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	 Продължава	 укрепва-
нето	 на	 скатове	 на	 учас-
тъци	 от	 Обходния	 път	 на	
Габрово,	 съобщи	 вчера	
Агенция	 „Пътна	 инфра-
структура“.
	 Предвижда	се	дейност-
ите	да	приключат	до	края	

на	 юли.	 Те	 се	 извършват	
без	спиране	на	трафика	и	
възпрепятстване	 на	 пъту-
ването.
	 Свлечената	 вчера	 су-
тринта	 скална	 маса	 от	
проливните	 дъждове	 в	
региона	 незабавно	 е	 по-

чистена	 и	 движението	 в	
отсечката	е	без	ограниче-
ние.

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Стартират	 няколко	
проекта	 по	 инвестицион-
ната	 програма	 в	 рамките	
на	 бюджета	 на	 Община	
Габрово.	 Най-големият	
от	 тях	 е	 изграждане	 на	
къса	връзка	между	 улици-
те	 „Скобелевска”,	 „Еману-
ил	 Манолов”,	 „Чардафон”	
и	 „Баждар”.	 Габровската	
фирма	 „Пътстрой”	 ще	 се	
заеме	 с	 изпълнение	 на	
проекта.
	 Там	 коренно	 ще	 се	
промени	 пространството.	
Ще	се		прокара	улица,	ще	
сe	рехабилитира	участъка.	
Ще	 се	 изгради	 и	 парко-
зона	 с	 20	 места,	 вклю-
чително	 и	 за	 хора	 с	 ув-
реждания.	 В	 дясната	 част	
на	 пространството	 ще	 се	
възстановят	 настилките	
за	 пешеходци,	 тротоари-
те,	зелените	площи,	ще	се	
благоустрои	 района.	 Няма	
да	 се	 премахват	 липите	
в	 зелената	 зона.	 Ще	 се	
подменят	 подземни	 кому-
никации.
	 Там	ще	бъде	изградено	

и	 малко	 кръгово	 кръсто-
вище	 за	 безопасност	 на	
движението.	То		ще	бъде	с	
диаметър	11	м.	По	големи-
на	ще	прилича	на	кръгово-
то	до	Спортната	зала.
	 Първо	 ще	 бъдат	 съ-

борени	 три	 стари	 сгра-
ди,	 включително	 и	 т.	 нар.	
розова	 къща,	 която	 е	 на	
тротоара.	 Отчуждителните	
процедури	са	приключили.	
Строителните	работи	са	на	
стойност	500	000	лв.	от	об-

щинския	 бюджет.	 Очаква	
се	те	да	започнат	до	края	
на	месеца.
	 	 	Идеята	 за	 този	 проект	
датира	 от	 почти	 10	 годи-
ни,	 съобразен	 е	 с	 градо-
устройствените	 планове.	

Няколко	 години	 се	 реали-
зираха	 отчуждителни	 про-
цедури,	 сега	 вече	 можем	
да	 пристъпим	 към	 негово-
то	 изпълнение,	 уточни	 на	
брифинг	 кметът	 Таня	 Хри-
стова.	„Тупик	улица	е	била	

действаща	 във	 времето	
назад.	 Когато	 е	 изграден	
мостът	 на	 занаятите,	 то-
гава	 тя	 става	 задънена,	
обслужваща	 само	 жите-
лите	 на	 блока	 там.	 Прос-
транството,	което	сега	ще	

се	 благоустрои,	 е	 разпо-
ложено	 между	 градинка-
та	 и	 реката	 и	 жилищната	
сграда,	известна	като	Дом	
на	 книгата”,	 допълни	 арх.	
Николай	Меразчиев,	 зам.-
кмет.		продължава на стр. 2

Ново кръãово - в цåнтърà нà Гàáрово

	 В	 разпоредително	 за-
седание	 състав	 на	 Окръ-
жен	 съд	 -	 Габрово	 пре-
крати	съдебното	производ-
ство	 по	 наказателно	 дело	
от	 общ	 характер	 №	 18	 и	
върна	 делото	 на	 прокура-
турата	за	отстраняване	на	
допуснати	 съществени	 и	
отстраними	 нарушения	 на	
процесуалните	правила.
	 Делото	 е	 образувано	
по	обвинителен	акт	на	Га-
бровска	окръжна	прокура-
тура	 против	 З.	 И.	 от	 Се-
влиево,	обвинен	в	това,	че	

през	 периода	 януари	 2014	
г.	 -	 декември	 2018	 г.	 из-
вършвал	банкови	сделки	и	
като	 физическо	 лице	 пре-
доставял	 кредити	 на	 раз-
лични	лица	от	Севлиево	и	
Дряново.	 Така	 е	 получил	
значителни	 неправомерни	
доходи	 под	 формата	 на	
уговорена	 и	 заплатена	 му	
лихва	 по	 предоставените	
заеми	 общо	 в	 размер	 на	
205	 343,40	 лева	 и	 им	 при-
чинил	значителни	вреди.
	 Съдът	 счете,	 че	 при	
изготвяне	 на	 обвинител-

ния	 акт	 са	 допуснати	 съ-
ществени	 нарушения	 на	
процесуалните	 правила,	
ограничаващи	 правата	 на	
подсъдимия.	 Съдебният	
състав	констатира	неясно-
ти	по	отношение	предмета	
на	 доказване	 по	 делото,	
а	 именно	 -	 извършеното	
престъпление	 и	 участие-
то	 на	 З.	 И.	 в	 него,	 което	
пряко	 рефлектира	 върху	
правото	 му	 на	 защита.	
Съдът	 подчерта	 някои	 не-
пълноти	в	отделни	пункто-
ве	 от	 обвинението,	 свър-

зани	с	времето	и	мястото	
на	 извършване	 на	 прес-
тъплението,	 периода	 за	
погасяване	 на	 кредитите,	
определянето	 на	 размера	
на	 реализирания	 от	 З.	 И.	
неправомерен	доход.
	 Съдът	 прекрати	 съдеб-
ното	 производство	 и	 вър-
на	делото	на	прокурора	за	
отстраняване	 на	 наруше-
нията.	 Определението	 на	
съда	подлежи	на	обжалва-
не	или	протестиране	пред	
Апелативен	 съд	 -	 Вeлико	
Търново.

Кàрл Кàнäулков 
- àрхитåкт и 
ръковоäитåл нà 
ñъврåмåнно Гàáрово
ДНЕС страници 3, 4 и 5 са посветени на 100 
години от рождението на арх. КандулКов

Лихвàр рàзäàл крåäити зà нàä 200 хиляäи

Проäължàвà укрåпвàнåто нà ñкàтовåтå 
нà учàñтъци от Оáхоäния път нà Гàáрово

	 Започва	 обновяването	
на	 една	 от	 най-забележи-
телните	 сгради	 в	 Габрово,	
в	която	се	помещава	Исто-
рическият	музей	в	града.
	 Сградата	 е	 построена	
в	 началото	 на	 ХХ	 век	 от	
двама	 братя	 –	 Цанко	 и	
Стефан	 Хаджистойчеви.	
Проектът	 е	 на	 архитект	
Никола	 Лазаров.	 Строена		
е	за	жилищна	и	търговска	
площ	на	братя	Хаджистой-
чеви,	 които	 през	 20-те	 го-
дини	 на	 ХХ	 век	 фалират.	
Тогава	 е	 обявена	 за	 клон	

на	 БНБ.	 Стъкленият	 по-
крив	 е	 от	 времето,	 кога-
то	 сградата	 става	 банка.	
Днешната	изложбена	зала	
на	 музея	 е	 била	 паричен	
салон	на	банката.
	 Ремонтът	 и	 осъвреме-
няването	 на	 експозицията	
се	финансират	с	европей-
ски	средства.	Безвъзмезд-
ната	помощ	е	в	размер	на	
1,	365	млн.	лева,	приносът	
на	Общината	е	250	хиляди	
лева.
	 Ремонт	 и	 реставрация	
на	 сградата	 на	 Регионал-

ния	исторически	музей	се	
налага,	 за	 да	 се	 спрат	
течовете	и	разрушаването	
на	 стените	 в	 зданието	 от	
индустриалния	 период	 на	
Габрово.
	 Масивната	 барокова	
къща	 отдавна	 е	 превър-
ната	 в	 музей,	 а	 сградата	
беше	обявена	за	паметник	
на	културата	от	национал-
но	значение.
	 Финансирането	 по	
проекта	 ще	 осигури	 и	
осъвременяване	на	експо-
зициите	и	внедряването	на	

новите	 технологии.	 Посе-
тителите	ще	могат	да	полз-
ват	 двуезичен	 дигитален	
гид	за	историята	на	всеки	
експонат,	да	проследят	на	
3D	 екран	 пресъздадените	
важни	 исторически	 съби-
тия,	 да	 се	 докоснат	 до	
възрожденското	 минало	
на	Габрово.
	 Друга	 атракция	ще	 им	
позволи	 да	 се	 качат	 на	
емблематичната	 сграда	
„Парахода“	 на	 индустриа-
леца	Пенчо	Семов	и	да	го	
управляват.

Зàпочнà оáновявàнåто нà åäнà от нàй-крàñивитå 
ñãрàäи в Гàáрово - нà Иñторичåñкия музåй
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аВТоМобили продаВа
рЕно ЕспЕйс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 17]
ТойоТа ТЕрсЕл 4х4 
се продава на тел. 
0876/799-923. [12, 4]
МЕрцЕдЕс а160 - 1998 
година, в движение, 
всичко платено, за 900 
лева се продава на тел. 
0899/075-544. [4, 1]
оТлични оТ Германия: 
Ауди 80, Мерцедес Вито, 
Голф 4, Мерцедес А160, 
Опел Комбо - пикап, Рено 
Туинго, 1.2, се продават 
на тел. 0898/878-548. [2, 
1]

Микробуси, каМиони
караВана „Монца“, 
дължина 5 м, се продава 
на тел. 0898/611-099. [7, 
6]

аВТоМобили
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, 21]
коли за скрап от място 
изкупува тел. 0897/828-
088. [12, 10]

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

прЕВози
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./

час - 0893/511-154.
ТранспорТни услуги 
изгодно извършва тел. 
0897/828-088. [12, 10]
ТранспорТ със са-
мосвал до 3.5 тона и 
работници - 0894/602-
701. [15, 4]

почиВки, кВарТири
бунгала В Китен - собствен санитарен възел, TV, 
хладилник - тел. 0888/813-925. [12, 11]

ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 
разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 

цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 
уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

В периода 07.07.2020 - 08.07.2020 г. от 09:00 
до 15:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ре-
монтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	
електроенергия	ще	 бъде	 прекъснато	 електрозах-
ранването	в	района	на	град	Габрово,	с.	Рязковци	
и	БКТП	„Равнище“.

В периода 01.07.2020 - 02.07.2020 г. от 09:00 
до 15:00 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	
ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	
на	 електроенергия	ще	бъде	прекъснато	 електро-
захранването	в	района	на	Габрово,	с.	Рязковци	и	
БКТП	„Равнище“.

Електроразпределение Север АД, Разпредели-
телен обслужващ център Габрово и Горна Оряхови-
ца се извинява на своите клиенти за възникнало-
то неудобство и се надява на разбиране. 

Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

уроци, курсоВЕ

карЕла сЕйлинг. кур-
соВЕТЕ за праВоспо-
собносТ „Водач на ко-
раб до 40 бТ по МорЕ“ 
(капиТански курсоВЕ)  
под ръкоВодсТВоТо на 
родЕния В габроВо ка-
пиТан илия дянкоВ. 
Индивидуален график за 
всеки курсист. Можете да 
съчетаете учебната програ-
ма с годишната си отпуска. 
За допълнителна инфор-
мация и записване - тел. 
0898/535-793

курсоВЕ по ветроходство 
с родения в габрово ка-
питан илия дяков - с три 
прекосявания на атланти-
ческия океан. Курсовете 
се водят по индивидуален 
график в акваторията на 
Несебър с 25-футова яхта. 
За допълнителна инфор-
мация и записване - тел. 
0898/535-793.

СВЕтозАр ГАтЕВ

	 Седем	 проверки	
ще	 направи	 отборът	 на	
„Янтра“	по	време	на	подго-
товката	си	за	завръщането	
във	 Втора	 професионал-
на	футболна	лига.	Първият	
съперник	 на	 габровския	
тим	 ще	 бъде	 отборът	 на	
„Литекс“.	Мачът	ще	се	със-
тои	 в	 събота,	 20	 юни,	 в	
Ловеч.	 Планира	 се	 оста-
налите	 шест	 проверки	 да	
се	проведат	в	Габрово.	На	
24	юни	(сряда)	„Янтра“	ще	
посрещне	втория	отбор	на	
„Лудогорец“	 (Разград),	 а	
на	27	юни	(събота)	ще	при-
еме	 горнооряховския	 „Ло-
комотив“.	 На	 4	 юли	 „Ли-
текс“	 ще	 върне	 визитата	
и	 ще	 гостува	 на	 стадион	
„Христо	 Ботев“.	 Последни-
те	 три	 проверки	 са	 с	 ти-

мове	от	Трета	лига.	За	12	
юли	 (неделя)	 е	 планиран	
мач	 с	 „Партизан“	 (Червен	
бряг),	 на	 15	 юли	 (сряда)	
отборът	ни	ще	приеме	„Ро-
зова	 долина“	 (Казанлък),	
а	 последната	 планирана	
контрола	е	със	състава	на	
„Загорец“	 (Нова	 Загора)	
на	18	юли	(събота).	Начал-
ните	 часове	 на	 срещите	
ще	 бъдат	 уточнени	 допъл-
нително.
	 От	 тази	 седмица	 от-
борът	 започва	 двуразови	
занимания,	като	за	трени-
ровките	ще	 бъдат	 използ-
вани	 двата	 тревни	 терена	
–	на	„Христо	Ботев“	и	„Ап-
рилов“,	 както	 и	 игрището	
с	 изкуствена	 трева	 при	
дъждовно	 време.	 Очаква	
се	 в	 следващите	 дни	 към	
състава	да	се	присъединят	
няколко	нови	попълнения.		

	 До	31	август	2020	г.	се	
удължава	 срокът	 за	 по-
даване	 на	 проекти	 в	 кам-
панията	 „Моята	 професия	
-	 моето	 бъдеще“,	 органи-
зирана	от	портала	на	бъл-
гарските	общини	Kmeta.bg.
	 Всеки	 студент	 у	 нас	
има	шанс	да	впечатли	де-
вет	 големи	компании	като	
разработи	 проект	 по	 за-
дадена	 тема.	 Най-добрите	
стратегии	 ще	 си	 поделят	
награден	 фонд	 от	 18	 000	
лева.	 Инициативата	 стар-
тира	 на	 11	 май	 2020	 г.	
в	 партньорство	 с	 29	 бъл-
гарски	 университета,	 сред	
които	 и	 Технически	 уни-
верситет	 –	 Габрово,	 а	 па-
трон	е	Министерството	на	
труда	 и	 социалната	 поли-
тика.
	 Първоначалният	 за-
мисъл	 бе	 младите	 хора	
да	 разработят	 и	 изпратят	
проектите	 си	 до	 15	 юни.	

Заради	желанието	на	мно-
зина	студенти	да	участват,	
които	 сега	 са	 възпрепят-
ствани	 заради	 съвпаде-
нието	 на	 активния	 период	
за	писане	на	проекти	със	
студентската	 сесия,	 орга-
низаторите	удължават	сро-
ка.
	 До	 края	 на	 месец	 ав-
густ	 всички	 желаещи	 сту-

денти	 могат	 да	 подадат	
своята	 кандидатура,	 като	
се	регистрират	и	изпратят	
иновативен	проект	на	спе-
циално	 създадената	 плат-
форма.
	 Всеки	 участник	 може	
да	 изпраща	 до	 един	 ав-
торски	 проект	 по	 избор	
от	 девет	 предварително	
зададени	 теми	 и	 профе-

сионални	области,	като	из-
рично	трябва	да	посочи	за	
коя	компания	е	направена	
разработката.
	 Идеята	 е	 да	 се	 по-
могне	 на	 родния	 бизнес	
в	 търсенето	 на	 квалифи-
цирани	 служители	 и	 да	
се	 съдейства	 за	 изграж-
дането	 на	 тясна	 връзка	
между	учебните	заведения	
и	 предприемачите.	 Кон-
курсът	 е	 възможност	 за	
талантливите	 млади	 спе-
циалисти	да	бъдат	открити	
от	 най-подходящия	 за	 тях	
работодател.
	 Спонсори	 на	 инициа-
тивата	 са	 „Пощенска	 бан-
ка“,	 „Виваком“,	 „Аурубис	
България“,	 „Нова	 Броуд-
кастинг	 Груп“,	 „Филип	Мо-
рис	 –	 България“,	 „Джи	Пи	
Груп“,	 TheMayor.EU,	 ДП	
„Ръководство	 на	 въздуш-
ното	 движение“	 и	 „Риск	
Електроник“.

	 Жури,	 съставено	 от	
партньорите,	 ще	 опреде-
ли	 печелившите	 проекти.	
Всяка	 от	 представените	
фирми	 има	 право	 да	 из-
бере	само	един	победител	
по	 анонсираната	 тема,	
който	ще	 получи	 парична	
награда	в	размер	на	2	000	
лв.,	 както	 и	 възможност	
за	 кариерно	 развитие	 в	
съответната	 компания.	
Оценката	 и	 класиране-
то	 на	 победителите	 ще	
бъдат	 през	 септември,	 а	
допълнително	ще	се	уточ-
ни	датата	на	официалната	
церемония	 за	 награжда-
ването.
 Повече	 информа-
ция	за	темите	и	общите	
условия	 за	 участие	 в	
кампанията	 „Моята	 про-
фесия	 –	 моето	 бъдеще“	
можете	 да	 намерите	 на	
интернет	 страницата	 на	
Kmeta.bg.

Кàмпàниятà „Моятà профåñия - моåто 
áъäåщå” проäължàвà äо крàя нà àвãуñт

продължава от стр. 1  
	 „С	 новото	 кръгово	
ще	 бъде	 облекчено	 дви-
жението,	 ще	 се	 подобри	
транспортната	 връзка	 с	
Техническия	университет	и	
болницата.	Там	 е	 възлова	
точка	в	транспортната	ар-
терия	 на	 града.	 Решаване	
проблемите	 в	 зоната	 на	
улиците	 „Емануил	 Мано-
лов“,	 „Чардафон“	 и	 „Баж-
дар“	и	продължението	й	в	
къса	връзка	ще	доведе	до	
създаване	 на	 достатъчно	
безопасна	 зона	 и	 ще	 се	
отпуши	движението.	Който	
е	 пътувал	 по	 направле-
нието	 „Баждар“,	 „Емануил	
Манолов“	 в	 пиковия	 час	
16.40,	иска	да	направи	ляв	
завой	 и	 да	 спази	 правил-

ника	 за	 движение,	 може	
да	 чака	 на	 кръстовището	
30-40	 минути.	 Там	 стават	
серия	 пътнотранспортни	
произшествия.	 Паркира-
нето	 на	 обитателите	 на	
големия	 блок	 там	 сега	 	 е	
безобразно,	 включително	
и	 в	 зелените	 площи.	 С	
новото	кръстовище	всички	
тези	 проблеми	 ще	 бъдат	
решени.
	 	Освен	 това	 осигурената	
връзка	 от	 улица	 от	 „Ско-
белевска“	 към	 „Баждар“,	
„Емануил	 Манолов“	 и	
„Чардафон“	 също	ще	 бъде	
удобство	 за	 водачите.	
Когато	 има	 много	 нато-
варено	 движение	 и	 то	 в	
три	 посоки,	 най-удачно	 е	
изграждането	 на	 кръгово	

кръстовище.	
	 Ще	 се	 облекчи	 дви-
жението	 от	 паметника	 на	
Чардафон	 до	 кръговото	
на	 Консултативна	 полик-
линика,	 а	 също	 така	 и	 на	
пътуващите	 към	Баждар	 и	
Варовник.
	 Сега	 може	 би	 ви	 из-
глежда	 тясно	 мястото,	
но	 като	 се	 съборят	 трите	
сгради,	 ще	 се	 види,	 че	
разстоянието	 е	 достатъч-
но.	Кръстовището	няма	да	
бъде	по-малко	или	различ-
но	 от	 тези,	 които	 са	 на	
основните	 пътни	 артерии.	
Броят	 на	 пътнотранспорт-
ните	произшествия	ще	на-
малява,	тъй	като	предпос-
тавките	 стават	 по-малко“,	
коментира	Момчил	Корна-

зов,	 строителен	 инженер,	
главен	 експерт	 в	 Община	
Габрово.
						Предвижда	се	обектът	
да	бъде	завършен	до	края	
на	октомври.	В	следващия	
общински	 бюджет	 ще	 бъ-
дат	предвидени	средства	и	
за	видеонаблюдение	там.
	 Освен	този	обект	през	
строителния	 сезон,	 про-
дължава	 благоустрояване	
на	 кв.	 Трендафил	 и	 меж-
дублоковите	 пространства	
на	ул.	 „Свищовска“	от	но-
мера	59	до	67.	Благоустро-
яването	е	на	стойност	300	
хил.	лв.
	 „То	ще	 продължи	 през	
следващите	 две	 години.	
Предвидена	 е	 и	 подмяна	
в	 някои	 участъци	 на	 ВиК	

мрежи	 и	 други	 подземни	
комуникации.	
	 Изпълнител	 на	 строи-
телните	дейности	ще	бъде	
фирма	 „Пътстрой“	 АД	 -	
Габрово.	 Същата	 фирма	 е	
изпълнител	 и	 на	 текущите	
ремонти,	 които	 включват	
ремонти	 на	 уличната	 и	
пътна	 мрежа	 в	 общината.	
Договорът	 е	 с	 продължи-
телност	2	години.
					Очакванията	и	желани-
ята	за	текущи	ремонти	на	
улици	са	много	по-големи,	
отколкото	 са	финансовите	
ни	 възможности.	 В	 сайта	
на	 Общината	 са	 посоче-
ни	 улиците	 и	 участъците,	
които	ще	бъдат	реконстру-
ирани“,	обясни	кметът	Таня	
Христова.

Ново кръãово - в цåнтърà нà Гàáрово

ОФК „Янтрà” оáяви 
проãрàмàтà ñи зà 
контролнитå ñрåщи

	 Кметът	 на	 Севлиево	
д-р	 Иван	 Иванов	 издаде	
заповед,	 с	 която	 се	 за-
бранява	брането	на	липов	
цвят.	
	 В	 заповедта	 е	 посо-
чено,	 че	 не	 се	 позволява	
отсичането	на	липови	дър-
вета	 и	 кастрене	 на	 клони	
от	 тях	 в	 общински	 земи	
и	 гори,	 както	 и	 брането	
на	 липов	 цвят	 край	 на-
товарени	 с	 автомобилно	
движение	 пътища.	 Не	 е	

разрешено	 и	 метенето	 на	
липов	прашец.
	 Брането	на	липов	цвят	
от	 земи	 и	 гори,	 собстве-
ност	на	Община	Севлиево,	
се	 извършва	 само	 след	
издадено	 разрешение	 и	
заплатена	такса.
	 Контрол	 по	 заповедта	
ще	 извършва	 звено	 „Об-
щински	 инспекторат“	 към	
Община	 Севлиево,	 както	
и	 кметовете	 и	 кметските	
наместници	по	селата.

   Завършена е подмяната на хоризонталната конструкция и 
ремонтът на парапета на металния мост, свързващ площа-
да на бившата автогара и гара Дряново.

Кмåтът нà Сåвлиåво зàáрàни 
áрàнåто нà липов цвят

	 Днес	 в	 Народното	 съ-
брание	 ПГ	 „Обединени	
патриоти“	 организира	 об-
ществено	 обсъждане	 на	
представения	 на	 21	 май	
2020	г.	нов	закон	за	защи-
та	 на	 физическите	 лица	
при	 неплатежоспособност,	
уреждащ	статута	 на	 т.нар.	
частен	фалит.
	 България	 е	 сред	 мал-
кото	държави	в	ЕС,	която	
няма	законодателна	защи-
та	 при	 задлъжнялост	 на	
физически	лица		 Според	

представения	 законопро-
ект	 за	 защита	 на	физиче-
ските	 лица	 при	 неплате-
жоспособност	 (за	 повече	
от	 три	 месеца)	 защита	
може	 да	 получи	 длъжник,	
който	 има	 едно	 или	 по-
вече	 парични	 задължения	
с	 общ	 размер	 до	 200	 000	
лв.	 и	 предостави	 на	 раз-
положение	 на	 кредитори-
те	 си	 за	 удовлетворяване	
на	 вземанията	 им	 цялото	
си	 имущество	 и	 бъдещите	
доходи	 за	 пет	 години,	 с	

изключение	 на	 несеквес-
тируемите	 вещи	и	 доходи.	
За	да	бъде	поставено	фи-
зическото	лице	под	закри-
ла,	 законопроектът	 изис-
ква	 кумулативното	 нали-
чие	 на	 две	 предпоставки	
–	 неплатежоспособност	 и	
добросъвестност.	 Лицата,	
поставени	под	защита,	ще	
бъдат	 вписвани	 в	Центра-
лен	 електронен	 регистър	
на	 физическите	 лица	 в	
неплатежоспособност	 към	
Агенцията	по	вписванията.

	 Проектът	има	за	цел	да	
защити	 правата	 и	 интере-
сите	на	физическите	лица,	
изпаднали	 в	 състоянието	
на	 неплатежоспособност,	
като	 създаде	 възможност	
за	 възстановяване	 на	 со-
циалната	 и	 трудовата	 им	
активност,	както	и	осигуря-
ване	на	справедливо	удов-
летворяване	 на	 техните	
кредитори.	Това	ще	доведе	
до	 прекратяване	 на	 съ-
ществуващото	 в	 Републи-
ка	България	положение	на	

„доживотна	 задълженост”	
на	 длъжници	 –	 физически	
лица,	които	нито	могат	да	
удовлетворят	 кредиторите	
си,	 нито	 да	 се	 освободят	
от	 съществуващата	 обвър-
заност	 с	 тях.	 Въведеното	
със	 законопроекта	 бързо	
и	 ефективно	 производ-
ство	 цели	 да	 се	 постигне	
справедливо	 пълно	 или	
частично	 удовлетворяване	
на	 кредиторите	 на	 непла-
тежоспособния	 длъжник,	
като	се	гарантират		права-

та	на	всички	правни	субе-
кти,	участващи	в	него.
	 С	 предлагания	 зако-
нопроект	 за	 защита	 при	
неплатежоспособност	 на	
физическите	лица	се	цели	
транспонирането	 на	 Ди-
рективата	 ЕС	 2019/1023	 в	
българското	 законодател-
ство,	 като	 следва	 да	 се	
отбележи,	 че	 	 България	 е	
от	малкото	държави	в	све-
та,	 която	 няма	 действащ	
нормативен	 акт,	 уреждащ	
тази	 материя.	 Неговата	

изключителна	 важност	 и	
актуалност	се	мотивират	и	
с	 непредвидимите	 после-
дици,	 които	 ще	 настъпят	
след	 приключването	 на	
пандемията.	Предвижда	се	
законът	 да	 се	 прилага	 за	
физически	 лица,	 които	 са	
български	 граждани,	 как-
то	 и	 чужденци,	 постоянно	
пребиваващи	 на	 терито-
рията	на	България,	като	са	
изключени	 ЕТ,	 съдружни-
ците	и	акционери	в	търгов-
ски	дружества.

Днåñ зàпочвà оáщåñтвåно оáñъжäàнå нà зàконà зà чàñтния фàлит
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ЦВЕтомИрА КойЧЕВА, 
НАЧАлНИК отДЕл 

„ДърЖАВЕН АрхИВ” - 
ГАброВо

Представете	 си	 Габро-
во	 без	 Дом	 на	 културата,	
Дом	на	хумора	и	сатирата,	
без	сградата	на	Общината,		
без	обновеното		здание	на	
читалище	 „Априлов-Палау-
зов”,	 без	 монументалната	
украса	 на	 мостовете,	 без		
входовете	на	града	от	Се-
влиево	и	връх	Шипка,	без	
най-впечатляващите	 гра-
доустройствени	 решения.	
Представете	 си	 Габрово	
без	паметниците	на	Цанко	
Дюстабанов,	Тотю	Иванов,	
Капитан	дядо	Никола,	дас-
кал	 Цвятко	 Самарджиев,	
Ран	Босилек,	Емануил	Ма-
нолов	и	 т.	 н.	Тази	 година,	
на	 16	 юни	 се	 навършват	
100	 години	 от	 рождението	
на	 инициатора,	 твореца,	
организатор	в	реализация-
та	на	всичко	това,	човекът,	
с	 когото	 Габрово	 основа-
телно	се	гордее	-	архитект	
Карл	Кандулков.

Ето	как	описва	голяма	
част	 от	 живота	 си	 сами-
ят	 арх.	 Карл	 Кандулков	 в	
своя	 автобиография:	 „Ро-
ден	съм	в	гр.	Севлиево	на	
16	 юни	 1920	 г.	 Майка	 ми	
беше	 домакиня,	 а	 баща	
ми,	по	професия	–	шивач...	

основното	 си	 образова-
ние	завърших	в	родния	си	
град.	През	1934	г.	постъпих	
в	 Строителния	 техникум	
„Цар	Борис”,	сега	„Христо	
Ботев”,	 който	 завърших	 в	
1939	 г.	 Веднага	 постъпих	
на	 работа	 като	 строите-
лен	техник	при	арх.	Петко	
Цвятков,	арх.	Данко	Митов	
и	 арх.	 Петър	 Марковски.	
Работих	на	обекти	от	най-
различно	 естество	 –	 жи-
лищни	 сгради,	 общински	
домове,	 хали,	 кланици,	
училища,	гари	и	много	дру-
ги.		През	време	на	военна-
та	си	служба	в	ШЗО	през	
1941-1942	 г.	 бях	 изпратен	
в	 гр.	 Сливен	 по	 изграж-
дане	 на	 Военната	 болни-
ца.	 В	 1942	 г.	 заминах	 за	
град	 Дрезден,	 Германия,	
където	 следвах	 Архитекту-
ра.	 След	 победата	 на	 9	
септември	1944	 г.	 немците	
не	ме	 пуснаха	 да	 се	 вър-
на	в	Родината	и	заедно	с	
19	 другари	 бях	 арестуван	
за	 антифашистка	 дейност	
от	ГЕСТАПО	и	след	тежки	
изпитания	 -	 изпратен	 в	
лагерите	 Радеберг,	 след	
това	в	Бухенвалд.	Едва	до-
живях	 до	 освобождението	
на	 11	 април	 1945	 г.	 След	

5-месечно	 лекуване	 зами-
нах	за	гр.	Дрезден,	където	
възстанових	 следването	
си	и	завърших	архитектура	
през	 юни	 1946	 г.	 Върнах	
се	 в	 Родината	 през	 сеп-
тември	1946	г.	Постъпих	на	
работа	 в	 строителна	 коо-
перация	 „Новострой”.	 Тук	
проектирах	 много	 жилищ-
ни	и	обществени	сгради	и	
ги	 строяхме:	 Профсъюзен	
дом	 „Георги	 Димитров”,	
банята	 в	 Панчaрево,	 кул-
турния	 дом	и	 селсъвета	 в	
Горубляне,	театър	ВИТИЗ	и	
др.	През	 1949	 г.	 преминах	
на	 работа	 в	 проектантска	
организация	 на	 Централ-
ния	съюз	на	профсъюзите.	
Проектирах	почивни	домо-
ве	–	на	ЦС	на	прфсъюзите	
във	 Велинград,	 Габрово	 –	
местността	 Люляците,	 Пе-
щера...	 културен	 дом	 на	
профсъюзите	 в	 Габрово,	
жилищни	 сгради	 в	 Габро-
во,	Сливен,	Плевен,	детски	
домове,	пионерски	лагери,	
търговски,	 изложбени	 и	
много	други	сгради...	През	
1954	 г.	 се	обединихме	със	
Здравпроект.	 Тук	 проекти-
рах	 поликлиника,	 балне-
осанаториум,	 болници	 -	 в	
Ботевград,	 Варна,	 Помо-
рие,	 Плевен	 и	 др.	 През	
1957	 г.	 бях	 назначен	 за	
началник	 на	 архитектурен	
отдел	в	Здравпроект.	

	 След	административни-
те	 реформи	 в	 страната,	
през	1959	г.	бях	изпратен	в	
Габрово	 като	 председател	
на	Изпълнителния	комитет	
на	Градски	народен	съвет,	
на	 която	длъжност	бях	до	
април	 1966	 година...”.	 За	
втори	 път	 арх.	 Кандулков	
е	 начело	 на	 Изпълнител-
ния	 комитет	 на	 Градски	
народен	 съвет	 –	 Габрово	
от	6	август	1971	г.	до	9	юни	
1976	г.

За	 	 това	 време,	 неза-
висимо	 от	 тежката	 адми-
нистративна	 работа,	 под	
негово	 ръководство	 се	
разработва	и	осъществява	
мащабно	 и	 перспективно	
строителство	 и	 благоус-
трояване	 на	 града.	 Ето	
какво	 е	 важно	 за	 него	 в	
изграждането	на	един	мо-
дерен,	 съвременен	 град:	
„...	Искам	да	разберете,	че	
градоустройството	 не	 се	
прави	с	мнения,	а	с	рабо-
та,	с	чертане.	Градоустрой-
ството	 решава	 всичките	
проблеми	 на	 икономиката	
на	 дадена	 територия,	 как-
то	и	степента	на	обитава-
не.	 Има	 идеи,	 виждания	
(концепции),	 варианти,	 от	
които	 се	 пресява	 най-до-

брото...”,	 „...А	 планът	 (на	
Габрово)	 важи	 за	 50	 го-
дини,	 за	 половин	 век!	 А	
след	 половин	 век,	 ако	 се	
променят	 нещата,	 ще	 се	
направи	 актуализация,	 ще	
се	 прегледа	 и	 там,	 къде-
то	 има	 ново	 нещо,	ще	 се	
подмени.	 За	 нови	 50	 го-
дини	пак	ще	се	работи...“.	
Той	 успява	 да	 проектира	
и	 много	 обекти:	 жилищ-
ни	 комплекси,	 улици	 (бул.	
„Априлов,	 „Чардафон”),	
мостове.	 Преустроена	 е	
училищната,	 здравната	 и	
търговската	мрежа.	По	не-
гови	проекти	се	изграждат	
много	паметници.	Оформят	
се	 със	 скулптурни	 фигури	
мостовете,	 входните	 арте-
рии	на	града	и	т.	н.	С	това	
се	 поставя	 началото	 на	
архитектурното,	 художест-
веното	и	културно	оформя-
не	на	града.	

Една	 от	 най-красивите	
и	 емблематични	 сгради	 в	
Габрово	 -	Домът	на	култу-
рата,	 е	 негово	 дело.	 Той	
споделя	 в	 свои	 бележки	
за	 проектирането	 и	 стро-
ежа	 на	 сградата:	 „Проек-
тирането	 през	 1959	 г.	 на	
Дома	на	културата	продъл-
жи	 усилено.	 ...Успяхме	 да	
дадем	 работните	 планове	
и	 документация	 през	 сеп-
тември	 1959	 г.	 Строежът	
започна	през	м.	юни	1959	

година...	 Така	 продължи	
до	 края	 на	 1965	 г.,	 когато	
почти	 всички	 работи	 бяха	
завършени	 и	 остана	 да	
се	 устройва	 само	 сцена-
та.	 През	 този	 период	 от	
6	 години	 бях	 по	 2-3	 пъти	
дневно	на	Дома	на	 култу-
рата,	ръководих	най-отбли-
зо	изпълнението	на	всички	
работи.	Работата	в	качест-
вено	 отношение	 е	 безу-
пречна.	А	с	това	спечели	и	
вътрешно	 архитектурната	
изява	 на	 Дома.	 За	 отно-
шението	 на	 ръководство-
то	към	Дома	на	културата	
няма	 смисъл	 да	 се	 пише.	
Те	 му	 се	 радват,	 водят	
гости	 да	 го	 разглеждат.
Един	факт	ще	остане	като	
гвоздей	в	сърцето	ми.	Ние	
поставихме	 плоча	 кога	 и	
от	 кого	 е	 проектиран	 и	
строен	 този	дом.	В	 ГК	на	
БКП	 се	 постави	 въпроса	
да	се	махне	плочата.	Това	
го	 искали	 габровци.	 Само	
казах:	 да	 не	 се	 занима-
ват	с	този	въпрос,	защото	
него	разрешавам	само	аз.	
То	е	мое	право	и	няма	да	
разреша	 на	 никого	 да	 се	
гаври	с	моя	 труд	и	моята	
мъка...”.	

Сред	 чертежите	 на	

арх.	 Кандулков	 на	 Град-
ския	 народен	 съвет	 (Об-
щина	Габрово)	има	отново	
негови	 спомени,	 споделе-

ни	при	среща	между	него	
и	 габровски	 обществени-
ци,	за	изграждането	й	и	за	
други	 интересни	 подроб-
ности:	„...Бяхме	направили	
проект	 за	 художествено	
оформление	 на	 Общин-
ския	съвет	 -	 той	беше	 то-
гава	 още	 Окръжен	 съвет,	
но	 ние	 го	 правехме	 за	
Общински	 съвет.	 Отпред	
имаше	 две	 фигури,	 които	
ги	прави	проф.	Любен	Ди-
митров,	който	прави	вход-
ната	 статуя,	 композиция-
та	 откъм	 Севлиево.	Той	 е	
един	 прекрасен	 скулптор.	
Направи	 „Властта“	 и	 „Тър-
говията“,	това	са	основни-
те	 такива	 компоненти	 на	
управлението	 на	 един	Съ-
вет.	И	ги	поставихме	пред	
Съвета,	както	беше	напра-
вен	 проектът.	 А	 проектът	
беше	одобрен	 от	Държав-
ната	комисия	за	монумен-
тални	изкуства.	Обаче	ста-
на	промяната	в	Габрово	и	
като	 сложихме	 фигурите	
пред	Съвета,	само	на	дру-
гия	 ден	 наредиха	 да	 ги	
махнат”.

	 Арх.	 Кандулков	 ра-
боти	 по	 преустройството	
на	 сградата	 на	 кожарска	
фабрика	 за	 нуждите	 на	
създадената	 през	 1972	
г.	 уникална	 в	 света	 ин-

ституция	 Дом	 на	 хумора	
и	 сатирата	 –	 Габрово.	 В	
Ориентировъчна	 справка	
за	 изготвяне	 задание	 за	
преустройство	 на	 бивша	
Кожарска	 фабрика	 „Братя	
Калпазанови”	 в	 Дом	 на	
хумора	и	сатирата	Стефан	
Фъртунов	–	един	от	създа-
телите	на	Дома	на	хумора	
и	 негов	 пръв	 и	 изключи-
телно	 успешен	 директор,	
пише:	 „...Самата	 сграда	
чрез	 оформянето	 да	 под-
сказва	съдържанието	и	да	
има	 самостоятелна	 худо-
жествена	 стойност.	 Край	
сградата	 да	 се	 предвидят	
условия	за	паркиране,	съ-
ответстващо	на	едно	масо-
во	 посещение	 на	музейни	
зали,	 театъра,	 киното.	 Да	
се	предвиди	необходимата	
етапност:	 преустройство	
на	съществуващите	сгради	
и	втори	етап	строителство	
на	нови,	допълнителни	по-
мещения.	 При	 фасадното	
оформление	 и	 облицовка	
да	 се	 потърсят	 оригинал-
ни	 решения	 и	 облицовъч-
ни	 материали,	 които	 да	
подчертават	 и	 отличават	
сградата	 от	 останалите	 в	
града...”.		

Делото	 на	 арх.	 Кан-
дулков	 по	 отношение	 на	
преустройството	е	видимо	
и	днес,	а	Домът	е	една	ин-
ституция,	с	която	габровци		
заслужено	се	гордеем.

По	 време	 на	 неговото	
ръководство	 и	 по	 негови	
проекти	 се	 преустройва	
и	 читалище	 „Априлов-Па-
лаузов”,	 изгражда	 се	 и	
Летния	 театър.	 Проектира	
монументалната	 пласти-
ка	 на	 мостовете	 в	 цен-
тралната	 част	 на	 града	
–	„Игото”,	Боровски,	новия	
Баев	 мост,	 Моста	 на	 за-
наятите,	 която	 и	 в	 наши	
дни	 впечатлява	 гости,	 ту-
ристи,	 а	 за	 габровци	 е	
извор	 за	 естетическа	 на-
слада.	 От	 съществуваща-
та	 монументална	 украса	
на	 Шиваров	 мост,	 по	 не-
гов	 проект,	 днес	 можем	
да	 видим	 само	 скулптур-
ната	 композиция	 „Борци”.	
Още	 една	 монументална	
пластика	на	мост,	който	е	
доста	 непознат	 за	 нас,	 е	
негово	дело,	тази	на	мост	
„Христо	Ботев”.	В	този	пе-
риод	 се	 изграждат	 	 язо-
вир	 „Христо	 Смирненски”,	
главен	 колектор	 на	 града,	
нов	 център	 на	 Габрово	 с	
Народен	 съвет	 и	 партиен	
дом	 (сега	 Община	 Габро-
во	 и	 Окръжен	 съд),	 кино	

„Алеко	 Константинов”,	 хо-
тел	 „Балкантурист”,	 хотел	
„Янтра”	 и	 хотел	 „Бузлу-
джа”.	 Въвеждат	 се	 нови	
енергийни	 мощности,	 обо-
собяват	се	две	промишле-
ни	зони	–	северна	и	южна.	
Построени	 са	 над	 10	 500	
апартамента,	 създадени	
са	 големите	 паркове	 за	
отдих	 –	 Синкевица	 и	 Гра-
дище.	Построена		е		нова	
модерна	 болница,	 две	 по-
ликлиники,	 Дом	 „Майка	 и	
дете”.	 Изградени	 са	 нови		
предприятия,	 отваря	 вра-
ти	 Художествена	 галерия	
„Христо	 Цокев”.	 Пак	 по	
това	 време	 Карл	 Кандул-
ков	 работи	 и	 по	 проекти-
рането	 и	 изграждането	 и	
на	още	едно	незабравимо	
за	габровци	място	–	зала-
та	на	естрадно-сатиричния	
вариететен	театър,	Габров-
ското	 вариете,	 разполо-
жена	 в	 Дома	 на	 хумора	
и	 сатирата.	 Създават	 се	
Техническия	 университет,	
Националния	музей	на	об-
разованието.	 Габрово	 се	
сдобива	 с	 нова	 модерна	
автогара,	 започва	изграж-
дането	на	Спортната	зала	
и	т.	н.	

Като	 истински	 естет,	
арх.	 Кандулков	 работи	
съвместно	 с	 талантли-
ви	 скулптори	 като	 проф.	
Любен	 Димитров,	 проф.	
Секул	 Любенов,	 Младен	
Миладинов	 и	 др.,	 създава	
скулптурни	 композиции	 и	
скулптури,	част	от	които	в	
наши	дни	вече	не	същест-
вуват,	 но	 са	 придавали	 и	
придават	 на	 града	 онзи	
неповторим	 изглед,	 който	
ни	дава	самочувствието	на	
европейски	 град.	 И	 днес	
се	 радваме	 на	 компози-
цията	 „Русалки”	 на	 ново-
то	 кръгово	кръстовище	до	
ЖП	 гара	 –	 Габрово,	 жена	
на	 кон	 на	 входа	 откъм	
Севлиево,	стрелец	до	блок	
„Рачо	Ковача”	и	др.	В	ми-
налото	 и	 на	 черно-бели	
фотографии	 са	 останали	
и	 скулптурни	 композиции,	
с	 които	 са	 израснали	 по-
коления	габровци	в	парко-
вете	„Баждар”,	 „Маркотея”	
и	 в	 централната	 част	 на	
града.	

И	 след	 своето	 пенси-
ониране	 през	 1976	 г.	 арх.	
Кандулков	продължава	ак-
тивно	 да	 работи	 и	 до	 по-
следните	си	дни	не	спира	
да	живее,	мисли	и	прежи-
вява	проблемите	на	Габро-
во,	 с	 неговите	 промени	 и	
трансформации.			 стр. 4
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Посвещава се на 100 години от 
рождението на арх. Кандулков  
и 160 години от обявяването

на Габрово за град

 Скулптурна композиция на входа на Габрово, проектирана от арх. Карл Кандулков, 1973 г.

 Централна част на Габрово с проектираните от арх. Кандулков сгради на Дом на културата „Емануил Манолов” и на 
Община Габрово , 1973 г.
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продължава от стр. 3
Винаги	 готов	 да	 по-

мага	 на	 ръководството	
на	 града,	 споделя:	 „...
Винаги	 съм	 твърдял,	 че	
ръководството	 на	 едно	
населено	 място	 не	 бива	
да	 се	 свързва	 с	 никаква	
партия	 и	 да	 се	 занима-
ва	 с	 партизанщина,	 а	 да	

се	 работи	 всеотдайно	 за	
благото	 на	 хората...”	 и	
че	 „...Човек,	 който	 ува-
жава	 миналото,	 ще	 гра-
ди	 бъдещето	 върху	 него,	
ще	работи	всеотдайно	за	
хармоничното	 устройство	
на	територията”.

За	големите	му	и	без-
спорни	заслуги	към	града	

и	 неговите	 жители	 като	
дългогодишен	 председа-
тел	 на	 Изпълнителния	
комитет	 на	 Градския	 на-
роден	съвет	(т.	е.	кмет)	е	
провъзгласен	 за	 Почетен	
гражданин	на	Габрово	на	
30	юли	1976	г.	Носител	е	и	
на	ордени	„Кирил	и	Мето-
дий”	 –	Първа	степен,	ме-

дал	от	Българската	архи-
тектурна	камара	–	Първа	
степен,	 възпоменателни	
медали	 за	 Втората	 све-
товна	 война,	 възпомена-
телни	 плакети	 от	 Бухен-
валд	и	редица	други.

Почива	 на	 10	 март	
2007	 г.	 В	 периода	 2015-
2019	 година	 синът	 му	 -	

арх.	 Орлин	 Кандулков,	
дарява	 на	 Държавен	 ар-
хив	 –	 Габрово	 докумен-
ти	 от	 биографичен	 ха-
рактер,	 от	 служебната	 и	
творческата	 дейност	 на	
баща	 си,	 снимки,	 грамо-
ти,	 отличия	 и	 др.,	 както	
и	 машинописните	 вари-
анти	 на	 мемоарната	 му	
книга	 „Път	 през	 Бухен-
валд”.	 През	 2020	 година	
той	 допълни	 даренията	 с	
дигитални	 изображения	
на	 още	 важни	 чертежи,	
изготвени	от	именития	му	
баща.	Те	са	заведени	във	
фонд	 на	 негово	 име	 и	 в	
момента	 се	 обработват.	
В	 чест	 на	 100-годишни-
ната	 от	 рождението	 на	
арх.	Карл	Кандулков	Дър-
жавен	 архив	 –	 Габрово	
подготвя	 документална	

изложба,	 която	 ще	 бъде	
реализирана	 в	 градска	
среда	 с	 подкрепата	 на	
Община	Габрово.	

С	 почит	 и	 огромно	
уважение	 към	 делото	 на	
един	 голям	 българин	 на	
финала	 Ви	 представяме	
споделеното	от	него	в	ин-
тервю,	 което	 звучи	 като	
послание	 към	 нас	 и	 към	
нашите	наследници.

„...	 Пътят	 до	 Европа	
съществува.	 Лично	 аз	 не	
желая	 да	 ходя	 по	 него.	
Чували	 сте	 да	 казват	 на	
някого:	 „Драги,	 Вие	 се	
развивате	 много	 добре,	
но	 ще	 трябва	 да	 изми-
нете	 още	 дълъг	 път,	 за	
да	 успеете”.	 Това	 се	 от-
нася	 за	 всички	 ни,	 ако	
изградим	на	високо	ниво	
материалната	 си	 култура	

–	 фабрики,	 селско	 сто-
панство,	 инфраструктура,	
туризъм,	 пътища,	 да	 про-
меним	варварските	си	та-
биети,	да	се	уважаваме	и	
мислим	цивилизовано,	 то	
тогава	 Европа	 сама	 ще	
мине	 този	 път	 до	 нас...	
А	 това	 ще	 увеличи	 са-
мочувствието	 и	 достойн-
ството	ни	като	народ...”

На снимките:
Централна част на 

Габрово с проектираните 
от арх. Кандулков сгради 
на Дом на културата „Ема-
нуил Манолов” и на Община 
Габрово, 1973 г.
 Арх. Карл Кандулков в 
работна среда, 1973 г.
 Чертеж за архитектур-
но оформление на новия 
Баев мост, изготвен от 
арх. Кандулков, 1963 г.

Кàрл Кàнäулков - 
àрхитåкт и ръковоäитåл 
нà ñъврåмåнно Гàáрово

	 На	 днешния	 ден	 пре-
ди	 100	 години	 в	 град	 Се-
влиево	 се	 е	 родил	 Карл	
Кандулков.	Орисан	да	има	
необикновена	 съдба	 и	 за-
видна	човешка	мисия,	той	
остави	 светла	 диря	 в	 два	
века	 и	 няколко	 поколе-
ния.	Остави	ни	прекрасни	
сгради	и	паметници	и	два	
кметски	мандата,	по	които	
се	 равняват	 и	 днешните	
кметове	на	Габрово.
	 Това	 беше	 мотивация-
та	 на	 Настоятелството	 на	
НЧ	 „Габрово	 -	 2002”	 да	
включи	 в	 творческия	 си	
план	 за	 рубриката	 „Беле-
жити	 българи”	 тържестве-
но	честване	на	100-годиш-

нината	 от	 рождението	 на	
този	 заслужил	 „габровец”.	
Пандемията	осуети	голяма	
част	от	заплануваните	ме-
роприятия,	но	обявяването	
на	 конкурс	 за	 написване	
„Есе	 за	 Карл	 Кандулков”	
се	 осъществи	 виртуално	
със	 съдействието	 на	 га-
бровските	 медии	 „100	 ве-
сти”,	 „Бумеранг	 радио”	 и	
„Габрово	 нюз“.	 Нещо	 по-
вече,	 в	 инициативата	 се	
включи	 Агенцията	 за	 не-
движими	 имоти	 „Регент”,	
като	 президентът	 Румен	
Георгиев	 удвои	 наградите	
от	100	и	50	лв.	и	предложи	
да	 включим	 и	 спомен	 за	
Кандулков.	В	продължение	

на	месец	по	електронната	
поща	 на	 читалището	 ид-
ваха	 произведенията	 на	
участниците	 и	 на	 30	 май	
журито	 разполагаше	 с	 14	
предложени	 есета	 и	 два	
спомена.	 В	 голямата	 си	
част	 авторите	 на	 есетата	
са	млади	хора	от	15	до	34	
години,	като	автор	на	един	
от	спомените	е	известният	
музикант	Илко	Илиев,	кой-
то	е	без	възраст.	
	 Удоволствието	 да	 да-
дат	 своята	 оценка	 имаха	
поетесата	Елена	Георгиева	
-	гл.	експерт	в	отдел	„Кул-
тура”	на	Общината,	Христо	
Петров	-	журналист	и	пре-
подавател	 по	 журналисти-

ка	в	НАГ,	и	Тотка	Полякова	
-	журналистка	и	председа-
тел	на	НЧ	„Габрово	-	2002”.
	 Още	 при	 първо	 чете-

не	 се	 откроиха	 три	 есета	
-	 на	 Денислав	 Димитров,	
на	 18	 години;	 на	 съавтор-
ките:	 майка	 -	 Магдалена	

Тодорова,	 и	 дъщеря	 -	Ма-
рия	 Чолпанова,	 и	 Ивайла	
Василева,	 на	 15	 години,	
както	и	двата	спомена	на	
Борислав	Димитров,	на	34	
г.,	от	София,	и	Илко	Илиев	
от	 Габрово.	 По	 искане	 на	
Борислав	 Димитров,	 ако	
бъде	класиран,	се	отказва	
в	полза	на	млад	есеист.
	 Това	 даде	 възможност	
журито	 да	 се	 обедини	 за	
следното	 разпределение	
на	 наградите:	 две	 първи	
награди	по	100	лв.	за	Де-
нислав	Димитров	и	 друга-
та	за	Магдалена	Тодорова	
и	 Мария	 Чолпанова.	 Вто-
ра	награда	 за	 есе	 получи	
Ивайла	 Василева,	 на	 15	

години,	и	Илко	Илиев,	кла-
сиран	 на	 второ	 място	 за	
спомен,	също	50	лв.	
 Авторите	 могат	 да	 по-
лучат	 паричните	 награди	
от	днес,	16	юни,	до	30	юни	
2020	 г.	 в	офиса	на	читали-
щето,	 който	 се	 намира	 в	
една	 от	 най-емблематич-
ните	 сгради	 на	 Карл	 Кан-
дулков	–	Дом	на	културата	
„Емануил	 Манолов”,	 тел.	
066	 80	 41	 36.	 Останалите	
участници,	заедно	с	награ-
дените,	ще	бъдат	поканени	
да	 получат	 своите	 специ-
ални	 грамоти	 за	 участие	
на	честването	в	зала	„Въз-
раждане”	през	есента.

 Есетата - на стр. 5

Приñъäихà äвå първи нàãрàäи зà åñåто, поñвåтåно нà 
ñтоãоäишнинàтà от рожäåниåто нà àрх. Кàрл Кàнäулков

две първи награди по 100 лв.: 
Денислав Димитров
Магдалена Тодорова и Мария 
Чолпанова. 
втора награда за есе, 50 лв.:
Ивайла Василева
второ място за спомен, 50 лв. 
Илко Илиев
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	 Чудесно	 начало	 на	 седмицата	
за	 участниците	в	Детската	школа	
по	 изкуствата	 при	Народно	 чита-
лище	 „Развитие-1869”	 -	 Дряново.	
Талантливият	Теодор	Тодоров	 взе	
участие	 в	 19–я	 национален	 кон-
курс	 за	 акордеонисти	 с	 между-
народно	 участие	 „Танцуващи	 кла-
виши”	–	Нови	пазар.	Проявата	се	
организира	 от	 Министерство	 на	
културата,	 Община	 Нови	 пазар	 и	
НЧ	 „Христо	 Ботев	 -	 1872”.	 Неза-
висимо	че	в	продължение	на	 три	
месеца	 Теодор	 не	 е	 посещавал	
школата,	 той	 не	 е	 прекъсвал	 за-
ниманията	по	акордеон.	Заедно	с	
преподавателя	 Виктория	 Цуцова	
са	 работили	 сериозно	 върху	 кон-
курсните	 пиеси	 и	 резултатите	 са	
налице.	 Той	 се	 класира	 трети	 в	
неговата	 втора	 група,	 като	 пър-
вите	 две	 места	 са	 спечелени	 от		
ученици	 в	 музикални	 училища	 в	
страната.	

Ж
ивеем	 във	
време,	 беля-
зано	с	много	
трудности	 –	

твърдят	повечето	от	мои-
те	познати.

Убедена,	 че	 всеки	 от	
нас	е	една	малка	вселена	
и	 всеки	 мой	 познат	 има	
своята	си	истина,	не	бих	
желала	 и	 нямам	 намере-
ние	 да	 убеждавам	 няко-
го	 в	 своята	 правота.	 Аз	
смятам,	 че	 наистина	 жи-
веем	 в	 своето	 си	 време,	
с	 всичките	 му	 позитиви,	
несгоди	 и	 предизвика-
телства.	 Хората,	 живели	
преди	 нас,	 трупали	 опит	
и	 мъдрост,	 обаче	 са	 ни	
оставили	 една	 ценна	 по-
веля:	

„Преди	да	тръгнеш	на-
пред,	обърни	се	и	поглед-
ни	назад!“

Днес,	 в	 навечерие-
то	 на	 стогодишнината	 от	
рождението	 на	 един	 наш	
съгражданин,	 самона-
писал	 със	 златни	 букви	
името	си	в	летописите	на	
града	ни,	аз	ще	пришпоря	
моята	машина	на	времето	
и	 ще	 се	 опитам	 да	 се	
върна	 там	някъде...	 с	на-

деждата,	че	ще	го	срещна	
и	попитам:

-	А	колко	са	те?	Само	
сто	години...

Тогава,	 когато	 на	 16	
юни	 1920	 година	 в	 гр.	
Севлиево	се	ражда	КАРЛ	
ДИМИТРОВ	КАНДУЛКОВ.

Любознателното,	 уче-
нолюбиво	 дете	 е	 закър-
мено	със	свободомислие,	
което	бележи	нелекия	му	
житейски	път.

Позволявайки	 си	 нес-
кромността	 да	 се	 обър-
на	 към	 него	 в	 директен	
разговор,	 ще	 започна	 с	
въпроса:	 Нима	 на	 теб	
ти	 беше	 лесно,	 Карл,	 да	
тръгнеш	 от	 Севлиево,	 за	
да	 трупаш	 знания	 и	 уме-
ния	 в	 Дрезденската	 по-
литехника?	Нали	 смелият	
ти	 неспокоен	 дух	 те	 во-
деше	 и	 в	 заниманията	 с	
антифашистка	 дейност	 и	
заедно	 с	 още	 двадесе-
тина	 български	 студенти	
попаднахте	 в	 ръцете	 на	
Гестапо?	 Колко	 сили	 ти	
бяха	 необходими	 да	 ус-
тоиш	 на	 жестоките	 изте-
зания	 в	 онзи	 невероятен	
ад	 в	 близост	 до	 Дрез-
ден	 -	 „карантинния“	 ла-

гер	 Радеберг?	 Без	 съд	
и	 присъда	 как	 извървя	
пътя	 до	 Бухенвалд,	 как	
издържа	 на	 непосилния	
труд	в	каменоломната,	на	
ужаса,	 когато	 сте	 били	
принудени	да	разтоварва-
те	от	влакови	композиции	
мъртви	 човешки	 тела	 за	
крематориума?	

При	онези	потресава-
щи	условия	на	оцеляване	
ли	 се	 родиха	 гениалните	
идеи	за	 градоустройство-
то	 на	 Габрово?	 Скътан	
в	 пазвите	 на	 планината,	
прорязан	 от	 сребърната	
нишка	 на	 Янтра,	 обеди-
нявайки	 и	 обогатявайки	
идеите	 на	 проф.	 Мус-
ман,	 ВИЕ	 ни	 го	 остави-
хте	 като	 едно	 модерно	
място	 за	 живеене.	 Оттук	
нататък	 към	 АРХИТЕКТА	
НА	 ГАБРОВО	 няма	 да	 си	
позволя	 да	 общувам	 без	
учтивата	форма.	

Та	 господин	 Кандул-
ков:	Видение	в	сънищата	
Ви	ли	беше	реализирана-
та	идея	на	хълма	Беглиш-
ки	 харман?	 Само	 за	 пет	
години	 сътворихте	 тази	
забележителна	 сграда	 в	
стил	 неокласицизъм.	 До-

мът	 на	 културата	 и	 днес	
респектира	 с	 колорита	 и	
съвършените	 си	 детайли.	
В	 емблеми	 на	 града	 ни	
са	 се	 превърнали	 в	 го-
дините	 Дом	 на	 хумора	
и	 сатирата,	 Летният	 теа-
тър,	Драматичният	театър,	
Етнографският	 музей	 на	
открито	„Етър“,	Спортната	
зала	 „Орловец“	 и	 много,	
много	 други,	 които	 дъл-
жим	 на	 Вас.	 Не	 на	 по-
следно	 място	 в	 плеядата	
Ваши	 творби	 поставям	
уникалната	сграда	на	по-
чивна	 станция	 „Люляци“,	
към	 която	 имам	 личен	
сантимент.	 Обитавай-
ки	 я	 за	 период,	 по-про-
дължителен	 от	 обичания	
престой	 за	 почивка,	 бях	
неопровержимо	 убедена	
в	 абсолютно	 точния	 Ви	
избор	за	място,	на	което	
да	 я	 построите,	 нейните	
респектиращи	 пропорции	
и	функционалност.

С	 удоволствие	 бих	
продължила	 виртуална-
та	си	комуникация	с	Вас	
още	 дълго,	 но	 не	 бива.	
Все	 пак	 ще	 помоля	 да	
ми	 позволите	 да	 Ви	 по-
гостувам	 за	 малко	 и	 във	

вилата	в	село	Врабците.	
Ще	 споделя	 с	 Вас,	

че	 времето,	 в	 което	 ми	
е	 отредено	 да	 живея,	 е	
белязано	с	разпад	на	чо-
вешките	 ценности	 и	 де-
фицит	 на	 добри	 намере-
ния.	 Властват	 забравата	
и	 неблагодарността.	 На	
това	отдавам	пестеливите	
почести	 и	 избледнелите	
спомени	 на	 моите	 съв-
ременници	 към	 Вас,	 но	
Ви	уверявам	–	няма	да	е	
все	така.	

Бяхме	 принудени,	 по-
паднахме	 в	 период	 на	
принудителна	 изолация	 и	
имахме	 шанса	 всеки	 от	
нас	 да	 се	 обърне	 навъ-
тре	 към	 себе	 си.	 В	 това	
време	 на	 почти	 тотална	
бездуховност	 да	 обмис-
лим	кои	сме	ние.	Откъде	
идваме,	 какво	 наследи-
хме,	 как	 трябва	 да	 бла-
годарим,	 какво	 ние	 ще	
съградим	 и	 оставим	 на	
идващите	след	нас?	
	 Респектирана,	 бла-
годарна,	 поклон...	 моля,	
простете!

Магдалена Тодорова 
(на снимката) и 

Мария Хр. Чолпанова 

К
ой	 е	 Карл	 Кан-
дулков?	 Чо -
векът,	 бил	 два	
пъти	 кмет	 на 
Габрово,	 по-

четният	 гражданин	 на	
Габрово,	 архитектът,	 кой-
то	 по	 време	 на	 своите	
управленски	 мандати	 се	
прославя	 с	 мащабно	 и	
перспективно	 строител-
ство	и	благоустройство	на	
града,	или	проектантът	на	
Дома	 на	 културата	 „Ема-
нуил	Манолов“,	Спортната	
зала	 „Орловец“,	 Летния	
театър,	 монумент	 „Коня“,	
паметника	 на	 Митко	 Па-
лаузов,	новата	поща,	язо-
вир	 „Христо	Смирненски“,	
жилищните	блокове	 „Рачо	
Ковача“,	 „Здравец	 и	 „Ду-
нав“.	Участвал	е	в	обновя-
ването	 и	 преустройството	
на	 НЧ	 „Априлов	 –	 Палау-
зов	 1861“,	 където	 днес	 се	
помещава	и	Драматичният	
театър,	изградил	е	множе-
ство	 паметници,	 фонтана	
на	 площад	 „Възраждане“,	
както	 и	 каменния	 ико-
ностас	 на	 Света	 Петка	 в	
центъра	 на	 града.	 Карл	

Кандулков	 е	 от	 онези	 бе-
лежити	 личности,	 които	
оставят	трайна	следа	чрез	
делата	си.
	 Архитект	 Кандулков	 е	
роден	 на	 16	 юни	 1920	 г.	
в	 Севлиево.	 През	 1946	 г.	
завършва	 архитектура	 в	
Дрезден.	Животът	му	пре-
минава	през	трудно	изпи-
тание,	когато	като	чуждес-
транен	студент	в	Германия	
през	 Втората	 световна	
война	е	затворен	от	наци-
стите	в	концлагера	Бухен-
валд.	 Кандулков	 заедно	
с	 Димитър	 Дичков	 опис-
ва	 преживяното	 от	 тях	 в	
хитлеристките	 лагери	 на	
смъртта.	 В	 книгата	 „Път	
през	 Бухендвалд“	 те	 раз-
казват	как	през	1944	годи-
на	20	българи,	между	кои-
то	са	и	те	самите,	попадат	
в	концентрационния	лагер.	
Животът	 им	 се	 превръща	
в	 истински	 ад,	 когато	 е	
трябвало	 да	 работят	 на	
бухенвалдската	гара,	къде-
то	са	пристигали	трупове-
те	за	крематориума.
	 През	1945	година	Кан-
дулков	е	освободен,	а	 го-

дина	 по-късно	 се	 дипло-
мира	 и	 завръща	 в	 Габро-
во.	 След	 прибирането	 в	
родната	 страна	 започва	
работа	 като	 архитект,	 а	
през	 1959	 година	 е	 из-
бран	 за	 председател	 на	
Изпълнителния	комитет	на	
Градския	 народен	 съвет.	
Като	управник	на	града	се	
изявява	до	1966	година,	а	
по-късно,	през	1971	година	
отново	е	избран	да	заеме	
този	пост.
	 През	 времето,	 в	 кое-
то	 е	 кмет,	 той	 превръща	
Габрово	 в	 модерен	 евро-
пейски	 град.	 По	 негова	
идея	 са	 създадени	 едни	
от	 най-красивите	 сгради,	
които	се	превръщат	в	раз-
познаваема	 емблема	 на	
града.	 Карл	 Кандулков	 е	
онзи	 родолюбец,	 който	
чрез	познанията	си	създа-
ва	 истински	 архитектурни	
красоти.	
	 По	 някакъв	 странен	
начин,	 макар	 и	 косвено,	
моят	 живот	 е	 свързан	 с	
този	колоритен	човек,	тъй	
като	 той	 е	 поканил	 моя	
прадядо	като	мебелист	да	

работи	 в	 сградата	на	Об-
щината.	Искрено	се	надя-
вам	във	времето,	в	което	
аз	ще	порасна,	да	се	по-
яви	 такава	 личност	 като	
Карл	Кандулков,	 която	да	
се	превърне	в	гордост	на	
нашия	град.	
	 Земният	 път	 на	 архи-
текта	завършва	през	2007	
година	в	София.
	 Карл	 Кандулков	 оста-
вя	 богато	 наследство	 на	
своите	 потомци.	 Редно	 е	
да	пазим	тези	произведе-
ния	 на	 изкуството,	 да	 се	
грижим	за	 тях	 и	 когато	 е	
необходимо,	да	се	ренови-
рат.	Трудно	в	днешно	вре-
ме	 се	 създават	 толкова	
красиви	 сгради,	 мостове	
и	паметници,	които	радват	
окото	 на	 различни	 поко-
ления.	Хора	като	архитект	
Кандулков	не	бива	да	бъ-
дат	 забравени,	 трябва	 да	
се	 говори	 и	 пише	 за	 тях,	
за	да	си	спомняме,	че	има	
личности,	 които	 с	 делата	
си	 оставят	 светлина	 по	
пътя.
Денислав Димитров – 18 

години, Габрово, НАГ

Еñåтàтà, получили първи нàãрàäи в конкурñà зà àрх. Кàнäулков
респект, благодарност, поклон

За хора като арх. Кандулков 
трябва да се говори и пише

Тåоäор Тоäоров 
трåти в “Тàнцувàщи
клàвиши”

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B4


6 16 юни 2020 г.

ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÌÓÇÈÊÀÍÒ Â
ÎÐÊÅÑÒÚÐ

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎ ÐÅÌÀÐÊÅ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÒÐÅÍÜÎÐ

ÏÎËÑÊÎ
ÓÊÐÅÏËÅÍÈÅ

ÐÈÑÓÍÊÀ
ÂÚÐÕÓ ÑÒÅÍÀ

ÐÓÑÊÈ
ÈÑÒÎÐÈÊ,
ÑËÀÂßÍÎÂÅÄ
/1802-1839/

ÏÈÒÅÉÍÎ
ÇÀÂÅÄÅÍÈÅ

ÙÀÒ Â ÑÀÙ

ÈÍÄÎÍÅÇÈÉ-
ÑÊÈ ÎÑÒÐÎÂ

ÍÀÐÎÄÅÍ
ÏÅÂÅÖ Â
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

ÑÚÅÄÈÍÅÍÈÅ
ÎÒ ÌÀÑÒÍÈÒÅ
ÀÌÈÍÈ

ÑÅËÎ Â
ÎÁÙÈÍÀ
ÑÂÎÃÅ,
ÑÎÔÈÉÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÄÚÐÆÀÂÅÍ
ÇÐÅËÎÑÒÅÍ
ÈÇÏÈÒ

×ÅËÎ

ÏÎÐÎÄÀ
ÐÓÑÊÈ ÊÎÍÅ

ÌÅÒÀËÅÍ
ÏÀÐÈ×ÅÍ
ÇÍÀÊ

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1896-1961/

¹2269

ÏÐÎÄÓÊÒ ÎÒ
ÏÎÂÒÎÐÍÀ
ÏÐÅÐÀÁÎÒÊÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÀÊÒÜÎÐ
/1924-1991/

ÊÐÀÑÈÂÈ
ÂÎÄÍÈ
ÖÂÅÒß

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀ
ÂÅËÈ×ÈÍÀ

ÑÅËÎ Â ÎÁË.
ÏÀÇÀÐÄÆÈÊ

ÎÒÏÀÄÅÍ ÏÐÎ
ÄÓÊÒ ÎÒ ÏÐÎ-
ÈÇÂÎÄÑÒÂÎ-
ÒÎ ÍÀ ÇÀÕÀÐ

ÁÅËÀÐÓÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÕËÎÏÀÒÀÐ,
ÇÂÚÍÅÖ

ÏÎÅÌÀ ÎÒ
ÀÊÀÊÈÉ
ÖÅÐÅÒÅËÈ

ÍÀÉ-ÑÅÂÅÐ-
ÍÈßÒ ÎÑÒÐÎÂ
ÍÀ ÇÅÌßÒÀ

ÃÎËßÌ ÏÎÒÎÊ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
À. ÁÀÐÓÕ ÎÒ
ÅÄÍÎÈÌÅÍÅÍ
ÐÎÌÀÍ

ÏÐÈÁÎÐ ÇÀ
ÑÅ×ÅÍÅ ÍÀ
ÌÅÑÎ

ÑÎË ÍÀ
ÁÎÐÍÀÒÀ
ÊÈÑÅËÈÍÀ

ÂÈÄ ÊÎËÁÀÑ

ÍÎÙÍÀ
ÏÒÈÖÀ

ÂÅÑÒ

ÃÎÐÍÀ ÄÐÅÕÀ
ÎÒ ÌÚÕÍÅÑÒ
ÏËÀÒ

ÂÈÄ
ÏÐÅÄÀ×ÍÀ
ÌÀØÈÍÀ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÏÈÑÀÒÅË
- „ÊÀËÊÈ”

ÐÓÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1860-1900/

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÃÅÎÐÃÈÉ
ÌÀÉÁÎÐÎÄÀ

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-
ÊÈ ÑÒÀÍÄÀÐÒ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÖÀÐÈÖÀ,
ÑÚÏÐÓÃÀ ÍÀ
ÈÂÀÍ ÀÑÅÍ II

ÏÎÂÅÑÒ ÎÒ
ØÀÒÎÁÐÈÀÍ

ÆÈÂÎÒÍÎ
ÎÒ ÐÎÄÀ ÍÀ
ÆÈÐÀÔÀ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÌÀÍÎËÈÑ
ÊÀËÎÌÈÐÈÑ

ËÈ×ÅÍ ÈÌÎÒ
ÍÀ ÂÀÑÀË

ÏÀÐÒÈß ÈÃÐÀ
ÍÀ ÒÅÍÈÑ

ÄÞËÃÅÐÑÊÈ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1917-1987/

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
ÎÒ ÑÀÙ-94

ÎÃÍÅÒÅ×ÍÀ
ÑÈËÈÊÀÒÍÀ
ÌÀÑÀ

ÍÀÒÈÑÊ, ÂÚÇ-
ÄÅÉÑÒÂÈÅ

ÌÓÇÀ ÍÀ
ÏÎÅÇÈßÒÀ

ÊÀÌÅÍÍÀ
ÏËÎ×À Ñ ÂÚÇ-
ÏÎÌÅÍÀÒÅË-
ÍÀ ÖÅË

ËÈÑÒ ÕÀÐÒÈß,
ÑÂÈÒÀ ÍÀ
ÐÓËÎ

ÂÐÚÕ Â
ÏÈÐÈÍ -
2475 Ì

ÌßÐÊÀ ÇÀ
ÌÎÙÍÎÑÒ

ßÏÎÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1921-1980/

ÊÚÐËÅÆ
/ÌÅÄ./

ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÈÑÀÒÅËÊÀ-
„ÈÐÈÍÀ”
/1871-1949/

ÄÐÅÂÍÀ
ÑÒÎËÈÖÀ
ÍÀ ßÏÎÍÈß

ÄÅÉÑÒÂÈÒÅË-
ÍÎ ÑÒÀÍÀËÎ
ÑÚÁÈÒÈÅ

ÈÇÍÓÄÂÀÍÅ
ÇÀ ÏÀÐÈ

ÂÈÄ ÐÅ×ÍÀ
ÈËÈ ÌÎÐÑÊÀ
ÐÈÁÀ

ÏÎËÑÊÈ ÔÓÒ-
ÁÎËÈÑÒ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
„ËÓÄ ÃÈÄÈß”
ÍÀÏÀÐÀØÊÅÂ
ÕÀÄÆÈÅÂ

ÏÎÄÌßÒÀÍÅ,
ÏÎÄÑÅÙÀÍÅ

ÄÅÁÅË,
ÇÄÐÀÂ ÊÎÍÅÖ

ÂÈÄ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÄÅÑÅÐÒ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ ÈÂÀÍ
ÂÀÇÎÂ

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÍ
ÒÎÊÎÏÐÅÊÚÑ-
ÂÀ×

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
ÍÀ ÀÑÏÀÐÓÕ
ËÅØÍÈÊÎÂ

ÄÐÅÂÍÎ
ÑÀÐÌÀÒÑÊÎ
ÏËÅÌÅ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÃÎÃÎË ÎÒ
„ÆÅÍÈÒÁÀ”

ÐÓÌÚÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË,
ÊËÀÑÈÊ
/1788-1879/

ßÏÎÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1911-1951/

ÏÅÑÅÍ ÍÀ
ÍÎÍÀ
ÉÎÒÎÂÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1895-1925/

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
ÍÀ ÔÈËÌÎÂÀ
ÌÓÇÈÊÀ

ÆÏ ÌÀØÈÍÀ

ÑÅÄßÍÊÀ

ÌÀÑËÈÍÅÍÎ
ÄÚÐÂÎ

ÄÐÅÂÍÎÃÐÚÖ-
ÊÈ ÁÎÃ ÍÀ
ÂÎÉÍÀÒÀ

ÃÐÀÄ Â
ßÏÎÍÈß ÍÀ
Î. ÕÎÍÑÞ

ÃÐÀÄ Â
ÁÓÐÃÀÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÇÀÂÈÑÈÌ ÑÅ-
ËßÍÈÍ ÂÚÂ
ÂÈÇÀÍÒÈß

ÙÀÒ Â
ÌÀËÀÉÇÈß

ÒÅÆÚÊ
ÊÎÏÐÈÍÅÍ
ÏËÀÒ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ ÊÐ.
ÂÅËÊÎÂ ÎÒ
„ÑÅËÎ ÁÎÐÎ-
ÂÎ”

ÃÐÀÄ Â ÌÀËÈ

ÃÐÓÁ
ÏÀÌÓ×ÅÍ
ÏËÀÒ

ÏÎËÈÒÓÐÀ

ÑÊÓËÀ
/ÀÍÀÒ./

ÏÎÄÂÈÆÍÀ
ÏÐÅÃÐÀÄÀ

ÏËÀÍÈÍÀ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1823-1892/

ØÀÐÀÍÎÂ
ÕÀÉÂÅÐ

ÏÐÈÄÂÎÐÍÀ
ÊËÈÊÀ

ÄÅÑÅÒÎÊÐÀÊ
ÌÎÐÑÊÈ ÐÀÊ

ÂÓËÊÀÍ Â
ßÏÎÍÈß ÍÀ
Î. ÕÎÍÑÞ

ÄÚÐÆÀÂÀ
Â ÀÔÐÈÊÀ

ÈÐËÀÍÄÑÊÈ
ÐÅÂÎËÞÖÈÎ-
ÍÅÐ
/1807-1849/

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
ÎÒ Â.XV

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂ-
ÍÎ ÐÀÑÒÅÍÈÅ
Â ÀÌÅÐÈÊÀ

ÍÀÇÂÀÍÈÅ
ÍÀ ÑÐÅÄÅÍ
ÂÈÅÒÍÀÌ

ÄÚÐÆÀÂÀ
Â ÀÇÈß

ÌÎÍÃÎËÑÊÈ
ÑÊÎÒÎÂÚÄÖÈ

ÏÐÎÂÈÍÖÈß
Â ÈÐÀÍ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÊÀÇÈÌÅÆ
ÒÅÒÌÀÉÅÐ

ÀËÁÀÍÑÊÀ
ÒÅËÅÃÐÀÔÍÀ
ÀÃÅÍÖÈß

ÐÓÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1834-1864/

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÒÐÅÍÜÎÐ

ÏÀßÊÎÎÁ-
ÐÀÇÍÈ
ÂÐÅÄÈÒÅËÈ

ÔÐÅÍÑÊÈ ÀÊ-
ÒÜÎÐ - „ØÀÒÎ
ÂÀËÎÍ”

ÀÇÅÐÁÀÉÄ-
ÆÀÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË -
„ÁÅËÈßÒ
ËÈÌÀÍ”

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ËÅÊÎÀÒËÅÒ-
ÊÀ

ÙÀÒ Â ÑÀÙ

ÓÌÅÐÅÍ
ÊÎÍÑÊÈ ÕÎÄ

ÏÓÑÒÈÍß Â
ÞÆÍÀ
ÀÌÅÐÈÊÀ

×ÀÑÒÈ ÍÀ
×ÎÂÅØÊÎÒÎ
ÒßËÎ

ÀÐÀÁÑÊÀ
ÄÚÐÆÀÂÀ

ÀÊÈÒÀ, ÀÌÈÐÀÍ, ÀÑÀÌÀ, ÂÅÒÀÐ, ÈÊÀÊÎ, ÈËÀÌ, ÈÐÈÍÎ, ÊÀÑÎËÀ, ËÀËÎÐ, ÌÀÃÀÒ, ÍÈÐÀËÀ, ÎÌÀÍÀ, ÏÀÍÀÊÎÒÀ, ÑÎÐÎÊÀ, ÑÒÅËÀ.
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
ФирМа изгражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
ФирМа събаря, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - 0878/943-895
събаря сТари къщи и 
постройки - 0889/991-
977.
рЕМонТ на стари по-
криви и подмяна на улу-
ци. Варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [24, 21]

рабоТа с малък багер и 
самосвал. Тел. 0899/140-
258.
услуги с мини багер - 75 
см ширина - 0897/42-93-
74.
бригада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- 
и топлоизолации, дренаж, 
бояджийски и тенекеджий-
ски услуги - 0899/638-
875. [20, 16]
изВършВа рЕМонТ на 
покриви и нови, хидрои-
золация, саниране, улуци 
и др. - тел. 0895/810-504. 
[26, 18]
услуги с багер - 3.5 
тона, и бобкат - 3 тона - 
0898/421-281. [26, 17]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви, вътрешни 
ремонти - тел. 0897/390-
194. [24, 11]
рЕМонТ и направа на по-
криви, външна изолация, 
хидроизолация и др. - тел. 
0888/020-187. [24, 11]
рЕМонТ на покриви, улу-
ци, хидроизолация - тел. 
0884/76-93-42, от Габро-
во. [22, 9]

рЕМонТ на стари къщи 
- покриви, изолации, ла-
марини, бетони и др., 
извършва тел. 0882/279-
749. [24, 5]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
улуци, дренаж и др. - 
0882/279-749. [24, 5]
гипсокарТон, шпак-
лоВки, мазилки, замазки 
- 0898/672-883. [4, 4]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906.
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333.
Вик, Фаянс и теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 5]

изолации
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.

алпинисТи - 0899/321-
190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895

щори

EТ „касТЕло“ - щори 
- външни и вътрешни, 
ВраТи - блиндирани, 
входни, автоматични 
гаражни, ролЕТки - 
охранителни, догра-
Ма - алуминиева, PVC, 
бариЕри - автома-
тични - 066/87-04-89, 
0888/255-318.

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802.

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

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

Вик
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВанЕ на канали - 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи - 0894/22-
05-09. [23, 1]

рЕМонТ на 
ЕлЕкТроурЕди
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313. [25, 18]
Ел. урЕди поправя 
0894/22-05-09. [23, 6]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 7]

почисТВанЕ
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0893 893 754. [24, 7]

косЕнЕ
проФЕсионално косЕ-
нЕ и поддръжка на дворо-
ве - тел. 0899/140-254.
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - 0878/881-501. 
[12, 12]
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти, къпини - 
0886/308-017. [24, 11]
грижа за Вашия двор 
- косене на трева, под-
дръжка на зелени площи, 
почистване на дворове. 
Тел. 0877/919-006. [22, 9]
косЕнЕ и почистване на 
места - 0899/155-386. 
[12, 8]

косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - 0894/602-701. 
[19, 6]

хидроизолации
хидроизолация на 
покриви, измазване на 
комини, ламарини - тел. 
0876/54-95-12. [24, 11]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
рЕМонТ на стругове и 
фрези извършва тел. 
0898/359-222. [22, 12]
рязанЕ на опасни дърве-
та - 0894/602-701. [19, 6]

градини, басЕйни

ландшаФТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта. Тел. 
0888/942-335.

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“  продаВа  
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., мет-
рови - 75 лв., чувал дър-
ва - 5 лв., разпалки - 5 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154.
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
нарязани и нацепе-
ни дърва - бърза дос-
тавка. Справки на тел. 
0877/108-825.
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
букоВи дърВа - наря-
зани и нацепени. Безпла-

тен транспорт. Справки на 
тел. 0877/191-102.
дърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
дъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
дърВа за огрев - мет-
рови, за печка и камина, 
гарантирано качество и 
количество, се продават 
на тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
МЕТроВи и нацепе-
ни дърва за огрев (бук) 
се продават на тел. 
0879/808-888.
дърВа за огрев - наце-
пени и метрови. Реална 
кубатура. Тел. 0883/553-
304.

МЕТроВи дърВа се про-
дават на тел. 0876/162-
172.
дърВа за огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [24, 18]
сухи дърВа за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 18]
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени - 80 лв., се 
продават на тел. 0878/47-
22-37. [31, 15]
дърВа за огрев на метър 
и нарязани на склад - 
справки на тел. 0897/87-
98-07. [24, 11]
дърВа за огрев - мет-
рови и нарязани - тел. 
0896/555-999. [24, 11]
сМЕсЕни МЕТроВи дър-
ва - 50 лв., се продават 
на тел. 0897/828-088. 
[12, 10]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[12, 8]
гоТоВи, нарязани и 
нацепени дърва за огрев 
- бук, дъб, метрови дър-
ва, се продават на тел. 
0896/80-76-88. [12, 4]

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ - 97 кв. м, 
в центъра на Габрово, за 
52 000 лв. се продава на 
тел. 0877/589-023. [11, 
9]
апарТаМЕнТ В кв. Пала-
узово, на 6 етаж, за 32 
000 лева се продава на 
тел. 0896/640-685. [3, 1]
урЕгулиран парцЕл - 1 
дка, се продава в село 
Златевци, до центъра, до 
автобусна спирка, до ма-
газин, вода, ел. ток. За 
справки: тел. 0889/197-

495. [16, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуВа сТари къщи 
и постройки по села-
та на ниски цени - тел. 
0889/991-977.
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Младост до 30 000 
лв. купува тел. 0886/16-
40-34. [3, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
изгодно! поМЕщЕниЕ 
за живеене се дава под 
наем на тел. 0899/106-
016. [12, 8]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
до болницата, основен ре-
монт, 240 лв. наем, се 
дава под наем на тел. 

0898/939-303. [5, 5]
обзаВЕдЕна боксони-
Ера с ТЕЦ се дава под 
наем на тел. 0898/878-
548. [2, 1]
ноВорЕМонТирана по-
луобзаВЕдЕна боксони-
ера срещу тих двор в ши-
рок център се отдава под 
наем дългосрочно на тел. 
0879/57-35-60. [11, 1]

нощуВки
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощуВки В идеален цен-
тър - 0876/731-419. [22, 
20]
апарТаМЕнТ - самостоя-
телни нощувки -  справ-
ки на тел. 0889/931-264. 
[22, 6]
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КухненсКи
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Мебели 

МЕÁЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

типоВи 
и по проеКт 
на Клиента

Вестник „100 ВЕСТИ“ излиза 
всеки ден без събота и неделя.

паркЕТ продаВа

лаМиниран паркЕТ 
„алЕкс и ко“ оод, 
www.alexfloor.com.

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.

огнЕупорни Тухли, циг-
ли, турски керемиди втора 
ръка се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 18]
сТари цигли - двуканал-
ни, 0.20 лв., се продават 
на тел. 0877/29-84-89. 
[24, 14]
сухи чаМоВи греди и 
букови талпи се прода-
ват на тел. 0876/733-350. 
[22, 10]
дВулицЕВ каМък се 
продава на тел. 0897/828-
088. [12, 10]

продаВа разни
МЕТална цисТЕрна - 10 
тона, се продава на тел. 
0888/975-692. [12, 6]
Фургон сЕ продава на 

тел. 0895/319-802. [3, 3]

жиВоТни продаВа
агнЕТа сЕ продават на 
тел. 0888/975-692. [12, 6]

продаВа Тор
биоТор оТ калифорний-
ски червей за градини и 
овощни насаждения се 
продава на тел. 0898/630-
249. [24, 23]

продаВа Мляко,
сирЕнЕ
прясно и кисело овче 
мляко, прясно сирене без 
сол - с доставка, се про-
дават на тел. 0896/544-
474. [26, 24]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
сТаро жЕлязо изкупува 
тел. 0897/828-088. [12, 
10]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
изкупуВа буркани сре-
щу „Капитан Дядо Нико-
ла“ - тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497.
сТари жЕлЕза всякакви 
изкупува - тел. 0893/893-
754 [22, 7]
орЕхи, рЕколТа 2019 го-
дина, се купуват на тел. 
0879/13-28-32. [3, 1]

рабоТа прЕдлага
МайсТор коФраж и ар-
матура търси да назначи 
тел. 0898/421-281. [26, 
17]
продаВачка за храни-
телен магазин, закуски, 
кафе се търси на тел. 
0897/889-009. [11, 11]
агроапТЕка Търси слу-
жител с необходимата 
квалификация. Справки на 

тел. 0877/60-14-33. [22, 
12]
касиЕр за склад за от-
падъци с работно време 
08.00 - 17.00 часа се тър-
си на тел. 0885/815-556. 
[12, 11]
МЕхана Търси да на-
значи помощник-кухня. 
Справки на тел. 0887/002-
030 и 0888/310-981. [12, 
9]
МЕхана Търси да назна-
чи сервитьор/ка. Стартова 
заплата 750 лв. Справки 
на тел. 0887/002-030 и 
0888/310-981. [12, 9]
ФирМа Търси майстор 
на закуски и баничар - 
справки на тел. 0893/648-
113. [12, 5]

грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи продавач. 
Справки на тел. 0887/907-
032. [11, 6]
бинго зала - Габрово 
търси барманка - при до-
бро заплащане. Справки 
на тел. 0896/604-999. 
[11, 4]
ТъргоВски прЕдсТаВи-
ТЕл, владеещ румънски 
език, английският е пре-
димство, се търси на тел. 
0888/314-563. [12, 4]
общ рабоТник се търси 
на тел. 0877/666-142. [2, 
2]
за рЕсТоранТа на Ком-
плекс Трендафила търсим 
готвач и пицар. За връзка: 

тел. 0883/277-770. [11, 1]
„озЕлЕняВанЕ и под-
дръжка“ търси работник. 
Справки на тел. 0899/14-
02-54. [26, 1]
зидаро-коФражисТи и 
общи работници се търсят 
на тел. 0898/97-06-77. [5, 
1]

рабоТа Търси
Търся рабоТа като ох-
ранител - тел. 0897/555-
244. [5, 1]

грижа за болни
и ВъзрасТни
почасоВо глЕдаМ 
болен около Еса - тел. 
0882/098-270. [3, 3]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 1]

ясноВидсТВо
изчисТВанЕ на всичко негативно - 0895/221-868.

лЕкари
психиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.

д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
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 къща: счетоводно обслужване, го-
дишни данъчни декларации, годишно приключ-
ване, регистрация на фирми - 0898/480-821.

 ВАшАТА ОБяВА ще бъде от-
печатана още на следващия ден, 
ако бъде подадена в редакцията на 
„100 вести“ до 16.30 часа. 
 Цената на обявите е на дума, 

без предлози и съюзи, за едно от-
печатване - 15 ст./дума обикно-
вена; 30 ст./дума в рамка; 40 ст./
дума - в рамка със сива подложка. 
 При текущите обяви всяка 11-

та е безплатна. 
 Можете да използвате специал-
ните отстъпки за годишни обяви, 
ако Вашата обява излиза през ця-
лата 2020 година. 
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рУмяНА СтАНЧЕВА

 - Защо дипломира-
ният социолог тръгва по 
пътя на фотографията? 
липса на кариерни въз-
можности или премислен 
избор в друга професио-
нална посока?

-	 Фотографията	 ми	 е	
страст	 още	 от	 детството.	
Като	 дете	 тате	 ми	 пода-
ри	 първия	 ми	 фотоапарат	
„Смяна	 8“	 и	 това	 беше	
началото.	И	никога	не	сп-
рях	 да	 снимам...	 така	 и	
до	 днес.	 Социологията	 е	
специалност,	 чиято	 про-
фесионална	 реализация	 е	
възможна	основно	в	по-го-
лемите	 градове.	 Работила	
съм	 за	 кратко	 като	 соци-
олог,	 но	 по	 стечение	 на	
обстоятелствата	 се	 завър-
нах	 в	 родно	 Дряново.	Тук	
започнах	собствен	бизнес,	
но	 сърцето	 ми	 ме	 влече-
ше	 другаде.	 След	 няколко	
години	 реших,	 че	 не	мога	
да	продължавам	така	и	ис-
кам	да	работя	нещо,	което	
ще	правя	с	желание.	Така	
сложих	 точка	на	работата	
до	 този	 момент	 и	 започ-
нах	от	нулата,	закупувайки	
си	 първия	 си	 професио-
нален	 фотоапарат.	 Това	
беше	 едно	 от	 най-смис-
лените	 решения	 в	 живота	
ми,	защото	няма	по-хубаво	
от	това	да	работиш	нещо,	
което	 ти	 доставя	 огромно	
удоволствие.

- питам социолога 
какво вижда в българия 
като обществени нагла-
си? накъде гледа бълга-
ринът днес?

-	 Виждам	 едно	 обър-
кано	 общество,	 общество,	
разделено	от	много	партии	
и	интереси.	Което	уж	знае	
какво	иска,	но	 го	е	страх	
да	 предприеме	 действия,	
за	 да	 го	 получи.	 Нямам	
предвид	 само	 в	 момента,	
говоря	по	принцип.	Обще-
ство,	което	предпочита	да	
изразява	 недоволството	
си	само	в	социалните	мре-
жи,	за	всеки	проблем,	без	
да	 прави	 нищо	 друго,	 за	
да	го	реши.	Българите	сме	
много	 търпелив	 и	 довер-
чив	народ,	за	съжаление.	

- не са много градче-
тата като Дряново, в кои-
то така бурно да се случ-
ват обществено-полити-
ческите процеси. Защо е 
така?

-	Учудващо	е,	че	в	ма-
лък	 град	 като	 нашия	 се	
наблюдава	 такова	 голямо	

разединение.	 Особено	 по	
време	 на	 политически	 съ-
бития,	 най-вече	 по	 вре-
ме	 на	 избори.	 Започват	
едни	 спорове,	 особено	 в	
социалните	 мрежи…	 нещо	
страшно.	И	 то	не	 толкова	
от	кандидатите	за	общест-
вените	постове,	а	от	обик-
новените	 граждани,	 и	 то	
тези,	нямащи	нищо	общо	с	
политиката.	Кому	е	нужна	
такава	злоба?	Както	исто-
рията	показва,	 управлява-
щите	 се	 нагаждат	 и	 дого-
варят,	 следвайки	 интере-
си,	а	ти	ще	срещнеш	този	
човек	 на	 улицата	 и	 ще	
трябва	 да	 го	 погледнеш	в	
очите.	 Социологията	 ме	 е	
научила	колко	лесно	може	
да	се	манипулира	общест-
веното	 мнение	 и	 нагласи	
за	 политически	 цели,	 а	
тук	 го	 виждам	и	нагледно	
постоянно.	Може	би	в	по-
големите	градове	хората	в	
забързаното	си	ежедневие	
нямат	 излишно	 време	 да	

се	 занимават	 толкова	 с	
политика,	 а	 тук	 е	 точно	
обратното.

- социологията ана-
лиза артефактите, а фо-
тографията ги запечатва. 
Какво Ви вдъхновява и 
кое Ви натъжава днес?

-	 Никога	 не	 съм	 била	
максималист.	 Винаги	 са	
ме	радвали	малките	неща	
в	 живота.	 Мирисът	 на	
мокра	 трева	 след	 дъжд,	
тишината	 на	 нощта,	 вя-
търът,	 спиращ	 дъха	 ти,	
чаша	 кафе,	 споделена	 с	

приятел.	А	безгрижието	на	
морските	 вълни	 ми	 носи	
такова	 спокойствие,	 мога	
с	 часове	 да	 ги	 гледам.	
Обичам	 да	 съм	 близо	 до	
природата.	Така	и	не	изгу-
бих	детето	в	себе	си	и	не	
му	позволих	да	си	тръгне.	

През	обектива	виждаш	не-
видимата	 за	 другите	 кра-
сота	във	всичко	около	теб.	
Свикнала	съм	да	има	мно-
го	хора	около	мен	и	много	
се	страхувам	от	самотата.	
Изключително	 откровен	
човек	и	верен	приятел	съм	
и	 ненавиждам	 предател-
ството	 и	 лицемерието	 в	
хората.	

- сега е времето на 
абитуриентските балове. 
това е Вашето време, за-
щото знам колко много 
Ви харесват учениците 
и как добре се вписвате 
в техните вълнения. Как 
бихте описали днешните 
млади българи?

	 -	Всяка	година	се	за-
ричам,	че	няма	да	поемам	
цели	класове	абитуриенти,	
защото	е	много	трудоемко	
като	работа.	Но	като	дой-
де	този	период,	осъзнавам	
защо	 е	 така	 и	 не	 спирам	
да	го	правя.	Тези	деца	тол-
кова	много	ме	зареждат	с	
положителни	 емоции,	 че	
са	успявали	да	ме	изкарат	
от	каквато	и	да	е	„дупка“,	
в	която	съм	попаднала.	И	
така	всяка	 година	имам	в	
тяхно	 лице	 не	 нови	 кли-
енти,	 а	 нови	 приятели.	 И	
колко	мило	ми	става,	като	
дори	и	след	години,	когато	
се	събират,	ме	викат	да	се	
видим.	

Както	и	във	всяка	една	
група	от	обществото,	 така	
и	 при	 младите	 българи	
има	 разделение	 в	 двете	
крайности.	 С	 годините	 ми	
се	 е	 оформило	 мнението,	
че	като	че	ли	в	по-малките	
градове	 децата	 са	 с	 по-
запазена	ценностна	систе-
ма.	Те	са	прекрасни	млади	
хора,	които	за	съжаление,	
прекалено	бързат	да	пора-
снат.	 Затова	 във	 времето,	
когато	 съм	 с	 тях,	 се	 оп-
итвам	 да	 им	 помогна	 да	
вземат	 максималното	 от	
хубавите	 години,	 в	 които	
са	сега.

- страстна поклоннич-
ка сте на рока, обичате 
много и българските на-
родни танци. стадиони-
те са Ви любимо прос-
транство, а купоните са 
в сърцето Ви! Какво още 
не знаем за вълненията 
на един фотограф-соци-
олог?

-	Обичам	да	танцувам.	
Това	е	другият	ми	начин	да	
забравя	 за	 проблемите	 и	
ежедневието.	Но	най-голя-
мата	ми	слабост	са	народ-
ните	танци	и	дълги	години	
бях	 част	 от	 ПТА	 „Балкан“.	
Толкова	прекрасни	споме-
ни…	Това	са	онези	момен-
ти,	които	карат	сърцето	ти	
да	 затупти	 по-силно	 само	
при	 звука	 на	 музиката.	 И	
всеки	път,	стоейки	зад	ку-
лисите	 преди	 концерт,	 се	
вълнуваш	все	едно	ти	е	за	

първи	 път…	Това	 е	 чиста,	
неподправена	 емоция.	 За-
това	харесвам	и	спорта	и	
с	 огромно	 удоволствие	 го	
снимам.	Особено	футбола.	
Просто	 трябва	 да	 уловиш	
момента.	Зареждащо	е.

- Кои са щастливите 
срещи в живота Ви?

-	С	хората,	 които	оби-
чам,	 са	 станали	 част	 от	
живота	 ми.	 Умея	 да	 се	
радвам	 и	 извличам	 мак-
симално	 положителните	
емоции	от	всяка	една	сре-
ща	с	нови	лица,	която	ми	
предоставя	съдбата.	

- Какво Ви помага в 
най-трудните Ви пътища?

-	Не	се	предавам.	Мно-

го	упорит	човек	съм.	Нау-
чила	съм	се,	че	не	трябва	
да	чакаш	да	отмине	буря-
та,	а	да	се	научиш	„да	тан-
цуваш	 под	 дъжда“.	 Нося	
си	 едно	 зрънце	 красива	
лудост,	 която	 ми	 помага	
по-лесно	да	приемам	труд-
ностите.	

А	 в	 тежките	 моменти	
моето	 семейство,	 родите-
лите	 ми	 и	 няколкото	 ис-
тински	приятели	винаги	са	
до	мен…	Благодаря	им!	За	
радост,	 съдбата	 ме	 въз-
награди	с	приятели,	които	

не	знаят	 „не	мога“,	когато	
имам	нужда	от	тях.

- на какво искате да 
научите сина си?

-	 Той	 е	 най-хубавото	
нещо,	което	ми	се	е	случ-
вало.	 Винаги	 съм	 се	 оп-
итвала	 да	 не	 се	 държа	 с	
него	 само	 като	 родител,	
но	 и	 като	 приятел.	 Често	
излизаме	 двамата,	 типич-
но	по	детски...	 тичаме,	иг-
раем	футбол,	забавляваме	
се,	 забравяйки	 разлика-
та	 в	 годините.	 Просълзя-
ва	 ме,	 когато	 ми	 каже:		
„Много	 съм	 щастлив,	 че	
имам	толкова	щура	майка,	
нормалните	 родители	 са	
скучни“.	 Старая	 се	 да	 го	

науча	да	обича	живота.	Да	
не	 се	 предава	 пред	 труд-
ностите…	 особено	 тогава.	
Да	не	спира	да	преследва	
мечтите	си	дори	когато	по-
расне,	 знаейки,	 че	 винаги	
може	да	разчита	на	мен	и	
че	винаги	ще	го	подкрепям	
и	обичам.

- За кого са днес най-
хубавите Ви думи?

-	 За	 моите	 родители.	
Благодарение	 на	 тях	 съм	
такава	днес.	

Благодаря	 ви,	 че	 ви	
има!

Рàäоñлàвà Кунчåвñкà: „Ноñя åäно зрънцå крàñивà 
луäоñт, която ми помàãà äà прåоäолявàм труäноñтитå"
 Радослава Кунчевска е родена в Дряново. Основ-
ното и средно образование завършва в родния си 
град – в СУ „Максим Райкович“, а висше - в ПУ „Паис-
ий Хилендарски“ - Пловдив, магистър „Социология“, 
следдипломна специализация „Журналистика“. По 
специалността си работи за кратко към Gallup 
Internatational, след което започва свой бизнес в Дря-
ново. От 13 години е професионален фотограф.
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