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Стефка Бурмова

„Ние сме в изключи-
телно замърсена и отро-
вена публична среда, из-
пълнена с брутален език и 
неуважително отношение 
към медиите, институциите 
и гражданите, заяви в къс-
ния следобед в понедел-
ник общинският съветник 
от „Будно Габрово“ Пепа 
Сомлева, когато габровци, 
призовани от нея чрез со-
циалната мрежа Фейсбук, 
поставиха пред Община 
Габрово своите стари, 
скъсани и ненужни вече 
обувки, за да може прос-
тащината да си тръгне от 
властта с тях. 

„Просташкото дър-
жание никога не се съ-
провожда от добро обра-

зование, а тежките дни, 
които ни очакват, могат 
да бъдат успешно прео-
долени единствено с ви-
сокоинтелигентни решения 
– заяви пред вестника тя. 
- А публичното говорене в 
момента подсказва, че ни 
чакат тежки дни. Ето защо 
тук сме хората, които сме 
против бруталния език и 
неуважителното отноше-
ние, които се използват в 
общуването с медиите, ин-
ституциите и гражданите. 
Против унижаващи човеш-
кото достойнство обръще-
ния и словесни конструк-
ции.

Против липсата на ре-
акция, когато личности, 
институции и организации 
публично са словесно лин-
чувани и оскърбявани.  

 Самата аз се чувствам 
виновна пред идните поко-
ления, че никой не реаги-
ра.

Както красотата и из-
яществото добавят стой-
ност на всичко заобикаля-
що ни, така безкултурието 
руши всичко стойностно 
и прогресивно – подчерта 
още тя. - В момента цари 
оглушително мълчание и 
липса на реакция на гроз-
ния публичен език, който 
се използва от властта. 

И съм щастлива, че 
първи габровци декла-
рираха публично не-
съгласието си с него. 
След години, когато тази 
власт безвъзвратно ще си 
е отишла, и поколенията 
попитат: 

продължава на стр. 2

Пåпа Сîмлåва: „Ниå ñмå в изключиòåлнî 
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ЖеНИНа ДеНЧева

 Предстои цялостна ре-
конструкция на градинката 
пред „Глинените гърнета“. 
Ремонтът ще се изпълня-
ва от Общинското пред-
приятие „Благоустроява-
не“. Програма „Култура“ 
ще подкрепи усилията на  
дружество „Майчина гри-
жа“ за изграждане памет-
ник на Керката, който ще 
се постави в градината. 

Негов автор е Георги Ба-
лабанов. Дружеството е 
събрало средства от да-
рения за изработване на 
паметника. Там ще бъде 
монтирана най-дългата 
пейка в града. Тя обхваща 
всичките повдигнати прос-
транства, ще има начало, 
но краят няма да се виж-
да. Ще се изготви проект 
за художествено осветле-
ние. Част от материала, 
използван за фонтана на 

площада до гарата, ще се 
използва за строителни-
те дейности. „Това ще се 
случи наесен, не бива да 
работим в градината през 
лятото, за да не отнемаме 
възможността на габровци 
да отдъхват в нея. Още по-
вече паметникът на Керка-
та има срок за изпълнение 
15 ноември. Ще бъде из-
градена нова поливна сис-
тема, ще бъдат подновени 
зелените площи. Отсега 

казвам, за да няма после 
негативни коментари, ще 
трябва да се разделим с 
едно дърво, което е болно. 
Трябва да се асфалтират 
алейните пътеки, което ще 
се направи от изпълнителя 
на текущите ремонти. Дей-
ностите ще приключат до 
края на годината. Идеята е 
да се благоустрои цялата 
градина, без да влагаме 
много средства“, коменти-
ра кметът Таня Христова.

Пîñòавяò Кåркаòа прåд "Глинåни 
ãърнåòа", рåмîнòираò и ãрадинкаòа

 Със Заповед на кмета 
на Община Севлиево д-р 
Иван Иванов от 19 юни 
се разрешава достъп на 
външни търговци на про-
мишлени стоки в района 
на панаирната площадка 
при спазване на проти-
воепидемичните мерки. 
Решението бе взето по 
време на заседанието на 
Общинския кризисен щаб, 
а организацията следва да 
се създаде както от стра-
на на „Общински пазари“ 
ЕООД, така и от Районно 
управление - Севлиево и 
Общинския инспекторат. 
Щабът обсъди и предсто-
ящите абитуриентски ба-

лове, които са планирани 
за 27 и 28 юни. Ангажимент 
за провеждането им, при 
спазване на всички изи-
сквания, имат ресторан-
тьорите и ръководствата 
на училищата, които са 
предупредени от РЗИ - 
Габрово за прилагане на 
всички мерки, съгласно за-
поведите на министъра на 
здравеопазването. Общин-
ският кризисен щаб реши 
служители на Общинския 
инспекторат и Районно уп-
равление – Севлиево да 
продължат с контрола по 
спазване на противоепи-
демичните мерки от страна 
на гражданите.

ЖеНИНа ДеНЧева

 Да се пусне отново 
битакът в кв. Младост на 
ул. „Свищовска“, реши на 
заседание Регионални-
ят оперативен щаб на 15 
юни. Очаква се всеки мо-
мент да излезе заповед 
на кмета Таня Христова за 
възстановяване функцио-
нирането на този пазар. 
Очаква се той да заработи 
на 20 юни.
 „Преди две седмици 
имахме среща с предста-
вители на търговците, кои-
то продават различни сто-
ки там. Споделих с тях, че 
това не е най-подходящото 
място за организиране на 
битака. Зоната е конфлик-
тна, има много жалби от 
граждани против този па-

зар. 
 Но аз съм длъжна да 
уважа исканията на хо-
рата, които всяка събота 
предлагат своите стоки 
там. Решихме да изберем 
няколко места в града, къ-
дето да се провежда той. 
Така да се каже, да е 
подвижен - една събота в 
един квартал, друг път - в 
друг. Но местата трябва 
да не създават конфликти. 
Чакам идеи на хората къде 
да се провежда битакът, 
да има график. Трябва да 
има баланс и компромис.
 Искам да уточня, че 
определението за битак 
изключва някои категории 
стоки, които сме допусна-
ли да се предлагат“, ко-
ментира кметът Таня Хри-
стова. 

ЖеНИНа ДеНЧева

 Двама габровски уче-
ници от Математическа-
та гимназия се класираха 
на престижни места на 
международния конкурс по 
програмиране CodeIT. 
 Мартин Копчев - 10 
клас, ПМГ „Акад. Иван Гю-
зелев“ - Габрово, е шести 
във финалното класира-
не сред 15-те финалисти. 
Ясен Пенчев - 8 клас, ПМГ 
„Акад. Иван Гюзелев“, е 

трети в класирането на 
младежи (до 8 клас).  
 Победител в CodeIT 
2020 е Виктор Лучич от 
Сърбия - студент във Фа-
култета по компютърни на-
уки в град Белград.
 По случай юбилея на 
състезанието - 20 години 
от създаването му, бяха 
наградени 20 талантливи 
участници - 15-те най-до-
бри състезатели и 5-те 
най-добри от класирането 
за младежи.        стр. 2

Марòин Кîпчåв и Яñåн Пåнчåв ñ 
прåñòижни наãради в CodeIT 2020

Пуñкаò îòнîвî áиòака 
в кварòал Младîñò

   

  В Севлиево ката-
строфира неправоспосо-
бен водач, в габровската  
болница е с опасност за 
живота. Сигналът за про-
изшествието е получен в 
04:10 часа на 15 юни в 
дежурната част на РУ - Се-
влиево. По първоначални 
данни, инцидентът е въз-
никнал на кръстовище с 
кръгово движение в райо-
на на улиците „Никола Д. 
Петков“ и „Марин Попов“ 
в Севлиево. При движе-
ние по ул. „Марин Попов“ 
лек автомобил, управля-
ван от 20-годишен непра-
воспособен водач, жител 
на село Батошево, преси-

ча затревената площ на 
кръстовището и се удря в 
стена на търговски обект. 
Вследствие на удара е по-
страдал водачът на мотор-
ното превозно средство. 
Той е настанен за лечение 
в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ 
в Габрово с политравми по 
тялото, с опасност за жи-
вота. На местопроизшест-
вието е извършен оглед и 
е образувано досъдебно 
производство. Причините 
и механизма на възниква-
не на пътнотранспортното 
произшествие се разслед-
ват под надзора на Район-
на прокуратура - Севли-
ево.

 На 15 юни се проведе 
заседание по наказател-
но дело за опит за убий-
ство. Подсъдим е В. Г. от 
Габрово, обвинен от про-
куратурата в това, че на 
26 юли 2019 г. направил 
опит умишлено да умъртви 
брат си, като го ударил с 
нож. Това е застрашило 
до огромна степен живота 
на пострадалия. Напада-
телят е студент и работи. 
Живее с родителите си и 
по-малкия си брат, който 
го ревнувал и му завиж-
дал, а често и надделявал 
в конфликтите. Тренирал 
бокс и бил физически по-
здрав. Пострадалият оти-

шъл в стаята на батко си, 
за да му иска пари. Тога-
ва се скарали и се стиг-
нало до бой. По-големият 
бил с насинено око и не 
отишъл на работа. По-къс-
но се засекли отново в 
жилището и пак избухнал 
скандал. Майка им успяла 
да ги разтърве. През но-
щта обвиняемият отишъл 
при другото момче, за да 
се разберат. Видял го, че 
спи, и го ударил в лицето. 
Той се събудил. Опитал да 
стане, но бил пронизан 
с нож. После нападателят 
напуснал жилището В хода 
на заседанието бяха раз-
питани трима свидетели. 

Съдът изслуша и 6 вещи 
лица, изготвили различни 
експертизи на досъдебно-
то производство. За раз-
криване на обективната 
истина по делото съдът 
счете, че е необходимо да 
бъдат изискани множество 
справки и документи от 
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, 
ЦСМП - Габрово, ОД на 
МВР и др. На този етап 
от производството съдът 
допусна до разпит още че-
тирима свидетели.

Пуñкаò външни òърãîвци на 
пåòъчния пазар в Сåвлиåвî

Нåправîñпîñîáåн каòаñòрîфира, 
в áîлница ñ îпаñнîñò за живîòа

Оòлîжиха за 10 юли дåлîòî 
за îпиò за áраòîуáийñòвî

В България До снощи:
С COVID-19  3341
Излåкувани 1784
ПослеДното Денонощие 
2 Починали с COVID-19
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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

ЦветомИра ИваНова

 Преброяването на на-
селението и жилищния 
фонд в Република Бълга-
рия ще е от 22 януари до 
15 февруари 2021 г.
 На 15 юни Областна-
та преброителна комисия 
проведе своето първо за-
седание. Председател на 
Комисията е заместник 
областният управител Ма-
рия Пенева, а секретар – 
началникът на отдел „Ста-
тистически изследвания 
- Габрово“ Георги Цветков. 
В състава на комисията 
са включени секретарите 
на общините Габрово и 
Севлиево, представители 
на Службата по геодезия, 
картография и кадастър, 
ОД на МВР – Габрово, 
ГРАО и Областна адми-
нистрация. По време на 
заседанието беше приет 

Правилник за дейността, 
както и утвърден организа-
ционен план по подготов-
ката и провеждането на 
преброяването на населе-
нието, с подробен график 
по дейности и дати.  
 Областната преброи-
телна комисия ще има за-
дължения, свързани със 
съдействие и провеждане 
на преброяването в облас-
тта. Областната преброи-

телна комисия съдейства 
за провеждане на пребро-
яването в областта в съот-
ветствие с Програмата на 
преброяването, инструкци-
ите на председателя на 
НСИ и решенията на ЦКП;
предприема мерки за от-
страняване на пропуски 
и грешки в работата на 
органите по преброяване-
то, контрольорите и пре-
броителите в областта; 

информира НСИ и ЦКП 
за подготовката и про-
веждането на преброява-
нето в областта; приема 
докладите на общинските 
преброителни комисии за 
проведеното преброяване 
на териториите на общи-
ните в съответната област; 
изготвя доклад до ЦКП 
за предаването на всички 
преброителни материали в 
съответния отдел на ТСБ. 

Преброяването е най-ма-
щабното изчерпателно 
статистическо изследване 
в страната, което се про-
вежда на всеки 10 години. 
За втори път в страната 
ни преброяването ще се 
проведе на два етапа – 
първият (22-31 януари 2021 
г.) ще дава възможност за 
попълване на електронна 
преброителна карта, а във 
втория (1-15 февруари 2021 
г.) ще се извършват посе-
щения на домакинствата, 
сградите и жилищата от 
преброители. „Задачата не 
е лека, но е изключително 
отговорна“ – заяви пред-
седателят на Областната 
преброителна комисия и 
пожела успех в работата 
както на членовете на Ко-
мисията, така и на четири-
те общински преброителни 
комисии, които също за-
почнаха да действат.

продължава от стр. 1
„Какво направихте, ко-

гато ви обиждаха и уни-
жаваха?” - нашият отговор 
няма да е: „Мълчахме и 
се съгласявахме”, а: „За-
явихме публично, че не 
приемаме това и го от-
ричаме“. Защото проста-
щината е смърт – инте-
лектуална, културна, об-
разователна, естетическа, 
институционална, научна, 
духовна, икономическа, за 
развитието, за хигиената 
- духовна и физическа, за 
здравето - ментално и те-
лесно. За всичко красиво, 
стойностно и прогресивно.

Управлява ни Проста-
щината. И това е в пълен 

разрез с личните ми стан-
дарти и сигурна съм - със 
стандартите на всеки чо-
век с добро домашно въз-
питание, култура и образо-
вание. Ще дойде време и 
поколенията след нас ще 
се срамуват от мълчание-
то ни. Което наистина е 
срамно. 

Внушават ни като на 
бавноразвиващи се, че 
нямало кой да дойде на 
мястото на Простащина-
та и когато ви попитат: 
Кой? - гузно мълчите. За-
щото нито БСП, с многото 
си крила, нито мутро оли-
гархията от типа Божков, 
нито чалга халтурата на 
Слави, нито площадните 

сценки на Мая са изход. И 
сте прави.

Истината е, че няма 
значение кой ще упра-
влява, ако управляващият 
знае, че винаги има кой 
да го изгони, ако си поз-
воли някакво безобразие. 
И този Кой трябва да е 
Българският народ, а не 
някой олигарх. И няма ни-
какво значение кой ще е 
Премиер, ако има страх, 
че народът ще го изгони. 
Засега се вижда, че всич-
ко минава. И става все 
по-отвратително“.

Според Сомлева на 
местна почва не могат 
да бъдат посочени пуб-
лични изяви от подобен 

характер, но „това не оз-
начава, че в служебни-
те отношения в местната 
власт подобни прояви не 
е имало. Много хора са ми 
се обаждали разплакани“ 
– допълни тя.

Към протеста на „скъ-
саните обувки“, както го 
нарекоха част от присъст-
ващите, се присъединиха и 
бившият кмет на Габрово 
Николай Дачев, бившият 
председател на СДС и 
бивш общински съветник 
Виктор Венков, лидерът на 
БСП в Габрово и общин-
ски съветник Николай Гри-
горов и народният пред-
ставител от „БСП за Бъл-
гария“ Кристина Сидорова.

Пåпа Сîмлåва: „Ниå ñмå в изключиòåлнî 
îòрîвåна и замърñåна пуáлична ñрåда"

Сòарòира îáлаñòнаòа прåáрîиòåлна кîмиñия

Стефка Бурмова

 Предстои да стартира 
обучението на служители-
те от специализираната 
администрация в НП „Цен-
трален Балкан“ с безвъз-
мездна финансова помощ 
в размер на 199 827 лева 
по ОП „Добро управле-
ние“. То ще се проведе в 
четири модула: „Специа-
лизирани обучения в сфе-
рата на природозащитното 
законодателство. Монито-
ринг на биологичното раз-
нообразие“; „Специализи-
рани обучения в сферите 
на управление на проме-
ните на климата, въвежда-
нето на иновации и упра-
вление на туризма“; „Спе-
циализирано обучение, 
свързано с прилагането 

на законодателството и 
залавяне на нарушители“; 
„Специализирани обучения 
за работа с географски 
информационни системи 
и тяхното приложение в 
специфичните дейности на 
служителите“. 
 Предстоящото обу-
чение ще бъде в резул-
тат на вече сключения в 
началото на месеца ад-
министративен договор  
№ BG05SFOP001-2.-019-
0031-C01 за предоставяне 
на безвъзмездна финан-
сова помощ между Упра-
вляващия орган на Опе-
ративна програма „Добро 
управление“ и Дирекция 
„Национален парк „Цен-
трален Балкан“ за обу-
чения на служителите 
й. Одобреният проект е: 

„Повишаване на админи-
стративния капацитет на Д 
„НП Централен Балкан“ и 
е по приоритетна ос № 2 
„Ефективно и професио-
нално управление в парт-
ньорство с гражданското 
общество и бизнеса“, чрез 
подбор на проектни пред-
ложения с наименование 
„Специализирани обучения 
за териториалната адми-
нистрация“. Срокът за из-
пълнението на този проект 
е 12 месеца.  
 Основната цел на про-
екта е чрез неговото из-
пълнение да се допринесе 
за повишаване компетент-
ността на служителите 
от специализираната ад-
министрация в Дирекция 
„НП Централен Балкан“ по 
теми, пряко свързани със 

специфичните функции и 
длъжностни характеристи-
ки на служителите, като 
ще способства за пости-
гане на ключовите цели 
и приоритети, залегнали 
в Стратегически насоки 
за развитие на охраната 
и контрола в Национален 
парк „Централен Балкан“. 
А очакваният резултат от 
изпълнението му е пови-
шаване на знанията, уме-
нията и квалификацията на 
служителите от специали-
зираната администрация 
(паркова охрана и експер-
ти) на Дирекцията, което 
ще допринесе за по-добро 
управление, включително 
предоставяне на по-ка-
чествени услуги към граж-
даните и бизнеса на мест-
но ниво. 

Сòарòира îáучåниå на ñлужиòåлиòå 
îò НП „Öåнòралåн Балкан”

продължава от стр. 1
За първа година финална-
та задача беше достъпна 
за всеки, който има жела-
ние да се включи в online 
финала на състезанието.
 Събитието се прове-
де на 15 юни онлайн, а 
официално обръщение към 
гостите отправиха прези-
дентът Румен Радев и Ка-
рина Ангелиева, зам.-ми-
нистър  на образованието 

и науката.
 CodeIT е създаден от 
„Мусала Софт“ през 2000 
г. като национално състе-
зание с медиен партньор 
водещото тогава ИТ спи-
сание PC Magazine, днес 
CodeIT събира стотици 
участници от България и 
света. 
 От 2007 г. конкурсът се 
провежда под патронажа 
на президента на България 

- съответно Георги Първа-
нов, Росен Плевнелиев и 
Румен Радев.
 До момента в CodeIT 
са участвали 2000 състе-
затели от 15 държави. Над 
35 човека елитен екип от 
състезатели и олимпийци 
по информатика в „Мусала 
Софт“ отговаря за изготвя-
не на задачите в конкурса 
- общо 350 за тези 20 годи-
ни.

Марòин Кîпчåв и Яñåн Пåнчåв ñ 
прåñòижни наãради в CodeIT 2020

отправи Община Габрово 
в екологичната викторина, 
част от инициативата.
 В първия модул на пре-
дизвикателството габровци 
трябва да изгледат специ-
ално видео, което макар и 
да започва като тривиален 
сюжет за живота на едно 
габровско семейство, за-
вършва с неочакван край.
 Какъв е той, може да 
разберете и вие, доста-
тъчно е да стартирате ви-

деото и да го изгледате 
до финала. Това са само 
2 минути, в края на които 
ще бъдете не само усмих-
нати, но и повече сигурни, 
че разделното събиране 
на отпадъците е изклю-
чително важно. Видеото 
във „Време за природа“ 
е реализирано от Община 
Габрово и чрез любезното 
домакинство на НУ „Васил 
Левски“ – Габрово. В роли-
те на тази кратка история 

участват Петя Пенева, Ема 
Михова и Светослав Слав-
чев. Зад камерата смело 
застана операторът Емил 
Михов, а музикалното на-
строение е осигурено от 
Радослав Талев. Все още 
може да се включите в 
инициативата „Време за 
природа“, която продължа-
ва до 25 юни 2020 г. вклю-
чително. Предвидени са 
три категории за участие и 
повече от 200 награди.

 В РУ – Дряново е за-
почнато бързо производ-
ство срещу 55-годишен 
жител на Трявна, за ко-
гото е установено, че на 
13 юни около 08:16 часа 
управлява моторно пре-
возно средство – лек ав-
томобил, собственост на 
търговско дружество, под 
въздействие на алкохол. 
Мъжът е спрян и задържан 
от полицейски служители 
в района на кръстовище 
между улиците „Шипка“ и 

„Матей Преображенски“ в 
Дряново. 
 При извършената про-
верка техническото сред-
ство отчита концентрация 
над 1,2 на хиляда – 1,36 
промила алкохол в издиш-
вания от водача въздух. 
Водачът не е дал кръв за 
химически анализ. След 
приключване на работата 
по наказателното произ-
водство материалите ще 
бъдат изпратени на Район-
на прокуратура – Габрово.

Прîвîкация към учаñòнициòå във „Врåмå за прирîда” 
 Подготвяните промени 
в Закона за енергетиката, 
които предстои да бъдат 
гласувани в Народното 
събрание тази седмица, 
ще дадат отсрочка от 2 
месеца за приемане на 
решение за утвърждаване 
на цени в сектор “Електро-
енергетика”. 
 Това ще осигури необ-
ходимото време за анализ 
на енергийната система 
от страна на КЕВР, като 
се предотврати взимането 
на решения, които не са 
в интерес на сигурността 
й. Апелът ни е с вашия 
екип спешно да прегле-

дате закона и да дадете 
възможност за бързото му 
обнародване.
 С тази молба се обър-
на президентът на КНСБ 
Пламен Димитров към  Ру-
мен Радев по време на 
среща, поискана съвмест-
но с КТ “Подкрепа”. На нея 
бе отбелязана важността 
на измененията за функ-
ционирането на компле-
кса “Марица Изток”. Без 
тях КЕВР няма да може 
да отложи с два месе-
ца решението си за нови 
цени в сектора. Сегашно-
то предложение е крайно 
негативно за работата на 

въглищния комплекс, тъй 
като в доклада се посоч-
ва, че „не следва да бъдат 
утвърждавани такива цени 
(за регулиран пазар) на 
„ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД и 
„ТЕЦ Марица изток 2“. Това 
на практика означава спи-
ране работата на центра-
лата за няколко месеца. 
 Публикуването на про-
ектозакона преди 1 юли 
ще бъде основание на 
КЕВР да приложи даде-
ното законово право да 
отложи с 2 месеца реше-
нието за утвърждаване на 
цени в сектора за 2020-
2021 г. Възможността за 

това вече е предвидена в 
Закона за здравето с из-
менение от 12 май. 
 Румен Радев увери, че 
ще съдейства за бързо-
то обнародване на проек-
та. При приемането му от 
парламента тази седмица, 
това е възможно да стане 
на 26 юни. 
 Обсъдена бе и темата 
за Зелената сделка, въз-
можностите и трудностите, 
които произтичат от нея. 
Пламен Димитров запозна 
президента с резултати-
те от провелата се първа 
среща на Консултативния 
съвет по Зелената сделка.

КНСБ пîиñка ñъдåйñòвиå îò прåзидåнòа за áързîòî 
влизанå в ñила на прîмåниòå в Закîна за åнåрãåòикаòа

Пиян îò ñуòринòа и на вîлана
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ДаНИела ЦоНева 

 По повод тържество 
за 25-годишен литерату-
рен юбилей през 1895 г. 
Димитър Ризов (обществе-
ник, политик и публицист) 
се обръща към него като 
„национален“ поет. По съ-
щия повод и сливенски-
те учители и учителки му 
поднасят поздравителен 
адрес с обръщението „Ви-
сокоуважаему народному 
поету“. И един чужденец 
– американският прези-
дент Франклин Рузвелт, в 
свое писмо от февруари 
1913 г. го нарича „National 
Poet”. Въпреки че критика-
та „не щади“ творчеството 
му, той завинаги остава в 
литературната ни история 
сред любимите писатели 
на народа. През 1917 г. 
Александър Кипров, жур-
налист и белетрист, го оп-
ределя за „патриарх на 
българската литература“. 
Той е поетът и писате-
лят Иван Вазов, който е 
роден на 27 юни (н. ст. 
9 юли) 1850 г. в Сопот. В 
творческия си живот не-
рядко се подписва и под 
псевдонимите Пейчин, Бо-
янец, Белчин, Т. Габровски 
и др. На него принадлежат 
думите: „Аз пях за Бъл-
гария, защото я обичах“. 
Още когато е на 20 години, 
е отпечатано първото му 
стихотворение - „Борба“ 
(1870 г.). Първата му сти-
хосбирка е „Пряпорец и 
гусла” (1876 г.), последвана 
година по-късно от  „Тъгите 
на България” (1877 г.), „Из-
бавление” (1878 г.). През 
80–90-те години на ХIХ век 
се появяват най-значими-

те му повести – „Неми-
ли – недраги” (1883-1884 
г.), „Под игото”(1889-1890 
г.), поемата – „Грамадата” 
(1880 г.), стихосбирките - 
„Епопея на забравените” 
(1881-1884 г.), „Сливница” 
(1886 г.). Оставеното ог-
ромно и многостранно 
литературно наследство 
включва още разкази, ко-
медии, драми, пътеписи. 
 Иван Вазов оставя 
трайни следи в българския 
обществено-политически и 
културен живот след вто-
рата половина на ХIХ и 
първите десетилетия на 

ХХ век. Изпратен да учи 
търговия в гр. Олтеница, 
Румъния, много скоро той 
заминава за Браила, къ-
дето се свързва с бъл-
гарските революционни 
емигранти. Вазов е сред 
посетителите на кафенето 
на габровеца Дончо Сто-
янов Бойновски (баща на 
военния ръководител на 
Ботевата чета - Никола Д. 
Войновски) в Галац, чия-
то атмосфера писателят 
пресъздава в повестта си 
„Хъшове”(1884 г.). Дончо 
Бойновски е сред орга-
низаторите на опита за 

въстание от 1862 г. Поради 
неуспешния му развой е 
принуден да остави „дю-
кян пълен със стока” и да 
напусне семейството си. С 
фалшиво тескере премина-
ва Дунава и се установява 
в Галац, където до 1874 
г. е част от българската 
революционна емиграция, 
а кафенето му в Галац е 
убежище на хъшове. 
 Младият Вазов не 
само е пряк свидетел, но 
и участник в проявите на 
националноосвободително-
то движение от 70-те годи-
ни на ХIХ столетие (член 
е на сопотския револю-
ционен комитет и на Бъл-
гарското централно бла-
готворително общество), 
включва се и в процесите 
за следосвобожденското 
възстановяване на българ-
ската държава. Свищов, 
Русе, Берковица, Пловдив, 
Цариград, Одеса са сели-
щата, свързани с неговия 
активен обществен и по-
литически живот след 1878 
г. Десет години по-късно 
Иван Вазов се установява 
в София, където има по-
вече възможности както 
за изява на политическата 
сцена (народен представи-
тел в VIII и IХ Обикновено 
народно събрание, от ав-
густ 1897 до януари 1899 г. 
е министър на народното 
просвещение в кабинета 
на д-р К. Стоилов), така и 
за ново литературно твор-
чество. 
 Но поетът и писате-
лят е свързан и с Габро-
во. Той посещава града 
ни и Габровския край два 
пъти – през 1901 и 1921 
г. В два от своите повече 

от 50 пътеписа и пъте-
писни бележки Вазов се 
впечатлява както от при-
родата на Балкана, така 
и от габровци и техния 
град. В средата на юни 
1901 г. в продължение на 
четири дена Вазов е гост 
на Соколския манастир, 
„балканска светиня”, раз-
положена според думите 
му „всред глухите недра 
на Стара планина, всред 
чаровните балкански зе-
лени самотии, в една от 
най-разкошните гънки на 
северния склон на тая 
планина”. Макар и по-пес-
теливо, той пише и за ис-
торията на този старопла-
нински манастир, където в 
последния ден на „уединен 
живот” и „пустинническо 
съществуване” се среща с 
„една многобройна и мила 
дружина от приятели из 
Габрово”. 

 От това си посещение 
в Габрово Вазов е запи-
сал на 18 юни в Памет-
ната книга на Априловска 
гимназия своите „искрени 
благопожелания за успеха 
на това учебно заведение, 
както и на тоя архибъл-
гарски и прекрасен град 
Габрово, люлка на ново-
българското образование”.
 След почти десет го-
дини, в средата на ав-
густ 1921 г. Иван Вазов е 
отново в Габрово - „мил 
на българското сърце 
балкански град”. „Големи 
сгради, високи комини на 
двайсетина фабрики. Това 
е българският Манчестер”, 
е първата му характерис-
тика за града. Появата на 
файтона с писателя, при-
дружен от семейството на 
директора на Плачковска-
та мина, възбужда „любо-
питството” на габровските 

граждани. „Културност и 
добре развит икономиче-
ски живот”, „красивото 
величествено здание” на 
читалището, гимназията в 
„града на Априлов, където 
винаги е имало и духовен 
живот”, „будното и пред-
приемчиво население” с 
известната му „нотка на 
шеговитост и гасконщина” 
са „любопитните неща”, 
които формират у него 
особено отношение към 
„тоя интересен град”.
 Между Габрово и Ва-
зов се създава една силна 
духовна връзка, намерила 
проявление в пътеписните 
му текстове. Днес името 
му носят едно от габров-
ските училища в кв. Мар-
котея и една от улиците в 
централната градска част.
 На снимката: Улица "Иван 
Вазов", в дъното се вижда 
кулата на Община Габрово

За Иван Вазîв Гаáрîвî å инòåрåñåн ãрад 
ñ áуднî и прåдприåмчивî наñåлåниå 

 На 11 юни в Художест-
вената галерия на Дома 
на културата в град Сан-
дански Румяна Халачева 
представи своята кни-
га „Дълбините на древ-
ността”. Един съвременен 
роман, преплетен с най-
важните моменти от бъл-
гарската история, в тър-
сене на българския дух 
и неговото възраждане. 
 Силата и красотата на 
словата изпълниха Худо-
жествената галерия с дух 
и превърнаха събитието в 
специална среща и духов-
но изобилие!

Димка Господинова

 На 19 юни от 18:00 часа 
в зала 3 на Музея на хумо-
ра и сатирата се открива 
изложбата „В това време 
на едно друго място / 100 
години чешки комикс“, ор-
ганизирана в партньорство 
с Чешкия културен център 
в София. Специален гост 
на откриването ще бъде 
Силвия Дерибеева – мени-
джър продукция в Чешкия 
културен център. Излож-
бата ще гостува в Габрово 
до края на 2020 година. 
 Вернисажът бе пред-
виден като част от програ-
мата по случай 1 април и 
48-ия рожден ден на Музея 
и макар със закъснение, 
посетителите ще имат въз-
можността да се запозна-
ят с най-доброто от чешкия 
комикс, създадено през 
последните 100 години. 
 Проектът е реализи-
ран през 2019 година и 
е част от събитията, от-
белязващи 100 години от 
създаването на Чехосло-
вашката република (1918). 
Изложбата е резултат от 

съвместната работа на 
Чешките центрове в Ев-
ропа, в партньорство с 
Института за чешка ли-
тература към Академията 
на науките на Чешката 
република и Философския 
факултет на Университе-
та „Палацки“ в Оломоуц. 
 Стогодишнината от 
основаването на Чехосло-
вашката република пред-
лага възможност за рав-
носметка на историята на 
чешкия комикс (както и 
на образа на историята в 
комиксите). 
 Чрез тематичен фокус 
върху основните жанро-
ве, повратните моменти 
и интеркултурните влия-
ния изложбата търси да 
представи това изкуство 
в многообразните му фор-
ми и исторически взаимо-
връзки. А разказът за това 
какво и как се е случвало 
в това време и на друго 
място, ще позволи на по-
сетителите да разберат по-
добре какво се случва тук 
и сега.

Румяна Õалачåва 
прåдñòави 
„Дълáиниòå на 
дрåвнîñòòа” - 
книãа за òърñåнå 
на áълãарñкия дух

В пåòък ñå îòкрива 
излîжáаòа "В òîва врåмå 
на åднî друãî мяñòî/100 
ãîдини чåшки кîмикñ"

 По инициатива на Бъл-
гарския културен институт 
в Берлин и на Посолство-
то на България в Германия 
на 15 юни т. г. арт инста-
лацията „Българските бук-
ви“ на фондация „Прочети 
София“ се появи в парка 
„Джеймс Симон“ в центъра 
на Берлин. Инсталацията 
е поздрав от българска 
страна по повод предсто-
ящото Председателство на 
Германия на Съвета на ЕС 
през втората половина на 
2020 година. На едно от 
най-оживените места на 

брега на река Шпрее, в 
близост до Берлинската 
катедрала и Острова на 
музеите, жителите и гости-
те на германската столица 
ще имат възможност да 
научат повече за кирили-
цата, както и да четат бъл-
гарска поезия. Проектът се 
осъществи с подкрепата 
на Министерство на кул-
турата и Държавния култу-
рен институт към МВнР, а 
от германска страна беше 
подкрепен от държавния 
министър по въпросите на 
международната културна 

политика към федералния 
министър на външните ра-
боти на ФРГ - г-жа Ми-
шел Мюнтеферинг, и д-р 
Клаус Ледерер – сенатор 
по културните и европей-
ски въпроси на провин-
ция Берлин. Във време на 
криза, която скова целия 
свят, арт инсталацията има 
уникалната възможност да 
привлече вниманието на 
широк кръг публика вър-
ху българската азбука и 
поезия. Тя ще гостува в 
Берлин през целия летен 
сезон, до 30 септември т.г.

 Проектът „Български-
те букви“ представя 14-те 
букви от кирилицата без 
графичен еквивалент в ла-
тинската и гръцката азбу-
ки - Б, Д, Ж, З, И, Й, Ц, Ч, 
Ш, Щ, Ъ, ь, Ю, Я. Израбо-
тени като оригинални пей-
ки, те бяха поставени за 
първи път през лятото на 
2018 г. в София под името 
„Скритите букви“ и  създа-
доха нови места за четене 
и своеобразни литератур-
ни кътчета в столицата на 
България. През лятото на 
2019 г. проектът гостува в 

Париж, а в края на 2019 
г. беше реализиран и в 
Рабат, Мароко. Към всяка 
от 11-те пейки в парка 
„Джеймс Симон“ са прило-
жени стихове на немски, 
френски и английски език 
на 28 български поетеси 
и поети. Кратък текст за-
познава читателите и с 
най-важното за кирилица-
та – третата официална аз-
бука в ЕС след латинската 
и гръцката азбуки, която 
се използва от повече от 
300 милиона души в над 10 
държави.

Арò инñòалацияòа "Бълãарñкиòå áукви" ñå пîяви 
в парка "Джåймñ Симîн" в цåнòъра на Бåрлин
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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 сме-
тището - справки на тел. 
0898/780-448
ТранспорТни и хамал-
ски услуги за града - 15-
20 лв. Тел. 0878/650-456. 
[26, 18]
изгоДно! прЕВоз с бус 
- тел. 0896/076-279. [22, 
17]

ТранспорТ с бус  - 0.45 
лв./км - тел. 0894/004-
045. [16, 11]
ТранспорТ със са-
мосвал - 4 тона - тел. 
0876/522-774. [10, 9]
ТранспорТни услуги 
изгодно се извършват на 
тел. 0897/828-088. [12, 
11]
ТранспорТ със самос-
вал до 3.5 тона и ра-
ботници - 0894/602-701. 
[15, 5]

аВТоМобили проДаВа
рЕно ЕспЕйс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 18]
МЕрцЕДЕс 180 С се про-
дава на тел. 0895/319-
802, 0887/341-715. [5, 
5]
ВолВо 440 - АГУ, клима-
тик, за 990 лв. се прода-
ва на тел. 0889/505-595. 
[5, 4]
фолксВагЕн поло, 1.6, 
2 врати, се продава на 
тел. 0899/421-079. [5, 3]

ТойоТа ТЕрсЕл 4х4 
се продава на тел. 
0876/799-923. [12, 5]
ВолВо 440 - газ, 1992 
г., за 500 лв. се продава 
на тел. 0899/683-346. [2, 
2]
МЕрцЕДЕс а160 - 1998 
г., в движение, всичко 
платено, за 900 лева 
се продава на тел. 
0899/075-544. [4, 2]

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

скрап, сТари
аВТоМобили
фирМа „Вайкар“ из-
купува стари и нови, 

излезли от употреба 
МПС. Вземане от място - 
0999/009-008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 22]
коли за скрап от място 
изкупува тел. 0897/828-
088. [12, 11]

МоТори/ВЕлосипЕДи
сиМсон 50 се прода-
ва на тел. 0887/265-095. 
[11, 8]
сиМсони сЕ купуват на 
тел. 0889/88-06-06. [11, 
1]

пъТна поМощ
пъТна поМощ (лицен-
зирана) - тел. 0999/009-
008.

	 ВОДОРАВНО: Каравана. Етиламин. Регенерат. Лото-
си. Раданов (Георги). Карабунар „БАТЕ”. „Амиран”. Река. 
Чан. Лоден. Борат. Видал (Гор). Сова. АСА. „Милана”. 
„Анатоли”. Сет. Касола (Карло). Ерато. Отвес. Лава. 
Свитък. Ирино (Йоширо). Имот. Нара. Ват. Радан. Кефал. 
Канап. „На бала”. Ари. Панакота. Одака (Хисадата). Мо-
риконе (Енио). Тлака. Милев (Гео). Камено. Арес. Док. 
Перак. Ланита. Лак. Марин. Пирин. Омар. Мала-ви . 
Ати (Бартоломео). Камарила.  Арати. Сорока (Григорий). 
„Ила”. Акари.  Латек (Удо). Лалова (Ивет). Анар (Расул). 
Минесота. Атакама. Раван. Рамене. Оман. 

 ОТВЕСНО: Барабанист. Акарида. Асама. Редан. Ле-
витан (Иван). Локомотив. Магат (Феликс). Ватер. Намек. 
Марена. Венелин (Юрий). Сираков (Наско). Марокен. 
Пано. Одак. Напор. Парик. Невада. Алод. Тикер. Лалор 
(Джеймс). Бар. Меласа. Ана Карима. АТА. Акин. Новина. 
„Омана”. Илам. Ветар. Салам. Бонек (Збигнев). Лало 
(Едуар). Работа. Окаден. Параван. Миланово. Стела. 
Олива. Ате (Пиер). Лоб. Ралев („Ралеви”). Факт. Арита. 
Матура. Ирина”. Алани. Икако. Монета. „Атала”. Арина. 
Анам. Рисак. Сатър. Рекет. Тара-ма. Нирала (Сурякант). 
Окапи. Асаки (Геоорге). Иран.

отговори на сканди от бр. 114, 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

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; лекари; счетоводство

аНгел аНгелов

  Картината с Конашкия 
мост и голямата Възрож-
денска къща вдясно от 
него е известна на мно-
зина габровци днес. До-
пускам, че е рисувана по 
време на Руско-турската 
война през 1877 г. и неин 
автор е същият руски вое-
нен кореспондент, който е 
автор на гравюрата с ру-
ските войски на Конашкия 
мост. Според Росен Йоси-
фов тази гравюра не е на 
унгарския пътешественик 
Феликс Каниц, а на руския 
гравьор Август Даугел и е 
публикувана с името „Вид 
города Габрово в Балка-
нах“ в руското списание 
„Иллюстрированная хрони-
ка войны“ на 2 септември 
1877 година. Малцина са 
обаче габровците които 
знаят, че тази възрожден-
ска къща в Габрово е била 
на хаджи Минчо Султанов. 
Затова ще разкажа някои 
интересни факти за къща-
та.
 Според преданието 
родоначалник на габров-
ския възрожденски род 
Султанови бил дядо Мин-
чо Иванов, родом от село 
Думници, Габровско. Още 
като младеж той отишъл 
ратай при един чорбаджия 
в град Казанлък. Чорбад-
жията имал млада и хуба-
ва дъщеря на име Султана. 
Ратаят Минчо и Султана се 
залюбили, но баща й не 
дал да се оженят, защото 
Минчо бил беден момък. 
Ядосан, чорбаджията из-
гонил ратая си Минчо и 
той си тръгнал за Габрово. 
Влюбената в него Султана 
избягала тайно от бащиния 
си дом и го последвала. 
И както се пее в стара-
та градска песен, „Боса 
Балкана ще мина и пак 
при тебе ще дойда“, така 
според преданието и ка-
занлъшката мома Султа-
на прехвърлила Балкана 
и пристигнала с либето си 
Минчо в Габрово. Тук се 
оженили и сложили нача-

лото на Габровския въз-
рожденски род Султанови. 
Името си родът получил от 
името на казанлъчанката 
Султана, съпруга на Минчо 
Иванов.
 Известен е само един 
син на Султана и Мин-
чо Иванов – хаджи Димчо 
Минчев Иванов. Роден е 
в края на XVIII век. Преди 
1820 г. ходил на поклоне-
ние на Божи гроб в Йе-
русалим и станал хаджия. 
Габровецът хаджи Христо 
Рачков преди 1820 година 
го записал в своя тефтер 
като хаджия. В 1832 г. ха-
джи Димчо Минчев бил 
вече богат търговец и га-
бровски първенец. Васил 
Евстатиев Априлов и Ни-
колай Палаузов на 20 юни 
1832 г. в Одеса, Русия, със-
тавят един тефтер-конди-
га, в който да се вписват 
„приношенията“ (дарения-
та) за строителство на учи-
лищна сграда в Габрово. 
Те изпращат кондиката на 
габровските първенци, кои-
то са със своите подписи 
на вътрешната страна на 
корицата са я заверили. 
Между подписите на пър-
венците е и този на хаджи 
Димчо Минчев. Най-веро-
ятно голямата къща до Ко-
нашкия мост хаджи Димчо 
Минчев е построил към 
40-те години на XIX век.
 Хаджи Димчо Минчев 
Иванов през 1851 г. дарил 
1 000 гроша на Габровска-
та община за строител-
ство на нова училищна 
сграда в Габрово. В на-
чалото на XIX век Димчо 
Минчев Султанов се жени 
за Неда Канева. Баща й 
Каньо бил от село Думни-
ци, Габровско. С брат си 
Геньо били по професия 
сахатчии. Вероятно нейна 
сестра е Момера Кане-
ва от село Думници, Га-
бровско, която е починала 
през 1799 година. Хаджи 
Димчо Минчев Султанов 
и съпругата му Неда има-
ли двама сина - Иванчо, 
роден 1809 г., и Минчо, 
роден 1815 г. Имали и 

дъщеря на име Евгения, 
омъжена за Христо хаджи 
Йоанов Манафов в Габро-
во.
 Иванчо Димчев Султа-

нов - по-големият син на 
Димчо Минчев Султанов, 
е един от габровските 
първенци преди освобож-
дението на България. По-
строил си нова модерна 
къща в бащиния двор с 
лице към днешната улица 
„Радецка“ в Габрово. В 
продължение на 40 години 
той е турски държавен 
бирник в Габрово. Него-
вият син д-р Димчо Сул-
танов е първият габровец 
дипломиран лекар.
 По-малкият син на 
Димчо Минчев Султанов 
е Минчо Димчов Султа-
нов. Той е брат на Иван 
Димчов Султанов. Роден 
е около 1815 г. в Габрово. 
В 1841 г. се оженил за 
Неда, дъщеря на габров-
ския търговец Андрей Се-
мов Парлапанов, родена 
1818 година. Минчо Димчов 
живял със семейството си 
в бащината къща, намира-
ща се до Конашкия мост.
 Рисунката на къщата 
е направена най-вероятно 
през зимата на 1877/1878 

г. от руски художник. Ска-
лата Грамадата не е разсе-
чена и върху нея не е по-
строен паметникът на Рачо 
Ковача. А щом комините 

на къщите пушат, значи е 
правена през зимата.
 Минчо Димчов Султа-
нов и Неда Андреева Пар-
лапанова са имали голямо 
семейство – четири сина и 
четири дъщери.
      Димчо Минчев - най-
големият син на Минчо 
Димчов Султанов, е ро-
ден през 1842 година в 
град Габрово. Завършил 
Габровското класно учили-
ще. В 1862 година участва 
в учредяване на Габров-
ското читалище и е избран 
за член на ръководството 
му. Според братя Гъбенски 
участва и в подготовката 
на Габровското въстание 
през 1862 година. Член 
е бил на революционния 
комитет и отговарял за 
доставката на барут от 
Севлиево и правене на 
фишеци. След неуспеха на 
въстанието бяга от Габро-
во и емигрира в Румъния. 
След като е амнистиран 
от турското правителство, 
се връща в Габрово. За-
нимавал се е с търговия 

в бащиния си дюкян в 
къщата им до Конашкия 
мост. Женен бил за Фло-
ра Антонеску, родена 1854 
г. в Букурещ. Краеведът 

Илия Габровски е запи-
сал и публикувал следно-
то предание за женитбата 
им. Флора била сгодена 
за момък от Букурещ, но 
той неочаквано умрял. Тя 
много жалела за него. За 
да разсее мъката й, баща 
й Атунеско, който бил тър-
говец на ножове, често 
идвал в Габрово. При едно 
от идванията си довел и 
дъщеря си Флора. Отсед-
нали в хана на Кръсник 
Колчо,  който е точно сре-
щу къщата на Димчо Мин-
чев. Сутринта Флора от 
мъка се хвърлила от чар-
дака на хана във водите 
на Янтра. В това време 
Димчо бил на двора, ви-
дял давещото се момиче.  
Хвърлил се във водата и я 
спасил. Майката на Димчо 
Минчев - Неда Андреева, 
казала, че според габров-
ските обичаи, който спаси 
мома от огън и вода, тя 
става негова невеста. И 
Димчо Минчев Султанов и 
Флора Антунеско се оже-
нили. Нямали деца.

 При голямото навод-
нение в Габрово през 1897 
година буйната река вля-
зла в къщата на Димчо 
Минчев Султанов и той се 
удавил в нея. Дълго време 
след него Флора живяла 
сама в къщата им до Ко-
нашкия мост. В края на 
живота си била настане-
на в старопиталище, кое-
то се намирало в двора 
на Девическия манастир в 
Габрово, където починала 
на 21 декември 1932 г. на 
78 години.
 Вторият син на Минчо 
Димчов Султанов - Андрея, 
е роден през 1845 годи-
на. Бил само на 14 годи-
ни, когато баща му умира 
през 1859 година. Завърш-
ва Габровското класно 
училище. През учебната 
1865/1866 година учи в Ро-
бърт колеж, открит от аме-
рикански протестантски 
мисионери в Цариград. 
Под влияние на учители-
те мисионери в колежа в 
1867 година той заминава 
да учи и работи в САЩ. 
Той е първият българин, 
посетил САЩ.
 След Освобождението 
Стефан Минчев Султанов 
отново започва производ-
ството на сапун в Габрово. 
Негови конкуренти запал-
ват фабриката му и тя из-
гаря. Разорен материално, 
той напуска Габрово и в 
продължение на една го-
дина учи телеграфно дело 
във Виена. Завръща се в 
България и постъпва на 
работа като телеграфист 
в град Русе, където през 
1882 година умира, без да 
се е женил и да има деца.
 Султана - дъщеря на 
Минчо Димчов Султанов, в 
1859 година се омъжва за 
Цоньо Илиев Видинлиев 
в Габрово. Имали двама 
сина – Илия и Минчо, и 
една дъщеря, починала на 
8 години. Установил се да 
живее в Ню Йорк. Работил 
във ферма и търговски ма-
газин. Заболява от тубер-
кулоза и се връща през 
1868 година в Габрово, къ-

дето умира същата година.
 Стефан Минчев Дим-
чов Султанов - друг син на 
Минчо Димчов Султанов, е 
роден през 1856 година в 
Габрово. На 15 април 1875 
г. заедно с Георги Попди-
митров Богаров сключват 
писмен договор с габров-
ския чорбаджия Цоньо 
Илиев Видинлиев - съпруг 
на сестра му Султана, кой-
то им отпуска безлихвен 
заем да учат в Прага, Че-
хия. В 1873 г. постъпва да 
учи модерно производство 
на сапун в една голяма 
фабрика в Прага. След 
две години се връща в 
Габрово. С парична по-
мощ от чичо си Иванчо 
Димчов Султанов и зет си 
Цоньо Илиев Видинлиев 
през 1875 година открива  
фабрика за сапун, в коя-
то за пръв път в Габрово 
започнало да се произ-
вежда тоалетен сапун. В 
1877 година по време на 
Руско-турската война спи-
ра работата на фабриката 
и постъпва в Българското 
опълчение – Х дружина, 
втора рота. Произведен 
е в чин унтерофицер. На-
граден е със значка за 
отличие на Военния орден 
„Свети Георги“ – IV степен. 
Уволнява се от опълчение-
то на 18 юни 1878 година.
 Пена - друга дъщеря 
на Минчо Димчов Султа-
нов. Родена е около 1848 
година в Габрово. Майка 
е на д-р Петър Цончев, 
известен габровски лекар 
и общественик.
 Не ми е известно кога 
възрожденската къща на 
Минчо Димчов Султанов е 
разрушена и премахната. 
На нейно място е постро-
ена днешната сграда на 
ул. „Софроний Врачански“ 
1 до Конашкия мост. От-
начало тази сграда е кан-
тора на Вълненотекстил-
ната фабрика „Надежда“ 
в Габрово. В 1939 година 
фабриката я продава на 
Църковното настоятелство 
на църквата „Свети Йоан 
Предтеча“ в Габрово.

Възрîждåнñкаòа къща на хаджи Димчî 
Минчåв дî Кîнашкия мîñò в Гаáрîвî

уроци, курсоВЕ
карЕла сЕйлинг. курсоВЕТЕ за праВоспо-
собносТ „ВоДач на кораб До 40 бТ по МорЕ“ 
(капиТански курсоВЕ)  поД ръкоВоДсТВоТо 
на роДЕния В габроВо капиТан илия Дян-
коВ. Индивидуален график за всеки курсист. Мо-
жете да съчетаете учебната програма с годишната 
си отпуска. За допълнителна информация и запис-
ване - тел. 0898/535-793.
курсоВЕ по ветроходство с родения в габро-
во капитан илия Дяков - с три прекосявания 
на атлантическия океан. Курсовете се водят по 
индивидуален график в акваторията на Несебър с 
25-футова яхта. За допълнителна информация и 
записване - тел. 0898/535-793.
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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 
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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

10/07

МОНОЛИТ25
години

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
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ - об-
заведен, в кв. Палаузово за 45 
000 лева се продава на тел. 
0897/616-970. [12, 11]
къща В село Музга - 2-ет-
ажна, се продава на тел. 
0879/266-265. [24, 10]
апарТаМЕнТи ноВо строи-
телство по себестойност и до-
говаряне се продават на тел. 
0888/44-70-96. [24, 10]
Магазин за хранителни сто-
ки - ново строителство, про-
дава 0888/44-70-96. [24, 10]
парцЕл В кв. Златари - 4 
дка, от които 1.2 в регулация, 
ток, вода, се продава на тел. 
0898/783-741. [12, 5]
апарТаМЕнТ - 97 кв. м, в 
центъра на Габрово, за 52 
000 лв. се продава на тел. 
0877/589-023. [11, 10]
апарТаМЕнТ на ул. „Варо-
вник“ - 75 кв. м, по договаря-
не продава тел. 0889/02-02-
98, 0887/141-422. [12, 5]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в Се-
влиево до пазара, саниран, 
продава 0895/319-802. [5, 5]
къща В село Дебел дял 
се продава. Оглед - събота 
и неделя. Справки на тел. 
0878/860-411. [12, 4]
ЕТаж оТ къща в центъра, зад 
Мол Габрово, с двор 150 кв. м, 
се продава на тел. 0897/446-
428, 0878/356-150 [20, 4]
къща В село Козирог, с двор, 
продава 0895/166-612. [12, 4]
разглобяЕМа къща - 48 кв. 
м, и навес - 48 кв. м,  продава 
тел. 0879/01-91-91. [6, 3]
парцЕл - 600 кв. м, във вил-
на зона Гайдари, 400 метра 

над училището в село Попов-
ци, южно изложение, път, вода 
и ток, красива панорама, се 
продава на тел. 0893/002-309. 
[5, 3]
спЕшно! гараж на ул. „Ва-
ровник“ се продава на тел. 
0887/954-989. [5, 1]
апарТаМЕнТ В село Буря за 
12 900 лева се продава на 
тел. 0887/954-989. [5, 1]
апарТаМЕнТ До КАТ продава 
тел. 0885/366-689. [2, 1]
МясТо - 632 кв. , УПИ, кв. 
Йонково, до Габрово хилс, 
продава 0897/047-452. [8, 1]
къща В квартал Чехлевци 
продава 0897/047-452. [5, 1]
урЕгулиран парцЕл - 1 дка, 
се продава в село Златевци, до 
центъра, до автобусна спирка, 
до магазин, вода, ел. ток. За 
справки: тел. 0889/197-495. 
[16, 2]

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.
апарТаМЕнТ - двустаен, трис-
таен, до 15 000 лв., купува 
тел. 0894/454-057. [12, 5]
изкупуВа сТари, съборени, 
полусъборени къщи. Изгодни 
цени. Тел. 0877/51-33-94. [11, 
1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
рЕноВирани и обзаведе-
ни офиси в сградата на ОББ 
се отдават под наем на тел. 
0888/907-666.
поМЕщЕниЕ В топ център, 
50 кв. м, за магазин, офис 
се дава под наем на тел. 
0878/370-640. [24, 12]
поМЕщЕниЕ на ул. „Орлов-
ска“ 18 се дава под наем на 
тел. 0886/870-587. [12, 9]

апарТаМЕнТ В кв. Тренда-
фил-2 се дава под наем на 
тел. 0879/653-803. [4, 3]
гарсониЕра В района на ав-
тогарата се дава под наем на 
тел. 0897/806-326. [5, 5]
изгоДно! поМЕщЕниЕ за 
живеене се дава под наем на 
тел. 0899/106-016. [12, 9]
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, 4]
гараж В центъра дава под 
наем 066/80-00-65. [4, 3]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ до 
болницата, основен ремонт, 
обзаведен,  250 лв. наем, 
се дава под наем на тел. 
0898/939-303. [5, 1]
обзаВЕДЕн ЕТаж от къща в 
центъра се дава под наем на 
тел. 0885/373-413. [3, 2]
ноВорЕМонТирана полуоб-
заВЕДЕна боксониера срещу 
тих двор в широк център се 
отдава под наем дългосрочно 
на тел. 0879/57-35-60. [11, 2]
ДВусТаЕн обзаВЕДЕн 
апартамент отдава под наем 
0889/86-86-01. [5, 1]
саМосТояТЕлна обзаВЕДЕ-
на стая с тераса, баня и то-
алетна между сграда Ректорат 
на ТУ и Баждар дава под наем 
тел. 0889/22-98-37. [6, 1]

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи и гори  
купува 0899/44-01-77. [11, 5]

нощуВки
къща за гости - Габрово, тел. 
0878/532-714, 0888/532-714.
нощуВки В идеален център - 
0876/731-419. [22, 21]
апарТаМЕнТ - самостоятелни 
нощувки -  тел. 0889/931-264. 
[22, 7]

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
ЕлЕкТричЕска пишЕща 
машина се продава на тел. 
0888/819-851. [6, 4]
косачка BCS 622 - 14 к. 
с., + резервни части, се 
продава на тел. 0886/796-
861. [6, 3]
ДърВоДЕлски Маши-
ни се продават на тел. 
0896/77-64-54. [5, 3]

банциг - правен, трифа-
зен, абрихт-циркуляр про-
дава 0885/749-373. [3, 2]

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, 16]
циМЕнТоВи коло-
ВЕ се продават на тел. 
0888/390-082. [20, 18]
огнЕупорни ТуХли, циг-
ли, турски керемиди втора 
ръка се продават на тел. 
0887/031-439. [25, 19]

сТари цигли - двуканал-
ни, 0.20 лв., се продават 
на тел. 0877/29-84-89. 
[24, 15]
суХи чаМоВи греди и 
букови талпи се прода-
ват на тел. 0876/733-350. 
[22, 11]
ДВулицЕВ каМък се 
продава на тел. 0897/828-
088. [12, 11]
каМъни поДаряВа тел. 
0888/128-797. [6, 5]
паркЕТ - дъб, масив, се 
продава на тел. 0886/079-
119. [5, 3]
каМЕнни плочи от 
покрив - 15 лв./кв. м - 
0899/48-98-46. [4, 1]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
изгоДно! запазЕни хо-
лова секция - двумодулна, 
3 м х 2.40, табуретки - 2 
броя, мека мебел, телеви-
зор „Грундиг“ продава тел. 
0888/819-851. [10, 7]
сЕкция за спалня с ра-
клите продава 0896/27-
22-14 - Трявна. [3, 3]

проДаВа разни
цисТЕрни и бидо-
ни се продават на тел. 
0887/307-193. [25, 19]
казани за ракия продава 
0886/928-101. [12, 12]
цисТЕрни и бидони про-
дава 0887/307-193. [25, 2]

МЕТална цисТЕрна - 10 
тона, се продава на тел. 
0888/975-692. [12, 7]
ДоМашна грозДоВа ра-
кия се продава на тел. 
0896/92-91-07. [3, 3]
Трифазна ярМоМЕлка 
и кантар до 500 кг прода-
ва 0897/82-80-88. [5, 1]

проДаВа клиМаТици
ХипЕринВЕрТорЕн кли-
МаТик „Фуджицу Нок-
рия-18“ се продава на тел. 
0879/000-654. [6, 4]

проДаВа Тор
биоТор оТ калифорний-
ски червей за градини и 

овощни насаждения про-
дава 0898/630-249. [24, 24]

Мляко, сирЕнЕ
прясно и кисело овче 
мляко, прясно сирене без 
сол - с доставка, се про-
дават на тел. 0896/544-
474. [26, 25]

жиВоТни проДаВа
агнЕТа проДаВа тел. 
0888/975-692. [12, 7]
пилЕТа проДаВа тел. 
0889/88-06-06. [11, 1]

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.
буркани бЕз винт изку-
пува тел. 0879/850-554.
сТари жЕлЕза всякакви 
изкупува - 0893/893-754 
[22, 8]
орЕХи, рЕколТа 2019 го-
дина, се купуват на тел. 
0879/13-28-32. [3, 2]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
сТаро жЕлязо изкупува 
0897/828-088. [12, 11]

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

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.

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, 
продава тел. 0877/471-466.
нацЕпЕни, нарязани дърва 
- 80 лева, незабавна доставка, 
се продават на тел. 0884/709-
093
нацЕпЕни ДърВа - 80 лв. 
Безплатен транспорт. Незабав-
на доставка. Тел. 0895/252-
686.
суХи и сурови нацепени дърва 
- 80 лв., се продават на тел. 
0895/752-838.

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

ДърВа за огрев - метрови, за 
печка и камина, гарантирано 

качество и количество, продава 
0879/988-131, 0879/988-047.
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.
ДърВа за огрев - нарязани, 
нацепени и метрови, незабавна 
доставка, се продават на тел. 
0898/519-077. [24, 19]
суХи ДърВа за огрев се про-
дават на тел. 0887/031-439. 
[25, 19]
ДърВа за огрев - нарязани и 
нацепени - 80 лв., се продават 
на тел. 0878/47-22-37. [31, 
16]
ДърВа за огрев се прода-
ват изгодно. Качество! Тел. 
0898/24-93-36. [11, 9]
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, 7]
салкъМ, нарязан и нацепен 
- 70 лв./куб. м, бук и мише 
- 80 лв./куб. м - тел. 0879/56-
27-33. [12, 7]
ДърВа за огрев - салкъм - 70 
лв./куб. м, мише и бук - 80 
лв./куб. м - тел. 0897/765-901. 
[12, 7]
ДърВа за огрев на метър 
и нарязани на склад - тел. 
0897/87-98-07. [24, 12]
ДърВа за огрев - метрови и 
нарязани - тел. 0896/555-999. 
[24, 12]
сМЕсЕни МЕТроВи дърва - 
50 лв., се продават на тел. 
0897/828-088. [12, 11]
рЕжа ДърВа на 7 лв./куб. - 
тел. 0899/155-386. [12, 9]
рЕжа ДърВа - 0894/220-509. 
[24, 5]
гоТоВи, нарязани и нацепе-
ни дърва за огрев - бук, дъб, 
метрови дърва - тел. 0896/80-
76-88. [12, 5]

сТроиТЕлсТВо
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 - 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.
рЕМонТ на стари покриви и 
подмяна на улуци. Варови ма-
зилки. Тел. 0876/416-716. [24, 
22]
бригаДа изВършВа ремонт 
на покриви, хидро- и топло-
изолации, дренаж, бояджий-
ски и тенекеджийски услуги 
- 0899/638-875. [20, 17]

изгражДа ТЕраси - 
0897/931-088.

изВършВа рЕМонТ на по-
криви и нови, хидроизолация, 
саниране, улуци и др. - тел. 
0895/810-504. [26, 19]
услуги с багер - 3.5 тона, 
и бобкат - 3 тона - тел. 
0898/421-281. [26, 18]
каМЕнна облицоВка и на-
стилки, камини, пещи, барбе-
кю, чешми се изработват на 
тел. 0896/702-367. [12, 10]
поДпорни сТЕни, дренажи, 
покриви, вътрешни ремонти - 
тел. 0897/390-194. [24, 12]
рЕМонТ и направа на покри-
ви, външна изолация, хидрои-
золация и др. - тел. 0888/020-
187. [24, 12]
сТроиТЕлни и ремонтни дей-
ности от А до Я на достъпни 
цени - тел. 0879/377-566. [5, 
5]
изВършВанЕ на ремонтни 
дейности на басейни и строи-
телни обекти - 0877/777-425, 
0886/106-033. [11, 5]
рЕМонТ на покриви, улуци, 
хидроизолация - тел. 0884/76-
93-42, от Габрово. [22, 10]
кърТя бЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [11, 4]
рЕМонТ на стари къщи - по-
криви, изолации, ламарини, 
бетони и др., извършва тел. 
0882/279-749. [24, 6]
рЕМонТ на покриви, хидро- и 
топлоизолации, улуци, дренаж 
и др. - 0882/279-749. [24, 6]

шпаклоВки, гипсокарТон, 
мазилки, замазки и др. - тел. 
0898/672-883. [5, 3]

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, 19]
МонТаж на гипсокар-
тон, шпакловка и боя. Тел. 
0895/72-86-68. [14, 14]
ВароВи Мазилки, топлоизо-
лация, шпакловка, боя - скеле 
- тел. 0888/167-755. [24, 11]
Вик, фаянс и теракота - тел. 
0884/228-253. [22, 6]

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

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.

щори

EТ „касТЕло“ - щори - 
външни и вътрешни, Вра-
Ти - блиндирани, входни, 
автоматични, гаражни, ро-
лЕТки - охранителни, До-
граМа - алуминиева, PVC, 
бариЕри - автоматични 
- 066/87-04-89, 0888/255-
318.

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги по 
домовете - тел. 0899/145-802.
Ел. инсТалации - тел. 
0877/36-78-52. [22, 15]
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 - 0889/177-
737.

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

Вик
изТочВанЕ на септични ями - 
тел. 0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръжка - 
0887/680-034.
оТпушВанЕ на канали - 
0889/177-737.

Вик рЕМонТи - 0894/22-05-
09. [23, 2]

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

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници и фри-
зери по домовете - 0897/425-
313. [25, 19]
Ел. урЕДи поправя 0894/22-
05-09. [23, 7]
рЕМонТ на телевизори по до-
мовете - 0888/279-846. [22, 8]

граДини, басЕйни

ланДшафТЕн Дизайн, 
оформление и изпълнение 
на дворни места, озеленя-
ване, водопадни и езер-
ни форми, скални кътове, 
барбекюта. Тел. 0888/942-
335.

почисТВанЕ
собсТВЕн прЕВоз, изчистване 
на апартаменти, къщи, мазета, 
гаражи - 0893 893 754. [24, 8]

косЕнЕ
профЕсионално косЕнЕ и 
поддръжка на дворове - тел. 
0899/140-254.
косЕнЕ и почистване - тел. 
0893/20-49-09. [22, 19]
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти, къпини - тел. 

0886/308-017. [24, 12]
косЕнЕ с храсторез - тел. 
0876/47-99-10. [12, 7]
грижа за Вашия двор - ко-
сене на трева, поддръжка на 
зелени площи, почистване на 
дворове. Тел. 0877/919-006. 
[22, 10]
косЕнЕ и почистване на места 
- 0899/155-386. [12, 9]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, почиства-
не - 0894/602-701. [19, 7]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, почиства-
не - тел. 0878/881-501. [12, 1]

озЕлЕняВанЕ
„ДЕМЕТра-прогрЕс“ из-
ВършВа: озеленяване, ланд-
шафтни проекти, поддръжка 
зелени площи, плодни гра-
дини. Предлага декоративни 
цветя, храсти и дървета. Тел. 
0877/343-426. [11, 8]

ХиДроизолации
ХиДроизолация на покриви, 
измазване на комини, ламари-
ни - 0876/54-95-12. [24, 12]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на опасни 
дървета (АЛПИНИСТ) - www.
arborist-bg.com, 0884/942-942.
заВаръчни услуги - 
0885/72-46-71. [12, 11]
рЕМонТ на стругове и фрези 
извършва тел. 0898/359-222. 
[22, 13]
рязанЕ на опасни дървета - 
0894/602-701. [19, 7]
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

рабоТа прЕДлага
МайсТор кофраж и арма-
тура търси да назначи тел. 
0898/421-281. [26, 18]
„булчикън“ аД - Севлиево 
(пътят за Душево) търси порти-
ер (до 65 години). Справка на 
място или на тел. 0893/688-
353. [11, 6]
агроапТЕка Търси служител 
с необходимата квалификация. 

Справки на тел. 0877/60-14-
33. [22, 13]
касиЕр за склад за отпа-
дъци с работно време 08.00 
- 17.00 часа се търси на тел. 
0885/815-556. [12, 12]
сЕрВиТьорка с опит се тър-
си на тел. 0899/651-549, 
0895/672-652. [12, 7]
ТаксиМЕТроВи шофьори се 
търсят на тел. 0887/587-354. 
[24, 7]
шофьор на самосвал се тър-
си на тел. 0899/808-700. [5, 5]
МЕХана Търси да назначи по-
мощник-кухня. Справки на тел. 
0887/002-030 и 0888/310-981. 
[12, 10]
МЕХана Търси да назначи 
сервитьор/ка. Стартова запла-

та 750 лв. Справки на тел. 
0887/002-030 и 0888/310-981. 
[12, 10]
рабоТник за екструдер и мел-
ница за пластмаса се търси на 
тел. 0887/396-371. [11, 5]
грил-паВилион прЕД мага-
зин „Кауфланд“ търси да назна-
чи продавач. Справки на тел. 
0887/907-032. [11, 7]
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, 4]
бинго зала - Габрово търси 

барманка. При добро заплаща-
не. Справки на тел. 0896/604-
999. [11, 5]

ф и р М а  Т ъ р с и 
о ф и с - М Е н и Д ж ъ р , 
ДърВоДЕлЕц, МонТа-
жник - МЕбЕлисТ, Ма-
шинЕн опЕраТор. Справ-
ки на тел. 0895/40-45-42. 
[11, 1]

ТъргоВски прЕДсТаВиТЕл, 
владеещ румънски език, ан-
глийският е предимство, се 
търси на тел. 0888/314-563. 
[12, 5]
за рЕсТоранТа на Ком-
плекс Трендафила търсим гот-
вач и пицар. За връзка: тел. 
0883/277-770. [11, 2]

пасТир сЕ търси на тел. 
0897/80-22-51. [11, 1]
„озЕлЕняВанЕ и поддръжка“ 
търси работник. Справки на 
тел. 0899/14-02-54. [26, 2]
зиДаро-кофражисТи и 
общи работници се търсят на 
тел. 0898/97-06-77. [5, 2]
ТърсиМ Да назначим (на тру-
дов договор): ОЗЕЛЕНИТЕЛИ ЗА 
ПОДДъРжАНЕ НА ГРАДИНИ И 
ДЕКОРАТИВНИ ЗЕЛЕНИ ПЛО-
щИ с шофьорска книжка, с 
познания в работата с градин-
ски инструменти и инвентар 
– косачка, тример, храсторез 
и др. Телефон за  контакт: 
0884/939-212. [3, 1]
жЕна До 65 години за гле-
дане на стари хора търси тел. 

0899/971-564. [5, 1]

рабоТа Търси
Търси рабоТа като мияч в 
заведение - тел. 0878/555-841. 
[24, 15]
рабоТа каТо охранител търси 
тел. 0894/454-057. [11, 8]
ако иМаТЕ нужда от дете-
гледачка, позвънете на тел. 
0892/327-020. [3, 2]
Търся рабоТа като охранител 
- 0897/555-244. [5, 2]

грижа за болни
и ВъзрасТни
глЕДа болни, възрастни хора 
почасово - тел. 0877/302-561.
глЕДаМ болни - тел. 
0876/581-549. [5, 5]

ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИЯ ОТ ГАБРОВО В БЪЛГАРИЯ:
ЕКО СЕЛИЩЕ ОМАЯ - 3/2 нощ. със за-
куски и вечери, 145 лв. 17.07;16.10.2020
ИЗВОРИТЕ НА АРДА - 3/2 нощ. със 
закуски и вечери, 139 лв. 10.07.2020
ПИРИНСКИТЕ ЕЗЕРА - 4/3 нощувки със 
зак. и веч., 289 лв. 02.07; 20.08.2020
С. ЗЛАТОЛИСТ - ХРАМ „ПРЕПОДОБНА 
СТОЙНА“ - РОЖЕНСКИ МАНАСТИР - 
САНДАНСКИ - МЕЛНИК - 2/1 нощ. със 
зак. и веч., 109 лв., 04.07; 10.10.2020
ЖДРЕЛАТА В РОДОПИТЕ - 3/2 нощ. със 
закуски и вечери, 135 лв., 21.08.2020
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ, ХОТЕЛ „АНТА-
РЕС“ - 7 нощувки на закуска и вечеря, 

391 лв., 04.07; 11.07; 18.07; 25.07; 
01.08; 08.08; 15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ, ХОТЕЛ 
„СОЗОПОЛ“ - 5 нощ. - зак.и веч., 270 
лв., 29.06; 20.07; 03.08;10.08;24.08;31.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО - 4 
нощувки на закуска и вечеря, 209 лв., 
27.06; 15.07; 05.08; 19.08
МОРСКО ЛЕТУВАНЕ В ПРИМОРСКО - 7 
нощ., зак. и веч., 335 лв., 04.07;11.07;18
.07;25.07;01.08;08.08; 15.08;22.08
ПОЧИВКА НА ОСТРОВ КОРФУ С ТРЪГ-
ВАНЕ ОТ СЕВЛИЕВО - 7 нощ. на зак. и 
веч., от 480 лв., 03.07;31.07;28.08;04.09
СЕПТЕМВРИЙСКИ ПРАЗНИЦИ НА О. КОР-
ФУ - 3 нощ.,зак.и веч.,275 лв. 18.09.2020

15/06

запознансТВа
сЕриозна прияТЕлка търси тел. 0988/795-831. [24, 9]
пЕнсионЕр Миньор търси жена за съжителство - тел. 
0882/36-25-48. [5, 5]
29-гоДишЕн Търси съжителство с жена до 35 години - тел. 
0892/033-560. [7, 1]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 2]

ясноВиДсТВо
изчисТВанЕ на всичко нега-
тивно - 0895/221-868.
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Продължава от бр. 110
 Динамична работа в гру-
пата с децата, родителите 
и семейството
 Деца, които идват в кабинета ми 
поради трудности в концентрирането и 
в учението и показват психосоматични 
смущения, се изпращат в подходяща 
за тях група след провеждане на раз-
говор за запознаване и изясняване на 
предисторията с тях и с техните роди-
тели. Съществен момент е въвеждащи-
ят разговор, който представя предис-
торията на детето от гледна точка на 
родителите, преди всичко на майката. 
Не давам анкетни листове, само на-
стоявам за втория информационен, 
въвеждащ разговор да ми се напише 
писмо, в което майката да разкаже 
всичко „от сърце“. Чрез допълнителни 
въпроси допълвам написаното.
 На този етап се е създало вече 
такова доверие, че научавам неща 
относно дома на детето, брака и 
семейството. Както е известно, кон-
фликтите между родителите с техните 
напрежения и спорове често натовар-
ват детето много повече, отколкото то 
може да понесе.
 Семейството и неговият начин на 
поведение направляват формирането 
на детето.
 За да се предотвратят и отстранят 
възможните смущения при детето от 
психологична гледна точка, понякога 
е необходимо превъзпитанието на ця-
лото семейство. Отношенията между 
членовете на семейството един към 
друг са важни при формирането ли-
чността на детето. От семейството под 
различна форма се придобиват им-
пулси, които оставят траен отпечатък 
в личността и жизнената позиция на 
детето.
 Ако се познават зависимостите 
в човешките взаимоотношения, тога-
ва е възможно намирането на нова 
форма на живот на семейството, при 
която всеки негов член, изхождайки от 
позитивната си жизнена нагласа, да 
вижда задачите си спрямо останалите. 
Известно е положителното влияние на 
братята и сестрите един на друг, което 
е съществена помощ при намирането 
на правилния път за всеки поотделно.
 Запазването на хармонията в се-
мейството е задача, която стои пред 
всеки от членовете му, понеже в 
тази хармония се крие вътрешната, 
съпротивителната сила, с която кон-
фликтите се решават по-лесно и която 
помага да се задържи страхът в раз-
умни граници. Затова терапевтичният 
план за деца не засяга само майката 
(родителите), а се отнася за всички 
членове на семейството, които живеят 
заедно, независимо дали това са баби 
и дядовци, лели или чичовци. При 
това се засяга положението на цялото 
семейство в обществото и не само 
се установява влиянието на околната 
среда, но и съвсем целенасочено то 
се използва. Тази разширена дейност 
в детската терапия поставя специални 
задачи пред психолозите и педагози-
те, които заедно с лекуващите лекари 
установяват причините за възниква-
нето на проблемите и се стремят да 
постигнат възможната и необходима 
промяна в жизнените навици. Психо-
терапевтът оценява промените в отно-
шенията между отделните членове на 
семейството, създава нови контакти 
и с това - нови отношения на взаимо-
разбирателство. Всичко това протича 
толкова по-добре, колкото по-истинска 
е информацията, колкото повече все-
ки има смелостта да свали маската 
си. Изворите на страх, пълни с ужас, 
недоверие и отчаяние, пресъхват - 
укрепва желанието да се помогне на 
другия, който е в беда. Чувството за 

сплотеност става все по-интензивно. 
И в крайна сметка единият гарантира 
за другия, ако той е бил откровен с 
него. Теоретичната концепция за ра-
бота със семействата е изпитана на 
практика в т. нар. семейни семинари. 
В тях терапевтът играе ролята на по-
средник. Той е съветник, пред когото 
всеки поотделно може да разкрие 
душата си и да се освободи от своята 
вътрешна затвореност.
 Със способността си да прониква 
в същността на явленията в известен 
смисъл той трябва да приеме ролята 
на „родител“. Като човек с богат опит 
трябва на научна основа да възста-
нови изгубената хармония - това е от 
голямо значение за всички членове на 
семейството.
 Подрастващото дете достига до 
динамиката на истинските дела чрез 
стабилизирането на семейните отно-
шения, чрез изясняване на ситуацията 
и чрез позитивната нагласа, което от 
гледна точка на психохигиената е из-
вор на сила и душевна енергия.
 Важен момент при лечението на 
психосоматичните заболявания е да 
се види детето, да се опознае обкръ-
жаващата го среда и отделните члено-
ве на семейството да бъдат включени 
в лечение - как и под каква форма, се 
определя от съответния случай.
 Всеки, който е живял в голямо 
семейство, знае предимствата на въз-
питанието в по-голяма общност, което 
в такива случаи е благоприятно за 
детето. Само с помощта на всички, 
участващи във възпитанието на дете-
то, лица е възможна активна преван-
тивна работа за предотвратяването 
на заболяванията, които възникват 
от неблагоприятното въздействие на 
обкръжаващата среда, от погрешното 
поведение на възрастните. По този 
начин да се постигне при децата здра-
вословно и жизнерадостно развитие е 
въпрос на грижи за здравите деца.

Грижи за здравите деца
 Превантивното здравеопазване 
започва още с раждането. Освен на-
следствените дадености, от голямо 
значение са настроението и начинът 
на живот на майката по време на 
бременността. Дали тя води здраво-
словен, естествен начин на живот, без 
медикаменти, алкохол и никотин, е 
също така важно, както и здравослов-
ното й хранене и душевното и физиче-
ско спокойствие.
 Ако бъдещата майка е обградена 
с много любов от семейството, осо-
бено от страна на съпруга си, тя носи 
своето дете радостна и в този случай 
може да се очаква раждането на 
„уравновесено“ бебе, което да израсте 
здраво.
 През първите години на живота си 
децата живеят при нормални условия 
главно при майката, която получава 
от много страни съвети и помощ за 
отглеждането на детето. Това е особе-
но важно при първото дете. Детският 
лекар, здравната служба, детските 
поликлиники и други институции се 
посвещават на задачата да покажат 
на „майката и детето“ правилния път, 
да отговарят на въпроси и да раз-
ясняват проблемите. Изпълнените с 
обич грижи към детето са естествени 
и присъщи за майката - те не могат 
да бъдат предписани, но са от много 
голямо значение за душевното здраве 
на детето, което доказват и проучва-
нията в домовете „Майка и дете“, къ-
дето не съществуват лични отношения 
и връзки с кърмачето.
 Примери от практиката показват, 
че бебета, които са изоставени от 
майките си в първите месеци на своя 
живот и са дадени за отглеждане, 
страдат извънредно много - те не кре-
щят, те плачат!
 В такива случаи кърмачето прежи-
вява душевна травма (вътрешно нара-
няване), която може да стане опасна. 
Междувременно се установи, че кър-
мачето има емоционални потребности, 
които в тези домове почти или въобще 
не могат да бъдат задоволени. Накрат-
ко казано, изоставеното и самотно 
кърмаче носи в себе си предразполо-
жение за психически нарушения. Днес 
на всеки е известно какво означава 
за душевното и физическото развитие 
на детето връзката между майката и 
него. Най-после се разбра, че и не-
посредствено след раждането децата 
принадлежат на майката и трябва да 
се държи сметка за неизразимите чув-
ства, за емоционалните потребности 

на малкото същество.
 Всичко това поставя задачата 
пред превантивното здравеопазване: 
кърмачето има нужда от обич и тряб-
ва да я чувства - то принадлежи към 
майка си, а когато това не е възмож-
но, трябва да й се намери постоянен 
заместник, който да бъде обект на 
обичта му. Подрастващото дете (от 
кърмаче до три годинки), което въз-
приема своето обкръжение, позна-
ва обичаните от него хора, главно 
майка си, непрекъснато претърпява 
развитие, имащо своите индивидуални 
изразни форми и чието протичане от 
психологическа гледна точка познава-
ме от оформилите се различни обра-
зци на поведение. Малкото дете, също 
както кърмачето, трябва да има обект 
за своята обич, свое близко лице. Има 
нужда от играчки съобразно възрастта 
си, което води към активност. Това 
е особено важно, ако му се отнеме 
любимия обект - майката (ако постъпи 
например в болница).
 Известно е, че в тази възраст до-
пирът до кожата - милване, галене - е 
много важен.
 Малкото дете (след 4-годишна 
възраст) може да се приспособява 
в своето поведение, да възприема 
емоционалните напрежения от окол-
ната среда и е много впечатлително, 
въпреки че живее повече в света на 
фантазията и игрите. Между три и 
четиригодишна възраст то открива, 
че има воля, която в тази възраст 
се проявява като инат. Инатът често 
пъти е толкова голям, че децата не се 
страхуват сами да си причинят болка 
- спомням си за едно малко момче, 
което се хвърляше на земята и удряше 
главата си, ако не се изпълни някакво 
негово желание.
 Най-често инатът и страхът се 
проявяват особено силно през четвър-
тата година от живота на детето. Ако 
в тази възраст успеем да набележим 
пътепоказателите за възпитанието на 
детето, ще успеем и да предотвратим 
задръжките и отклоненията в поведе-
нието и да поставим основите за едно 
здравословно развитие. В периода 
между третата и шестата година в 
различна форма се появяват повечето 
психически смущения - страхова нерв-
ност, агресивност, заекване, астма, 
подмокряне в леглото, нарушения на 
съня, стомашно-чревни смущения и 
др. Точно в тази възраст постигнах 
добри резултати със задвижването 
на фантазията на децата, което под 
формата на спонтанно измислени при-
казки, както вече споменах и на други 
места, е сугестивният преход към ав-
тогенната тренировка. Фантастичните 
истории, които са „добри“, предизвик-
ват радостно настроение, образните 
представи, особеният вид приказки, 
които отвеждат през спокойното бу-
дуване към дълбокото разтоварване, 
създават хубави спомени, превръща-
щи се в помощник при жизнени труд-
ности.
 В тази възраст е възможно чрез 
игри и разговори да се раздвижи 
мисловният свят на детето, светът 
на неговите желания, където то съ-
бира положителен опит, имащ важно 
значение за неговото по-нататъшно 
развитие. Щастливи са децата, чиито 
родители могат да се приспособят 
към степента на тяхното развитие, да 
играят и живеят с тях съобразно си-
туацията и възрастта им. Ако майката 
и бащата имат необходимите психо-
логически познания, могат  да бъдат 
избегнати или по-бързо отстранени 
явяващите се в тази възраст смуще-
ния - това е правилното превантивно 
здравеопазване. Поради всички тези 
причини е важен и добрият контакт с 
детската градина - от поведението на 
децата там могат да се направят най-
различни изводи. Майките трябва да 

играят с децата си, в тези игри да се 
включва семейството и бащата поне 
в събота и неделя. Трябва само да се 
постигне определен ред в различните 
степени на развитие. Съзряването на 
личността на детето е в зависимост от 
придобитите познания в ранна детска 
възраст, които, правилно разбрани, 
дават основните познания.
 За да може всичко това да бъде 
осъзнато и използвано в рамките 
на автогенната тренировка за деца, 
включвам съвети за родителите. С 
изучаването на автогенната трениров-
ка и нейната въвеждаща активност 
като лекар и психотерапевт мога да 
дам практически съвети и указания, 
които да бъдат от полза за преван-
тивното здравеопазване. То не се из-
черпва само с този период от живота 
на детето, то трябва да съпровожда и 
подрастващите деца. Цялостно погле-
днато, всяка майка, всички, участва-
щи във възпитанието лица, които са 
запознати например със здравослов-
ното, съобразено с възрастта хране-
не, с необходимостта от физическа 
активност при децата, трябва преди 
всичко да допринасят - според спо-
собностите и желанията си - за срещи 
и преживявания, които да оказват 
трайно влияние върху младия човек. 
Животът означава да мобилизираш 
вътрешните сили и да ги прилагаш, да 
си способен да изпълняваш задачи и 
всичко това да се прави с радост и 
позитивна нагласа. Това е дълбокият 
смисъл на истинското превантивно 
здравеопазване, което да съпровожда 
израстването на децата ни.

Заключение
 Все повече деца, които още не са 
болни, но не са съвсем здрави, идват 
в кабинета ми. Показват различни 
странности, в истинския смисъл на ду-
мата, нямат отклонения в поведение-
то, но от психосоматична гледна точка 
често са на път към заболяването.
 От родителите чувам едно и също: 
„Ако можеше по-добре да се концен-
трира, детето ми щеше да бъде най-
добрият ученик в класа“.
 Различни са причините за неус-
пеха в ученето и концентрирането. Те 
са в предисторията, в обкръжението 
(живота в семейството и в училището) 
и не на последно място, проблемите 
са в самите родители, които също 
като децата имат нужда от помощ за 
изграждане на правилно поведение в 
живота.
 Знаем, че протичащите подсъзна-
телни въздействия и кризи, свързани 
с растежа, с промените в хормонал-
ната система през пубертета, могат 
да доведат до нарушения във физи-
ческо-душевното равновесие, които 
застрашават здравето на детето. След 
като в предисторията съм изяснила 
физиологичното здраве на детето, тър-
ся причините за душевните смущения.
 Това, разбира се, отнема доста 
време. Не е достатъчно просто да се 
изпратят децата на автогенна трени-
ровка. За ефективното прилагане на 
автогенната тренировка, за провеж-
дането на помощните упражнения, за 
общите преживявания и за конкретна 
помощ в повечето случаи е необходи-
ма повече от една година за работата 
с групите. През това време родителите 
трябва да имат готовност да помагат 
със своя опит, с осъзнатата отговор-
ност, която носят за децата, да са ви-
наги на тяхно разположение, понеже 
в областта на здравното възпитание 
има много важни моменти от меди-
цинска, психологична и педагогична 
гледна точка. От всичко това могат 
да се извлекат изводи и за училище-
то. Призивът за здравно възпитание 
според възрастта и обстоятелствата, с 
въвеждане в автогенната тренировка 

(първоначално само с основни и раз-
товарващи упражнения) би могъл да 
бъде действена помощ срещу стреса в 
училище. Като изхождам от моя опит, 
смятам, че автогенната тренировка е 
от особено значение и заема ключова 
позиция в здравната профилактика.
 Прекарването на един учебен ден 
навън, на работа в опитното поле, екс-
курзиите, спортните игри и разговори-
те, в които да участват и родителите, 
биха били възможна помощ, биха дали 
импулси за спонтанните прояви на 
фантазията.
 Играта на театър и пантомима за-
едно с рисуването, общуването с цве-
товете и глината ще допълнят групови-
те преживявания, от които родителите 
могат да пренесат вкъщи неща, които 
харесват и доставят радост на децата 
им. Който веднъж е преживял подобен 
следобед, вътрешно осъзнава и разби-
ра необходимостта от такива събития.
 Пример за това е въпросът на де-
цата към майките около Нова година: 
„Мамо, разкажи какво е било, когато 
си била малка“. На светлината на све-
щите в часовете преди свечеряване 
седяхме заедно деца и родители и 
слушахме в захлас различни прежи-
вени истории от детството на майките. 
Всичко това, допълнено с песните, 
които пяхме заедно, са радостни пре-
живявания с положително въздейст-
вие върху родители и деца.
 Съветите към родителите най-до-
бре се осъществяват на базата на 
такива общи преживявания. Те науча-
ват, че агресивността, трудностите при 
общуването, проблемите с безсънието 
най-добре се отстраняват по този на-
чин, доусъвършествани от вътрешното 
въздействие на автогенната трени-
ровка. Те разбират, че автогенната 
тренировка като метод за саморазто-
варване заедно с доставящите радост 
на детето преживявания са действена 
помощ за развитието му.
 Примерът в началото на книгата 
за Ролф, който е съвсем наплашен, 
показва, че от значение за работата с 
родителите е научно обоснованата, но 
реална и разбираема информация.
 Затова създадох работно друже-
ство „Родители“ във връзка с авто-
генната тренировка на децата. Това 
дружество се занимава паралелно със 
заниманията на децата в групата един 
път седмично, а на по-големи интерва-
ли от време - и като семинар, в който 
могат да участват и бащите.
 Там майките имат възможност да 
споделят, да задават въпроси, да об-
щуват и по този начин те все по-добре 
започват да разбират своите деца. 
Предлага им се да изучават автоген-
ната тренировка като допълнение към 
автогенната тренировка на техните 
деца, което е толкова необходимо при 
възпитанието на децата.
 Но това, което е решаващо за 
разбирането на децата и допринася 
за създаването на хармония в отно-
шенията деца - родители, са общите 
преживявания, които носят радост. 
Това са екскурзии на детските групи, 
следобедни игри и детски празници. 
Тези празници в повечето случаи имат 
определено съдържание, организират 
се според годишните сезони и изис-
кват от деца и родители дейности, 
свързани с творчество.
 Сега, като прелиствам отделните 
лави на книгата, стигам до извода, че 
е могло да се каже и изрази повече, 
отколкото аз съм го направила. От 
друга страна, съзнателно съм набля-
гала на важни проблеми от различен 
аспект. Книгата трябва да предизвика 
размисли у читателите, особено у 
тези, които се занимават с деца, как 
най-добре може да им се помогне, да 
се предотвратят здравословни смуще-
ния и дори заболявания. Причините за 
развитието на болестта се коренят в 
обкръжението, преди всичко в учили-
щето и в семейството.
 При това страхът е „коренен синд-
ром“ и причина на описаните в книга-
та психосоматични нарушения, които 
символично намират израз под раз-
лични форми. Не можем да държим 
отговорни за това само семейството 
и училището, както това изглежда в 
началото. Причините трябва да се раз-
глеждат комплексно, в нашето съвре-
мие, в техниката, прецизността, стре-
са, където машините имат по-голяма 
стойност, отколкото духовното богат-
ство. Важно е да се разбере това, да 
се намери пътя към душевността, кой-
то трябва да бъде извървян с истина и 
обич, съпровождащи формирането на 
детето като личност.  край

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 страхо-
вете при децата и тяхното отра-
жение 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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 Нова ситуация, нови 
решения и нов репертоар. 
Така най-кратко може да 
се обясни идеята за спек-
такъла „Руски вечери с ре-
волвери“, чиято премиера 
ще се състои на 21 юни 
2020 г., неделя, от 19.00 
часа на голямата сцена 
на габровския драматичен 
театър.
 Подготвеният през 2019 
г. репертоар на трупата 
за настоящия театрален 
сезон претърпя решителни 
промени, за да отговори 
на очакванията на публи-
ката и новите предписания 
за работа на театрите. От 
месец май тази година ДТ 
„Рачо Стоянов“ стартира 
нова инициатива „Театър 
на маса“ – цикъл от някол-
ко представления, първото 
от което ще бъде коме-
дийната постановка „Руски 
вечери с револвери“. Ре-
жисьор на представление-

то е Петринел Гочев. Съз-
дадено е по едноактните 
комедии на А. П. Чехов 
„Мечка“ и „Предложение“, 
като са включени и тек-
стове на Шукшин. Участват 
актьорите Надежда Пет-
кова, Таня Йоргова, Петко 
Петков и Стоян Руменин, 
с участието на Гинка Диче-
ва. 
 Водещата линия в по-
становката е чрез актьор-
ското майсторство и игра 
да се изведат на преден 
план посланията от тексто-
вете на Чехов и Шукшин. 
Зрителите ще наблюдават 
плавния преход от привид-
но комедия на ситуациите 
към по-задълбочената ко-
медия на нравите, в която 
героите в спор един с друг 
ще разкрият същността си 
и ще попаднат в противо-
речие със самите себе си. 
Драматургичният гений на 
Чехов не е спестил нито 

от иронията, нито от сати-
рата, за да представи чрез 
силата на хумора безсмис-
лието на спора за предим-
ството на мъжа или жена-
та, хитроумното търсене 
на материални изгоди и 
измамни печалби. Попад-
нали в този водовъртеж 
от стремежи и копнежи, 
героите забравят какво е 
важно и значимо за тях, 
забравят за ограничените 
възможности, които живо-
тът им предоставя, както 
и за собствената си тлен-
ност и крайност. 
 Прозорливостта на Че-
хов за променливата чо-
вешка природа, разкъсана 
между намерение и дейст-
вие, прави комедиите му 
особено актуални и нало-
жителни за преосмисляне 
в днешно време. Като в 
ретроспективна изложба 
публиката ще проследи 
двете комедии на Чехов 

и текстовете от Шукшин в 
три отделни действия.
 В този спектакъл ак-
трисата Таня Йоргова де-
бютира като част от га-
бровската трупа. Зрите-
лите я познават от мно-
гобройните ѝ театрални 
превъплъщения, от поста-
новките на сливенския 
театър „Непоправимо“ на 
режисьора Владлен Алек-
сандров и „Истината“ 
на режисьора Борислав 
Чакринов. Участвала е в 
проекти на Шекспировата 
театрална школа „Петров-
ден“ в родопското село 
Паталеница. Едни от тях 
са спектакълът „Перикъл“ 
на английския театрален 
педагог и драматург Рекс 
Дойл от училището Гил-
форд към Университета 
Съри и „Ромео и Жулиета“ 
с режисьор Тревър Роу-
линс - декан на театрал-
ния факултет в Гилфорд.

 Билети за премиерата 
на 21 юни могат да се 
закупят онлайн на https://
bit.ly/3e0tzfz, както и от ка-
сата на габровския театър. 
Зрителите, които са за-
купили билети за събития 
и спектакли на ДТ „Рачо 
Стоянов“ преди да бъде 
обявено извънредното по-
ложение, могат да ги пре-
заверят за предстоящи-
те премиери на театъра: 
„Руски вечери с револве-
ри“ на 21 юни и „Мечтата 
на Наташа“ на 25 юни, как-
то и за събитието „Първа 
репетиция с публика“ на 28 
юни. Другата възможност 
е да ги ползват чрез пре-
заверяване за представле-
ния на театъра до края на 
2020 година.
 Предстои второ изда-
ние на „Руските вечери“, 
което ще бъде по комеди-
ята „Юбилей“ на Чехов и 
текстове на Шукшин. 

На 19 юни от 18:00 
часа предстои откриване-
то на видеоинсталацията 
„Альоша и котката“ – филм 
за една необичайна среща 
на хълма Бунарджика в 
Пловдив. На габровската 
премиера публиката ще се 
срещне и с авторите – Ка-
мен Стоянов и Катарина 
Свобода, които ще са в 
града специално за съби-
тието. 

Чрез средствата на пе-
сента филмът показва две 

различни гледни точки към 
паметника - неговата пре-
дистория и как се създа-
ват митологии.

На създадената през 
1966 година и добила го-
ляма популярност песен 
„Альоша“ главните герои 
Васил и Катарина отго-
варят със специално съз-
дадената за филма песен 
„Алексей Скурлатов“. 

Заедно с филма ав-
торите Катарина Сво-
бода и Камен Стоянов 

представят и инсталация 
от архивни фотографии 
и разпечатки от книги.  
„Альоша и котката“ е про-
ект, създаден и реализи-
ран в рамките на рези-
дентната програма АДАТА 
на Пловдив 2019 – Евро-
пейска столица на култу-
рата, и с допълнителната 
подкрепа на австрийския 
фонд „Ото Мауер“.

Късометражният филм 
„Альоша и котката“ и про-
ектът „Нонумент“ бяха в 

основата на международ-
ния симпозиум „Нестабил-
ни монументи. Останки 
от временна идеология“ в 
Пловдив, който анализира 
съвременното значение на 
паметниците от социалис-
тическата епоха. 

Катарина Свобода е 
родена през 1984 годи-
на в Грац, Австрия. Твор-
чеството ѝ се основава 
главно върху видеото, но 
работи и в областта на 
фотографията, инсталация-
та и пърформанса, винаги 
свързани с движещи се 
изображения. Завършила 
е Академията по изящни 
изкуства и Университета 
за приложни изкуства във 
Виена. 

Участва в национални 
и международни излож-
би в Швейцария, Полша 
Албания, САЩ, Хърватия, 
Индонезия, Чехия и други. 
 Катарина Свобо -
да е носител на някол-
ко награди и стипендии, 
включително 2018 Façade 
Video Prize от Пловдив и 
творческа резиденция в 
Индонезия, осигурена от 
Австрийското канцлерс-
тво през 2018 година.  

 Камен Стоянов е ро-
ден през 1977 година в 
Русе. Живее и работи във 
Виена и София. Завършил 
е живопис в Национал-
ната художествена акаде-
мия в София и визуални 
изкуства и културология 
в Академията по изящ-
ни изкуства във Виена. 

 Негови филми, виде-
офилми, акции, инстала-
ции, фотографски творби 
и пърформанси са пред-
ставяни на много из-
ложби, фестивали и би-
еналета, между които в 
Словения, Германия, Ру-
сия, Полша, Австралия, 
Япония, Унгария, Италия, 

Армения, Австрия (2008). 
 Носител е на много-
бройни награди, меж-
ду които The Sovereign 
European Art Prize (2011), 
Otto Mauer Award, Австрия 
(2011), Walter Koschatzky 
Art Award (2011), Art Prize 
Europe´s Future, Лайпциг и 
други.

В пåòък вåчåр - видåîинñòалация на Камåн 
Сòîянîв и Каòарина Свîáîда в Музåя на хумîра 
Двамата творци анализират съвременното значение на паметниците от епохата на социализма, в случая този на Альоша в Пловдив

Тåаòър, Чåхîв и рåвîлвåри

 За четвърти пореден 
път чаровниците Васимира 
Атанасова и Искра Лече-
ва гостуват в НЧ „Разви-
тие-1869” – Дряново. Този 
път те проведоха първата  
работилничка за капани за 
сънища. 

 В началото на среща-
та  разказаха историята и 
символиката на загадъчна-
та инициатива. Оказа се, 
че индианците са изгот-
вяли и давали на деца-
та магически талисмани 
във формата на паяжини. 

Смятало се, че те ги пред-
пазват от лошите сънища 
– т. е. капаните за сънища 
защитавали спящите, хва-
щайки сънуваните кошма-
ри. 
 Днес тези талисмани 
действат с еднаква сила 

и на децата, и на възраст-
ните.  Благодарим на Васи 
и Искра за прекрасните 
творения, които създадоха 
заедно с присъстващите, 
и за възможността чрез 
тях да се предпазим от 
кошмарните сънища.   

Ваñимира и Иñкра правиха капани за ñънища 
ñрåщу кîшмари и зли духîвå ñ дрянîвñкиòå дåца

 Технически универси-
тет – Габрово се включва в 
инициативата „Моето бъде-
ще като инженер е в Бъл-
гария – популяризация на 
кандидатстудентска кампа-
ния 2020“. Чрез нея диги-

талната академия „Хайкад“ 
дава възможност на всич-
ки технически университе-
ти в България да предста-
вят своите специалности в 
рамките на кратки онлайн 
презентации.

 Днес от 14:00 часа 
Технически университет 
– Габрово ще презенти-
ра възможностите си за 
модерно инженерно обу-
чение и ще представи спе-
циалностите за академич-
ната 2020/2021 година.
 Включването в инфор-
мационния дигитален се-
минар е безплатно чрез 
линка за регистрация.
 С уебинарите българ-
ският бизнес иска да по-
могне на висшите учебни 
заведения в привличането 
на студенти, които да след-
ват и работят в България. 
Идеята е младите хора да 
разберат какви възмож-
ности за обучение на све-
товно ниво предлагат бъл-
гарските технически уни-
верситети, без да е нужно 
да напускат страната.
 Подробности за иници-
ативата можете да наме-
рите на интернет страни-
цата на „Хайкад Инфотех“ 
– https://www.haycad.

ТУ в инициаòиваòа „Мîåòî áъдåщå 
каòî инжåнåр å в Бълãария - 2020"


