят, то това е 
грънчарството. 
 По същото време една 
млада жена, посветила се 
на изкуството да извайва 
предмети от глина, успя-
ва да съхрани габровската 
керамика. Задачата е по-
ставена от директора на 
музея Лазар Донков. Же-
ната привлича погледите 
на хиляди посетители, така 
че съвсем естествено е 
да стане обект на медиен 
интерес.
 Днес младият журна-
лист от началото на 80-те 
години на миналия век е 

известен писател, а жена-
та – най-големият дарител 
на музей „Етър“, е успяла 
не само да усвои направа-
та на габровска керамика, 
но и да предаде знанието 

си на следващо поколение 
грънчари.
 Христо Стоянов се 
връща в спомените си към 
своето интервю с Виоле-
та Керемедчиева – Клара, 

когато през първата сед-
мица от юни 2020 година 
посещава едно от свои-
те любими места – музей 
„Етър“. Разказва с усмивка 
за положените в началото 

на кариерата си усилия да 
проведе разговор с грън-
чарката.
 Отива пред грънчар-
ницата, където вижда 
момиче в носия – така 
е облечена в спомените 
му, поздравява и пита за 
грънчаря, за да направи 
интервю. Виолета Кере-
медчиева се съгласява, но 
бързо става ясно, че раз-
менените реплики трудно 
ще свършат работа за на-
ционален вестник. 
 Христо Стоянов раз-
питва за връзката меж-
ду изкуството и занаята. 
На всичките му въпроси 
Клара, която печели по-
сетителите с усмивките и 
интересните си разкази, 
отговаря лаконично. Без-
крайно изненадан, Христо 
Стоянов я пита какво да 
пише, а тя му позволява 
да развихри фантазията 
си, формулирайки нейните 
отговори.
 Редакционната колегия 
на влиятелния по онова 
време национален вест-

ник публикува интервюто с 
грънчарката Виолета Кере-
медчиева – Клара, а малко 
по-късно Петьо Блъсков, 
който се досеща какво е 
станало, се шегува с мла-
дия журналист за публи-
куваните разсъждения по 
глобални за изкуството 
теми. 
 Грънчарката и журна-
листът повече не се сре-
щат, но този спомен оста-
ва в съзнанието на Христо 
Стоянов – един от най-из-
вестните съвременни пи-

сатели на България. Поня-
кога при посещенията си 
в музей „Етър“ поглежда с 
любопитство към грънчар-
ската работилница – кой 
знае, може пък да зърне 
грънчарката от своето ин-
тервю. Тогава, като млад 
журналист, Христо Стоя-
нов прави от него собст-
вен разказ, вероятно зато-
ва този спомен му е тол-
кова скъп. Като габровец 
се шегува – „Най-хубави 
са чуждите жени и собст-
вените разкази“. 

Еòърñкаòа ãрънчарка Клара живåå в ñпîмåниòå на пиñаòåля Õриñòî Сòîянîв


