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През септември 2016 
г. в град Брунате, Север-
на Италия, ще се проведе 
петото издание на прес-
тижния Международен 
конкурс за поезия и ли-
тература „Алда Мерини”. 
По инициатива на Генерал-
ното консулство на Репу-
блика България в Милано, 
организаторите на конкур-
са взеха решение да уч-
редят специална поетична 
премия „150 години Пенчо 
Славейков“, съобщава Съ-
юзът на българските пи-
сатели.

Призът се създава в 
рамките на предстоящо-
то през септември 2016 г. 
пето издание на конкурса, 
както и по повод отбе-
лязването на 150 години 
от рождeниeто на големия 

български поет и един от 
създателите на легендар-
ния литературен кръг „Ми-
съл”.

Международният кон-
курс „Алда Мерини“ за по-
езия и литература е учре-
ден през 2011 г. в памет 
на една от най-известните 
съвременни поетеси на 
Италия - Алда Мерини, ро-
дена в Милано (1931-2009), 
но свързана с Брунате, 
откъдето е нейната фами-
лия. Наградите се връчват 
традиционно всяка есен. 

Конкурсът се подкрепя 
институционално и финан-
сово от общинските вла-
сти на град Брунате, град 
Комо и местните власти 
на провинцията. На по-
следното му издание през 
2015 г. участниците в кон-

курса са достигнали по 
данни на организаторите 
близо 700, което свидетел-
ства и за неговата все по-
нарастваща популярност.

Новата поетична пре-
мия ще бъде под патро-
нажа на Генералното ни 
консулство в Милано и на 
Посолството на Републи-
ка България в Рим. Ини-
циативата за българско 
участие бе посрещната 
много добре от страна на 
кметството и журито на 
конкурса. Силен мотив за 
това решение са истори-
ческите следи, оставени 
от българския поет Пен-
чо Славейков в Брунате, 
както и фактът, че в града 
се намира бюст-паметник 
(на снимката) пред сгра-
дата на библиотеката в 

Брунате, в непосредствена 
близост до къщата, къде-
то е починал Славейков 
Той бе открит през 2007 
г.  – тогава се навършиха 
95 години от смъртта на 
бележития български поет. 
Бронзовият бюст, поставен 
на полиран гранитен пи-
едестал, е дело на проф. 
Валентин Старчев. Минис-
терството на културата 
финансира изцяло реали-
зацията на проекта. При 
създаването на паметника 
проф. Старчев е ползвал 
богат снимков материал от 
Националния литературен 
музей. Последните дни 
от своя живот Славейков 
прекарва в курортното се-
лище Брунате, над езерото 
Комо, където умира на 28 
май 1912 година. 

Славåйков влèза в ñвåтовíèя коíкуðñ “Алäа Мåðèíè” 
Международният поетичен конкурс „Алда Мерини“ в Италия учреди специална премия „150 години Пенчо Славейков”

РУЖА ЛЮБЕНОВА

 Възстановено е елек-
трозахранването и в на-
правление Соколски ма-
настир, с което неудоб-
ствата за мнозина жители 
на Габровска община при-
ключиха. Ще припомним, 
че последният интензивен 
дъжд, който се изсипа над 
Габровско на 25 срещу 26 
май, активизира свлачи-
ща, извади дерета от ко-
ритата им и остави много 
хора без ток.  

 Сега усилията на ава-
рийните екипи са насо-
чени към разчистване от 
натрупана земна маса 
на пътища и водостоци в 
кварталите Шумели, Ябъл-
ка, Нова махала, Водици, 
Етъра, Варчевци, Негенци 
и на Соколски манастир, в 
селата Фърговци, Богдан-
човци, Балани, Генчевци, 
Врабците, Янкула, Трънито, 
Зелено дърво и Горнова 
могила, съобщиха вчера 
от Община Габрово. Про-
дължава и почистването 

на деретата на ул. „Бод-
рост“, ул. „Екзарх Йосиф“, 
ул. „Въстаническа“ и ул. 
„Ножарска“.
 За тази дейност са 
ангажирани 12 фирми и 
дружества, разполагащи с 
подходяща инженерна тех-
ника и опит. В яз. „Хрис-
то Смирненски“ е наличен 
около 6,245 млн. куб. ме-
тра свободен обем, като 
притокът на вода в съоръ-
жението за последните 24 
часа е 1,745 млн. куб. м.
 Екипи на пожарната 

продължават да помагат в 
разчистването. На 26 май 
са отстранили две опасно 
надвиснали дървета - на 
ул. „Д-р Кирил Въгленов” 
в Габрово и по пътя за Со-
колския манастир. Отвод-
нени са асансьорна шахта 
в сградата на шивашка 
фирма на ул. „Софроний 
Врачански” и цех за про-
изводство на кетчуп на 
бул. „Трети март” в Габро-
во. Тревненските пожарни-
кари са отводнявали шест 
къщи в село Енчовци.

РУЖА ЛЮБЕНОВА
 
 Крадец на нафталин, 
щипки за пране, куки за 
плетене и прочие дребни 
вещи, бе осъден от се-
влиевския Районен съд на 
пет месеца лишаване от 
свобода при първоначален 
строг режим. Само 11 дни, 
след като беше заварен 
на местопрестъплението 
от собственика на къща 
в с. Хирево, 47-годишният 
мъж беше изправен пред 
севлиевския Районен съд 
и получи наказание по 
бързата процедура.
 Стефан В. е с основно 
образование, безработен, 
осъждан. Вечерта на 13 

май се промъкнал в прис-
тройка към къща на улица 
„Лоза” в Хирево. Предва-
рително се оборудвал с 
раница и латексови ръка-
вици. Последните изобщо 
не му помогнали, защото 
бил сварен на местопрес-
тъплението от собственика 
на имота. Стефан тъкмо 
пълнел раницата с каквото 
му попадне - туба силикон, 
почистваща тел, нафталин, 
щипки за пране, кука за 
плетене, игла за ловене 
на бримки, корнфлейкс с 
мед и ядки, свещ, фенер-
че, щепсели, фасунга, кон-
такт, електрически ключ, 
стъргалка, гаечен ключ, 
чантичка, четка за зъби 

- електрическа, ръчен ча-
совник, пяна за бръснене, 
зехтин, шампоан, електри-
ческа самобръсначка, из-
куствен тор, три кухненски 
ножа, две картофобелачки 
и други домакински потре-
би.  Собственикът отпра-
вил резонния въпрос към 
неканения гост: „Какво 
правиш тук?“. Също тол-
кова откровено Стефан В. 
отговорил: „Крада!“. Де-
янието е извършено при 
условията на повторност, 
като е останало недовър-
шено по независещи от 
обвиняемия причини, впи-
са по-късно в обвинител-
ния акт севлиевската Ра-
йонна прокуратура. 

СТЕФКА БУРМОВА
 
 Европейската шампи-
онка от Грузия по кара-
те Шинкиокушин Виоле-
та Литовска получи по-
четна грамота и таблет 
от Община Севлиево за 
постигнатите от нея висо-
ки спортни успехи. Кметът 
д-р Иван Иванов посрещ-
на севлиевската спортист-
ка с думите: „Севлиево се 
гордее с теб!“. По време 
на специална среща с ръ-
ководството на Общината 
Спортист № 1 на Севлиево 
за 2011 година разказа за 
надпреварата в Тбилиси 
и за напрегнатите дни на 
Европейското първенство, 

които я доведоха до без-
апелационната победа с 
ипон в дисциплината куми-
те в категория до 50 кг.
 С най-искрени пожела-
ния за здраве, лично щас-
тие, много спортни и жи-
тейски победи кметът д-р 
Иванов изрази гордостта 
си от поредното голямо 
постижение на Вили, чия-
то спортна кариера стар-
тира от Севлиево. Све-
товната вице и трикратна 
европейска шампионка от 
тази година е картотекира-
на и се състезава от име-
то на несебърския клуб 
„Бушидо“, след двугодишна 
работа като инструктор в 
него.  на стр. 8

Няма äомовå бåз ток в Габðовñко, оñтава 
почèñтваíåто ñлåä èíтåíзèвíèя äъжä

Вèолåта Лèтовñка ñ почåтíа 
ãðамота от Общèíа Сåвлèåво

Кðаäåц íа íафталèí влèза в затвоðа за 
5 мåñåца, íа мяñто пðèзíал “Кðаäа!”

А ко имате желание да се научите на един 
от традиционните за габровския край 
занаяти – гайтанджийството, това може 
да стане в събота и неделя, 28 и 29 май, в 
ЕМО „Етър”.  Димитринка Илиева, която е 

известна с уменията си в работата с гайтан ще обучава 
посетителите в „Етър“. Това ще стане в Гачевската къща, 
разположена над коларо-железарската работилница близо 
до църквата в музея на открито.  стр. 8

Пèñатåлят Стояí 
Öоíåв: „Нå жèвях 
бåäíо! Нå жèвях 
боãато! Жèвях 
èíтåðåñíо! И за íèщо 
íå ñъжалявам!”  3
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РАБОТА ПРЕДЛАГА

ФИРМА „ПАРАЛЕЛ“ 
ЕАД - СЕВЛИЕВО, тър-
си да назначи: ОТГО-
ВОРНИК СКЛАД ГО-
ТОВА ПРОДУКЦИЯ, 
ШИВАЧИ/ШИВАЧКИ 
(МОЖЕ И БЕЗ ОПИТ), 
ОПЕРАТОРИ НА CNC 
МАШИНИ И ТЕХНИК 
ПОДДРЪЖКА НА ШЕВ-
НИ МАШИНИ. Доку-
менти се приемат в 
офиса на фирмата: ул. 
„Стара планина“ 175 и 
на e-mail: d.mankova@
parallel.bg;  i.tsoneva@
parallel.bg. За справ-
ка: тел. 0675/8-00-50. 
[10, 6]

ФИРМА ТЪРСИ мебелист. 
Справки на тел. 0898/626-
781. [18, 16]
ДИСПЕЧЕР НА камиони в 
Америка с перфектен ан-
глийски език търси тел. 
0885/977-195. [15, 13]

„ЕМКА” АД ТЪРСИ ДА 
НАЗНАЧИ: “ТЕХНОЛОГ 
В ПРОИЗВОДСТВО-
ТО”. Изисквания: Ви-
сше или средно тех-
ническо образование; 
Квалификация: инже-
нер-химик; машинен 
инженер или електро-
техника; Добра ком-
пютърна грамотност. 
Компанията предла-
га: мотивиращо възна-
граждение, обвързано 
с постигнатите резул-
тати; пакет социални 
придобивки; възмож-
ности за професио-
нална реализация;  
Компенсиране на раз-
ходите за транспорт 
за живущите в населе-
но място извън гр. Се-
влиево. Необходими 
документи: Молба; 
автобиография; копие 
от диплома за завър-
шено образование. 
За справки: „Личен 
състав“, тел. 0675/31-
332; 31-330. Срок за 
кандидатстване: 6 
юни 2016 г. [10, 6]

КОМПЛЕКС „СИН-
КЕВИЦА“ търси СЕР-
ВИТЬОРИ, ГОТВАЧИ, 
ХИГИЕНИСТИ. СПА-
СИТЕЛИ. За контакти: 
тел. 0893/661-320 или 
0885/939-299. [15, 6]

ТРАНСПОРТНА ФИРМА 
набира шофьори на гон-
доли с категория „С+Е“. 
Заплащане от 1500 до 
2000 лева. За контакти - 
0887/818-462, 0889/717-
497 [24, 12]
ЗАВЕДЕНИЕ ТЪРСИ про-
давачка на сладолед до 
50-годишна възраст. 
Справки на тел. 0896/239-
082. [11, 11]
ПИЦАРИЯ „МАНИЯ“ търси 
пицари. Справки на тел. 
0899/319-114. [11, 11]
“АЛАДИН ФУУДС“ търси 
да назначи за заведение 
за бързо хранене работник 
кухня за дюнер и каси-
ер/ка. Телефон за връзка: 
0885/837-155, 0888/291-
823. [11, 11]
ЗАВЕДЕНИЕ ТЪРСИ бар-
манки и сервитьорки. 
Справки на тел. 0896/239-
082. [11, 11]
ХОТЕЛ „ИМПУЛС“ търси 
готвач. Справки на тел. 
0888/206-203. [7, 7]

СЕРВИТЬОРИ  И адми-
нистраторки - добро за-
плащане,  Севлиево, тел. 
0887/671-848. [20, 11]
ГОТВАЧ/КА, ДОБРО запла-
щане, търси за Севлиево - 
справки на тел. 0887/671-
848 [20, 9]
МЕХАНА „ЗЕЛЕНАТА 
къща“ търси сервитьорка. 
Справки на тел. 0896/654-
013. [11, 8]
МЕХАНА „ФЕНЕРИТЕ“ 
търси сервитьор/ка и бар-
бекюрист. Справки на тел. 
0897/949-983. [11, 8]
БИРАРИЯ „ШИВАРА“ тър-
си готвачка - втора смяна, 
може и начинаеща. Справ-
ки на тел. 0878/148-408. 
[11, 7]
ПРОДАВАЧКА ЗА хра-
нителен магазин търси 
0888/359-088. [11, 6]
КАФЕ „ГАБРОВО“ - Авто-
гарата, набира продавачки 
на закуски и топли напит-
ки - 0897/889-001. [11, 6]
СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ 
и зидаро-кофражисти тър-
си 0898/506-708 [20, 6]
ТЪРСЯ ПИЦАРИ за Со-
зопол. Заплата: 1200 лв. 
+ процент + квартира + 
осигуровки. За контакти: 
Любомир Стойчев, тел. 
0896/746-458. [11, 6]

ТЪРСИМ ЧОВЕК за гледа-
не на болен мъж на 90 г. - 
0899/186-040, 0896/894-
654. [6, 4]
ХОТЕЛ В село Лозенец тър-
си семейство - поддръжка 
и камериерка,  1400 лв. 
Настаняване, храна, тру-
дов договор и осигуровки - 
справки на тел. 0887/302-
789 [3, 3]
ХОТЕЛ В село Лозенец 
търси камериерки - 700 
лева. Настаняване, храна, 
трудов договор, осигуров-
ки - 0887/302-789 [3, 3]
ХОТЕЛ В село Лозенец 
търси работник поддръж-
ка - 700 лева. Настанява-
не, храна, трудов договор, 
осигуровки - 0887302789
ХОТЕЛ В село Лозенец 
търси готвач - 900 лева. 
Настаняване, храна, тру-
дов договор, осигуровки 
- 0887302789 [3, 3]
ЗАВЕДЕНИЕ В Младост 
търси сервитьорка за съ-
бота и неделя. Справки на 
тел. 0896/603-949. [3, 3]
ЗАВЕДЕНИЕ В Младост 
търси помощник-готвач. 
Справки на тел. 0896/603-
949. [3, 3]
ПИЦАРИЯ ТЪРСИ готвач 
и пицар. Справки на тел. 
0899/161-663. [7, 3]

СЕРВИТЬОРКИ, АДМИ-
НИСТРАТОРКИ при добро 
заплащане за Севлиево 
търси тел. 0887/671-848. 
[22, 3]
ШОФЬОР ЗА територия-
та на България, категория 
„С+Е“, психо, професио-
нална компетентност, ди-
гитална карта, 1000 лв. 
чиста заплата. Справки на 
тел. 066/810-210. [6, 3]
ХОТЕЛ НА морето търси: 
барман/ки, сервитьор/ки, 
готвач/ки, помощник кух-
ня, работник поддържка, 
спасител басейн - справки 
на тел. 0889/712-655 [6, 
2]
„АЛАДИН ФУУДС“ търси 
да назначи за заведение 
за бързо хранене работ-
ник за дюнер, пица и ка-
сиер/ка. Справки на тел.  
0885/837-155, 0888/291-
823. [11, 2]
„ТОП СЕРВИЗ“ търси АВ-
ТОМОНТЬОР. Справки на 
тел. 0888/415-263. [11, 2]
ПРОДАВАЧИ НА зеленчуци 
и общ работник. Справки 
на тел. 0893/997-948. [5, 
2]
ФИРМА „БРАЙТ“ тър-
си работници за щампа. 
Справки на тел. 0878/222-
194. [11, 2]

КОМПЛЕКС ТРЕНДАФИЛ 
„Релакс“ търси да назначи 
спасител за сезон 2016 
година, месечно възна-
граждение 1000 лв. Справ-
ки на тел. 0883/277-770, 
0895/861-974. [4, 2]
РАБОТНИК ЗА автомивка 
се търси на тел. 0898/888-
580. [5, 2]
МАГАЗИН ЗА хранителни 
стоки търси ПРОДАВАЧ-
КОНСУЛТАНТ до 45 годи-
ни. Добри условия. Справ-
ки на тел. 0885/069-027. 
[6, 1]
МАГАЗИН ЗА хранителни 
стоки в кв. Етъра търси 
продавачка. Първата смяна 
започва от 8 часа, а вто-
рата свършва в 20 часа. 
Справки на тел. 0889/619-
085. [6, 1]
„ПОДЕМ ГАБРОВО“ търси 
фрезист - тел. 0884/854-
354. [5, 1]
ФИРМА ТЪРСИ резачи 
за почистване на просе-
ки под далекопроводи. 
Справки на тел. 0896/737-
273. [10, 1]

 Първото по рода си 
пътуващо читалище „Бащи-
но огнище“ спира в Габро-
во на 4 и 5 юни пред 
Спортната зала. 
 Поканата към чита-
лището е направена от 
габровеца Дарин Цанков, 
който силно симпатизи-
ра на идеята на Ивайло 
Шопски и приятелите му, 
развиващи този уникален 
родолюбив проект. 
 В автобус, украсен с 
ликовете на бележити бъл-
гари и техни цитати, е раз-
положена богата експози-
ция, обхващаща периода 
от Средновековието до 
Втората световна война. 
Вместо седалки са поста-
вени манекени с униформи 
от различни периоди, а 
на екрани зад тях текат 
кадри от популярни бъл-
гарски исторически фил-

ми. Мултимедията включва 
образователни текстове и 
картини, свързани с на-
ционалноосвободителните 
борби на народа ни и вой-
ните за национално обеди-
нение. Посетителите могат 
да видят и народни носии 
от различни краища на 
страната, както и автен-
тични предмети от бита на 
предците ни.
 Ивайло Шопски пред-

ставя пътуващото читали-
ще така: „Решихме да съз-
дадем пътуващо читалище, 
модерно и живо, което да 
разнесе познания, вяра, 
надежда и национална 
гордост по всички краи-
ща, където тупти българско 
сърце“. 
 Идеята на родолюбци-
те е освен постоянната 
експозиция, читалището 
на колела да предоста-

вя възможност на артисти 
и писатели да представят 
изкуството си, свързано 
с българския бит, култура 
и история. Така те искат 
да помогнат на всеки, ра-
туващ за ново българско 
възраждане, да получи 
трибуна. Също така има 
планове да се провеждат 
прожекции на филми, ли-
тературни беседи, излож-
би и дори концерти.
 Шоповски е изключи-
телно доволен, когато на 
читалището гостуват деца. 
„Изненадват ме със зна-
ния и родолюбие, за мен 
е истинско удоволствие да 
общувам с тях!“, споделя 
той. 
 Посланието, което ис-
кат да предадат инициа-
торите на проекта на бъл-
гарските младежи, е едно: 
„Обичайте България!“.

ПОЧИНА

Мима 
Мянкова

на 90 години

Бог да я прости!
От семейството

ПГИ „РАЧО СТОЯНОВ“ - ДРЯНОВО
ОРГАНИЗИРА

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
на 28 май 2016 г. (събота)

от 09.00 до 15.00 часа
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ 

В ОСМИ И ДЕВЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г
Заповядайте!

За контакти:гр. Дряново,ул. „Трети март“ № 23Тел. 
0676 72377, 0877 355 683 

е-mail: ikofen@abv.bg
Web: www.pgidryanovo.com  

Facebook: www.facebook.com/ikofen

За ðåäа, по който 
автомобèлè влèзат в 
ðайоíа íа болíèца 
“Д-ð Тота Вåíкова”

МИТКО ГЪЛЪБОВ 
пенсионер, доскорошен слу-
жител на Сметната палата, 

живущ в Севлиево 
 
 Днес, 26 май, искам да 
Ви разкажа една възмути-
телна случка в МБАЛ „Д-р 
Тота Венкова” - Габрово.
 Преди една седмица 
сват ми Стефан Камбуров 
от град Севлиево беше 
настанен за лечение в он-
кологичното отделение на 
горепосочената болница. 
По стечение на обстоятел-
ствата, на мене се наложи 
да отида със собствената 
си кола да го прибера от 
болницата, тъй като днес 

го изписваха. Влязох с ко-
лата в района на болни-
цата, по-близо до изхода, 
тъй като болният едва се 
движи следствие на забо-
ляването. 
 Около 10.30 часа се 
появих в отделението на 
шестия етаж на сграда-
та и там ми казаха, че 
епикризата му не е готова 
и докато чакам да стане 
готова, да отида да взема 
от болничната аптека из-
писаните му безплатни ле-
карства, както и да отида 
в информационния център, 
за да го отпишат от отде-
лението. Дадена ми беше 
здравна книжка, заедно 
с жълта рецепта и един, 
попълнен от отделението, 
формуляр за изписване, 
който след това трябва-
ше да върна отново в от-
делението. Слизам шест 
етажа надолу и свършвам 
всичката тази работа, като 
ми отне някъде около по-

ловин час. Връщам се от-
ново на шестия етаж, пре-
доставям им подпечатания 
формуляр и те, от отде-
лението, ми връчват един 
безумен анкетен лист с 
безумни въпроси от чети-
ри страници, който трябва 
да попълни болният. По-
неже здравословното му 
състояние не позволява 
да стори това, аз отново 
се заех да попълня фор-
муляра. Отне ми някъде 
около 20 минути! Занесох 
попълнения формуляр в 
лекарския кабинет. 
 След като се върнах 
отново в стаята, се ока-
за, че на болния не му е 
свален абокатът. Помолих 
от персонала да го свалят 
от ръката му. След около 
30 минути стана и това. 
Почакахме още двадесети-
на минути за епикризата, 
след което трябваше да 
отида отново в информа-
ционния център, за да сло-

жат печат върху подписи-
те. Дотук няма нищо лошо, 
но всичко това ми отне 
около два часа!
 Качихме се в колата и 
тръгнахме, но на портала 
бариерата беше спусната! 
Спрях, в очакване да бъде 
вдигната, но вместо това 
дойде охраната и каза, че 
трябва да заплатя 2 лева 
за паркинг! Попитах защо 
трябва да плащам. Отгово-
рено ми беше, че такава 
е заповедта на директора 
на болницата. Аз възразих, 
че не съм предупреден за 
такава заповед и тогава 
ми беше показана табел-
ка, която никой не може 
да види, когато шофира! 
„Ако поне 1 лев не дадеш, 
ще извикам полиция” - за-
почна пазарлък пазачът. 
За мене не беше проблем 
левът, но въпросът беше 
принципен, още повече за 
одитор на Сметната пала-
та, работил в продълже-

ние на 17 години. Не съм 
се уплашил и от полиция, 
защото няма за какво! До-
жаля ми за болния човек 
до мене и реших да дам 1 
лев, за да не го тормозя 
повече, но за мое голямо 
учудване, за този, даден 
от мене лев, аз не получих 
никакъв документ!
 Искам да попитам 
компетентните контрол-
ни органи: как се отчи-
та този лев без документ, 
за кого се събират тези 
пари? Длъжен ли съм да 
заплащам този лев и щях 
ли да го заплатя, ако в 
лечебното отделение при 
изписване на болния бяха 
подготвени всички доку-
менти и аз само ги взема 
и го поведа към колата, 
щях ли да преразходя тези 
20 минути, определени със 
заповед на директора на 
болницата? Сигурно няма-
ше! А сега какво излезе, 
че свърших работата на 

отделението и си заплатих 
труда за това! Още пове-
че, че аз нямам никаква 
вина за голямото забавяне 
в отделението и не зна-
ейки за тази заповед, бях 
рекетиран по най-вулгарен 
начин! Това е въпрос на 
елементарна организация 
и координация между от-
делението и заповедта на 
директора! 
 Ако в района на болни-
цата трябва да се въведе 
някакъв ред, нека се въ-
веде, но когато се влиза в 
района, нека колите бъдат 
спирани и предупрежда-
вани влизащите за това, 
което е разпоредено със 
заповед на директора, а 
не обявено на табелка, 
която никой не вижда при 
влизане, следствие на кое-
то биват поставени при 
свършен факт! 
 И в заключение още 
един път питам, тези сред-
ства, които се събират 

без документ, на кого се 
отчитат, кой и по какъв 
начин контролира тяхното 
събиране и отчитане? Не 
става въпрос за спаза-
рения един лев, въпросът 
е принципен, защото на-
родът е казал: „Капка по 
капка – вир става!”.
 Защо изписаните бо-
лни от МБАЛ „Д-р Тота 
Венкова“ трябва да запла-
щат такса от 2 лева за 
платен паркинг за извоз-
ването им със собствен 
превоз (инвалиди или не)?
А ако нямат личен автомо-
бил, трябва ли да плащат 
тази такса за влизането 
на автомобил - такси?
 Ако не трябва да пла-
щат тази такса за таксито, 
по-евтино ли ще им излезе 
да го извикат да ги изво-
зи от изхода за граждани 
(срещу приемното) до пор-
тала на болницата и оттам 
да отпътуват със собстве-
ния си автомобил?

Пътуващо чèталèщå „Бащèíо оãíèщå” ñпèðа в Габðово íа 4 è 5 юíè

адрес “100 вести”

www.100vesti.info

Новият  “100 вести”
в Интернет

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

ÌÅÁÅËÈ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА



МИНКА МИНЧЕВА

 - Г-н Цонев, какво показва 
Вашата дисекция на времето?
 - Поостарях, написах още 
десетина книги, срещнах се със 
смъртта челно и сега изпитвам 
по-малко страх. По-откровен 
съм и със себе си, и с хората, 
затова новата си книга съм я 
озаглавил изповеди. Като га-
ранция, че говоря честно и 
откровено. Няма какво да губя! 
Не бих казал, че съм помъ-
дрял. Имам повече натрупан 
овеществен опит. Не знам дали 
е мъдрост!?
 - Защо книгата е със загла-
вие „На бял камък не стъпих”?
 - Мама все ми казваше: 
„Теньо, какво ще те правим 
такъв, загубен? Братята ти на 
бял камък да стъпят, пари ще 
изкарат! Ти все книги четеш и 
все се рейш из облаците!” 
 Аз наистина не стъпих на 
бял камък. Не забогатях, но не 
съм и беден, но мога да гаран-
тирам, че живях интересно. Не 
знам кой го беше казал: „Да те 
пази Бог, да живееш в интерес-
но време!”. Но ние живяхме в 
интересни времена. Аз съм ис-
торик по образование, но оцен-
ка на времето, в което живеем, 
не мога да дам. Оценката ще е 
след половин или един век. 
 - Последното ни интервю 
беше преди 17 години. Тогава 
поводът беше пак нова книга. 
Какво се случи през това вре-
ме?
 - Тогава говорихме за кни-
гата „Пантелей пътник”, която 
беше дадена за печат, но се 
изгуби. 
 - Как така се изгуби?
 - Беше номинирана за де-
сетте най-добри книги за годи-
ната, но изчезна. Тогава пише-
хме на пишеща машина в два 
екземпляра. И двата изчезна-
ха. Издателството фалира и 
ръкописа го няма. Търсих го 
във Фондация „Развитие”, която 
беше обявила конкурса, но и 
там ми отговориха, че го няма. 
Халал да е на този, който я е 
взел! Това беше една сага за 
голям род. Беше интересна, 
защото в нея имаше дисекция 
на времето. Но да спи зло под 
камък! 
 - Вие сте от поколението 
на две епохи. Какви проме-
ни се наложи да направите 
в своя живот през тези два 
строя – имаше хора, които се 
лутаха ту наляво, ту надясно, 
за да успеят?
 - Не бих казал, че се е на-
лагало да правя големи проме-
ни. Аз съм социалдемократ по 
убеждение. Но по онова време 
насила натикаха социалдемо-
крацията под една обща шапка 
- на комунизма. Не се занима-
вам с политика. Стоя настрана 
и осторожно наблюдавам. Но 
не съм възхитен от това, което 
виждам. Не се страхувам от 
това, че управлението на дър-
жавата е лошо, а от това, че 
няма алтернатива. 
 - Каква трябва да бъде тя 
и не сме ли ние, всеки от нас 
тази алтернатива, за да напра-
вим държавата такава, каква-
то искаме да бъде?
 - Разбира се, че зависи 
от нас! Но българинът чака 
нещо крайно да стане, за да 
се мобилизира. Тогава прави 
чудеса от храброст. Има факти 
от историята, които показват, 
че за десетина години сме сти-
гали икономическите резултати 
на европейски народи. Трябва 
нещо страшно да стане, за да 
се стегнем. Всяка епоха си 
ражда героите. Може би наша-
та все още не е родила водачи-
те си. Като гледам как скачат 
гърците да защитават интере-
сите си. Не ги оправдавам, но 
ние спрямо тях сме една орда. 
 - Да, но Гърция винаги е 
била капиталистическа дър-
жава и все пак там се е роди-
ла демокрацията.
 - Но ние никога не сме 
отстъпвали от капитализма! На-
родът ни се е борил да бъде 
като другите европейски наро-
ди. Но идва 9 септември 1944 
година – нарекохме събитието 
въстание, нарекохме го рево-
люция, а то просто си е било 
един преврат. Но не заменихме 
капитализма със социализъм, 

а с така наречения държавен 
капитализъм. Комунизмът си е 
държавен капитализъм. След 
1989 година този държавен ка-
питализъм се превърна в див 
капитализъм.
 Но тези, които тогава – на 
9 септември 1944 година, взеха 
политическата власт, не знаеха 
как се управлява икономика. 
Сега взеха и икономическата 
власт, но пак не знаят как се 
печели, как се управляват пари 
и как се управлява държава.
 - Как всичко това намери 
отражение във Вашето твор-
чество като журналист и писа-
тел?
 - Като публицист, журналист 
и писател наблю-
давам, обобща-
вам, детайлизи-
рам, стигам до 
анализ, но син-
тезът не е моя 
работа. Може би 
не съм дорасъл!?
 - Каква е 
журналистиката 
днес?
 -  Нашата 
журналистика е 
продажна. Един 
от големите жур-
налисти, който се 
беше увардил – 
Николай Москов, 
почина. Много 
ми е мъчно за 
него. Уварди се 
чист, но не можа 
да забогатее.
 - Но вината 
само на журна-
листите ли е или 
и на издателите, 
които определят 
политиката на 
своите медии?
 - И те, но и 
ние, защото по-
някога е нужно да изохкаме, 
а не да мислим само за хля-
ба. Признавам, че това става 
възможно, само когато си се 
хванал за пенсията. И сега аз 
казвам това, защото вече няма 
какво да губя. Но навремето 
съм правил компромиси и съм 
премълчавал някои неща. Ние 
го кръщаваме компромис, но 
то си е парекселанс предател-
ство. Аз съм предавал себе си, 
а сега ме предават приятели, 
заради които съм го правил! 
Но не им се сърдя – така са 
сметнали, така са постъпили...
 - За какво предателство 
става дума?
 - Не съм предавал никой, 
в познатия смисъл на думата, 
не съм лъгал, но не съм казвал 
винаги цялата истина. Въпреки 
че е трудно да се определи коя 
е истината, защото всеки има 
своята истина. 
 В главата си всеки човек 
има една 13-та стаичка, в която 
складира неща, които не иска 
никой да знае, дори и той са-
мият не иска да си спомни, и 
държи здраво ключа на тази 
стаичка.
 - Не Ви ли се иска поняко-
га да я отключиш и да извадиш 
това, което има в нея, за да ти 
олекне?
 - И преди съм правил ком-
промиси и съм се плюл в огле-
далото за това, но все още има 
неща, които тежат.
 - Защо не се сърдите на 
приятелите си, които са Ви 
предали?
 - Защото сигурно са имали 
причини – страх човешки, дали 
суета, дали завист – старая се 
да не разсъждавам. И не се 
сърдя, защото компромиса и 
предателството ги слагам на 
един кантар – съдя тях, но съдя 
и себе си. И в крайна сметка 
всеки човек има съвест. Тя рано 
или късно би трябвало да го 
загложди, ако е добре скроен. 
 - Казвате, че не се стра-
хувате вече. От какво сте се 
страхувал?
 - Имаш семейство, имаш 
деца - страхуваш се за тях. 
Страхуваш се за хляба, стра-
хуваш се да не те окалят. Ком-
проматите висят над всеки от 
нас със страшна сила.
 - Но защо са страшни ком-
проматите? Когато човек знае 
каква е истината, защо трябва 
да се страхува, че някой ще 
извади нещо нелицеприят-
но за него – няма безгрешни 

хора?
 - Но така разсъждаваш ти, 
приятелите ми, но тълпата е 
жадна да види окървавени, ом-
ърсени и оклеветени хора...  
Това най-много боли, защото се 
оказва, че днес голяма част от 
журналистите работят заради 
тълпата и заради работодате-
лите си, някои от които са из-
лезли от нея и печелят на неин 
гръб. Това е истината. Но се 
радвам, че има добри писатели 
и намаляха графоманите - беле-
тристи. Много намаляха.
 - Как ще коментирате фа-
кта, че днес само който не е 
пожелал, той не е написал 
книга и не я е издал? По онова 

време имаше цензура, а сега 
като че ли няма критерии!?
  - Вярно, че много пишат, но 
и много хора не четат! И както 
е казал шопът: „Ти ще я напи-
шеш, но аз няма да я прочета!“ 
Но най-много са графоманите 
в областта на въздишките, на 
поезията... Белетристиката иска 
труд, труд, много култура и зна-
ния! Затова там е трудно?
 - Вие си живеете в Трявна, 
пишете, издавате книги, други 
ги преиздавате. Не Ви ли се е 
искало да сте по-известен?
 - Не! Един автор губи, ко-
гато е доста дълго време под 
светлините на рампата! Суета-
та е много вреден съветник за 
един автор! Големите писатели 
са бягали от обществото, от 
славата, от суетата, за да на-
пишат това, което искат. Един 
бяга в Балчик, друг - в Троян-
ския балкан, аз избягах в Тре-
вненския. 
 Книгите се пишат в самота. 
Не можеш да направиш истин-
ска белетристика, ако не си 
страдал! Аз страдах!
 Докато съм писал, аз бо-
ледувах и страдах. Чак сега 
разбрах какво е искал да каже 
Достоевски за магията да бъ-
деш писател: „Надо страдать!“ 
Щастливите хора не могат да 
пишат белетристика.
 - Кое боли повече – тялото 
или душата?
 - Телесната болка се пре-
възмогва, душевната е страш-
на. Душата страда от това, че 
някой те е предал, че някой не 
те е доразбрал. Душата страда 
от съмнението дали имаш дос-
татъчно талант, за да кажеш 
нещата, които знаеш и които 
искаш да разкажеш. 
 Човек не може да си даде 
ясна сметка колко може. Хай-
тов, Бог да го прости, казваше: 
„Едно е да знаеш, друго е да 
можеш, трето и четвърто да 
го направиш“ – цитирам го по 
памет. Интелигентен човек е 
този, който се съмнява. Разков-

ничето във всяко творчество 
е съмнението. А съмнението е 
търсене... Това е пътят!
 - И кои са хората, които Ви 
даваха увереност, че пътят, по 
който сте поел, е правилният?
 - Аз имам много добри при-
ятели. Един от тях е Никола 
Радев – нищо, че понякога се 
разминаваме, търкаме си ръбо-
вете. 
 Приятел ми е големият бур-
гаски писател Атанас Радойнов. 
Сред добрите ми приятели бяха 
и други големи писатели – да 
не изреждам имената им, че 
мога да пропусна някой. Не 
казвам, че са ми държали ръ-
ката, но са ми разкарвали шу-

мата, преди да стъпя – да 
не стъпя на някой чвор и на 
гнило. 
 Без добри приятели, без 
добри критици, без любим 
човек до тебе, който да ти 
помага, да ти прощава - не 
става.
 Ние ставаме много опасни, 
когато седнем да пишем. 
Издрънчи капак на тендже-
ра - скачаш! Смачка парче 
вестник - скачаш! И ставаш 
невъзможен! Трябва някой 
да те разбере, трябва да ти 
повярва, да стои зад теб, за 
да стане! Самотниците нико-
га не са успявали!

 - И това е Вашата съпруга?
 - На нея поклон й правя, 
че 53 години е била до мен. 
Ако има медал за търпение, тя 
трябва да го получи. 53 години 
търпи! Чудесен, уравновесен 
човек, хубава и здрава балкан-
джийка. 
 - От върха на Вашата 75-го-
дишнина кое е нещото, за кое-
то можете да кажете: „Стояне, 
това го направи добре!”?
 - Умният човек живее с три 
програми - програма минимум, 
програма оптимум и програма 
максимум. Аз съм стигнал до 
изпълнение на програмата си 
оптимум.
 Програмата ми минимум 
беше да си имам стаичка, с 
одърче, с етажерка за книги и 
закачалка, на която да си сло-
жа дрешките. Сега вече имам 
предостатъчно – тогава и за 
машина не съм мечтал. Не ме 
блазнят парите.
 - И какво има в програма 
оптимум?
 - Има над 50 разказа, над 
15 издадени книги, много голе-
ми приятели, добро семейство, 
добри деца... И слава съм виж-
дал, и пари съм виждал, и лю-
бови... Всичко интересно съм 
виждал и свят съм изръчкал.
 - Преди своя юбилей из-
дадохте и книга. Намислил ли 
сте вече следващото, което ще 
пишете?
 - Преди 5 години издадох 
„Избрано”, като мислих, че се 
разделям със света. Но се ока-
за, че Бог ми даде време и 
написах тези изповеди, които 
озаглавих „Не седнах на бял 
камък”. Не смея да планирам 
нова книга, но ако ме покани 
някой, ще пиша.
 - Кога човек започва да 
вижда красотата около себе 
си?
 - Аз красотата съм я виж-
дал и преди, като млад човек, 
защото съм си вадил хляба с 
рисуване. Завършил съм тре-
вненското художествено учи-

лище, което навремето беше 
Техникум по дървообработване 
и вътрешна архитектура. С ри-
суването си откривах красо-
тата. Познавах и багрите. Но 
животът, освен багри, е и вза-
имоотношения. А тях започваш 
да ги разбираш в доста по-зря-
ла възраст! 
 Трябва да си минал Христо-
вата възраст, за да започнеш 
да разбираш и от хора, но в 
края на краищата човек си 
отива ненаучен. Никой не може 
да ти каже как да си изживееш 
живота по най-добрия начин. 
Няма рецепта за това!
 Но аз пак ще кажа: „Не 
живях бедно! Не живях богато! 
Живях интересно! И за нищо 
не съжалявам!” И да съжаля-
ваш, не можеш да върнеш ста-
налото. 
 В историята думата „ако” 
е забранена. Няма ако, то се 
е случило! Гледаш напред и 
гледаш да не правиш излишни 
движения. 
 Казват, че старческото хоро 
било най-красиво, най-тежко. 
Старците, като се хванели на 
хорото, знаели, че излишните 
движения са вредни и забавяли 
стъпките... И като заигравали 
старците с броениците, то ста-
вало едно хоро, за чудо и при-
каз! Да гледаш и да въздишаш 
от удоволствие! Ние, старите, 
вече знаем как и го правим - 
тежко и красиво!
 - Казвате, че възрастта е 
състояние на духа. Вие чувст-
вате ли се стар?
 - Виждал съм остарели и на 
40 години, с остарял дух, без 
интереси... Човек, който живее 
само с инстинктите си – да му 
е топло, да е нахранен и т. н., 
живее лесно. А човек, когато 
започва да мисли, става по-
сложно - мъдростта натъжава 
човека. Когато остарееш, ста-
ваш по-мъдър, но и по-тъжен!
 - Защитавате ли прозвище-
то си на Дядо Стоян, който ви-
наги, когато мине покрай него 
хубава жена, ще каже: „Ех, на 
Дяда!”? 
 - Ще кажа пак това, което 
винаги съм повтарял: „Меракът 
си остава до гроб!” Да го знаят 
и другите, които идват след 
нас!
 - Как виждате Трявна 
днес?
 - Трявна е красива! В Тряв-
на има нещо благородно, има 
висока интелектуална темпера-
тура. Попадал съм в други мал-
ки градчета, но тук е различно. 
 Но както има висока ин-
телектуална температура, така 
има и един рафиниран еснаф-
лък, който много трудно може 
да откриеш. Но и това помага! 
 - Има ли приемственост в 
развитието на града?
 - Може и да сгреша, но съм 
живял по време на управление-
то на не по-малко от 12 кмета 
– живея в този град 60 години. 
Уважавал съм всички кметове 
и те са ме уважавали, неза-
висимо от политическите им 
убеждения. Аз уважавам стопа-
нина на града. Мога да кажа, 
че Трявна попадна на няколко 

добри стопани. Иска ми се и 
сегашният кмет да бъде добър 
стопанин, защото произлиза от 
стар тревненски род, с възрож-
денски корени... И се надявам 
да бъде добър стопанин, както 
добър стопанин е баща му, ко-
гото добре познавам. Дано!
 - Кои са радостите Ви 
днес? 
 - Аз имам правнуче! Пред-
ставяш ли си!? Никога не съм 
се надявал, че ще доживея да 
имам правнуче. Това е прекрас-
но! Благодаря на Бог, че дожи-
вях и тази радост!
 Доволен съм, че моите деца 
– дъщеря ми, внучката ми, са 
станали прекрасни хора, добре 
възпитани, с богата душевност, 
с професионална реализация. 
Какво повече от това да ис-
кам!?
 - Какво са за Вас награди-
те?
 - Голям поклон на габровци, 
че ме оцениха, като ми връчиха 
Априловската награда за ця-
лостно творчество. Сега, в чест 
на моя юбилей бях достойно 
почетен и в Трявна, и в Габро-
во. Но това, че съм получавал 
награди и признателност, не 
ми е подействало така, че да 
се взема много насериозно, да 
си повярвам, че съм голямата 
работа. 
 И сега се чудя как така съм 
бил десет години главен ре-
дактор на вестник „Тревненска 
седмица” след промените през 
1989 година. Пак на това, че не 
съм се вземал много насериоз-
но, може би се дължи и фактът, 
че два пъти съм номиниран за 
най-добра книга на годината 
преди (преди 10 ноември 1989 
г. - б. а.) и сега. Всичко, което 
е написал Дядо Стоян преди 40 
години, веднага съм готов да го 
преподпиша. Няма страница, от 
която днес да се дистанцирам! 
Може да се надсмея над някои 
неща, че така съм ги мислил и 
вярвал... Все пак човек се раз-
вива, натрупва знания и опит...
 Но наградата е едно при-
знание за твоя труд, за твоя 
талант. Човек, когато седне да 
пише, адресира творчеството 
си към хората и за мен призна-
нието на читателите ми е най-
ценното.
 - Сигурно е приятно човек 
на пределна възраст да полу-
чи признание за това, което 
е оставил след себе си, но 
не трябва ли един творец да 
получи признание и когато е 
млад? Добрата дума или стро-
гата критика са по-полезни?
 - И двете, ако са истински 
и обективни. Но според мен до-
брата дума е по-въздействаща, 
защото критиката едно време - 
нагласената, социалистическа-
та, беше готова да те утрепе... 
А сега просто няма литературна 
критика. 
 - Всъщност какво ще про-
четем в последната Ви книга?
 - Изповеди. Наниз от из-
поведи, но не е чисто биогра-
фична, въпреки че целият съм 
там, в книгата „На бял камък не 
стъпих”. И времето ми, и терза-
нията ми - всичко е там.
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Стоян Цонев е роден на 1 май 
1941 г. в Джулюница, но го 
записват на 2-ри, защото то-
гава се ражда неговият брат-
близнак. От 60 години живее в 
Трявна. Завършил е Техникум по 
дървообработване и вътрешна 
архитектура в Трявна, а след 
това - Великотърновския уни-
верситет, специалност „Исто-

рия“. Бил е главен редактор на вестник „Тревненска седмица”. 
 Има издадени над 50 разказа и 15 книги. В навечерието на 75-го-
дишния му юбилей и честването на 50 години творческа дейност излезе 
от печат книгата му „На бял камък не стъпих”. 
 През годините Стоян Цонев е получавал много награди за твор-
чеството си. Носител е на Априловската награда за цялостно твор-
чество. На 17 май 2016 г. Съюзът на българските журналисти - София 
му връчи приза „Златно перо”. На 18 май 2016 г. Дружеството на пи-
сателите - Габрово организира представяне на новата книга на Стоян 
Цонев „На бял камък не стъпих”. В средата на месец юни се очаква ново 
събитие, посветено на неговия житейски и творчески юбилей, което ще 
бъде съпроводено с още една награда. 
 Стоян Цонев е женен, с една дъщеря, внучка и правнучка.

ВИЗИТКА

Стояí Öоíåв: “Öåлèят ñъм там, в кíèãата „На бял камък íå ñтъпèх”
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Има åäèí бåзñпоðåí зíак за ãðамотíоñтта íа ãабðовцè - íå ñамо 
мíоãото кíèжаðíèцè, íо è лèчíоñтта íа тåхíèтå ñобñтвåíèцè - II чаñт
Една от знаковите за Габрово книжарници, съществувала най-дълго през годините, е книжарница „Наука“

КНИЖАРНИЦИ В ГАБРОВО И ТЕХНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
от 60-те години на XIX век до Национализацията

 Георги Николов (1867-1873) 
 Стоян Проданов (1868) и синът му Христо Стоянов (1873)
 Никола В. Каролев (1884-1886)
 Евтим Дабев - книжарница „Нов живот“ (1886)
 Теодосий (Досю) Драганов и сие (1886) 
 Петър Хайрлов, Пенчо Проданов (1890)
 Иван Милчев Шехтанов (1896)
 Рачо Минков Пайнавелов
 Никола Кънев Водски и Банко Банков (1897)
 Петър Харлаков - Гурко (1898), продължил синът му Христо Харлаков
 Иван Събчев - „Модерно изкуство“ (1906-1945)
 Димитър Койчев - „Светулка“ (1910-1914)
 Иван Василев - „Заря“ (1911-1936)
 Василий Иванович Матохин – „Москва“,
 поема я Николай Пенков -1931-1948
 Тодор Иванов - „Искра“ 
 Славка и Мария Каишеви - „Техник“ (1931-1948)
 Васил Иванов Цонев (1938-1948)
 Аспарух Ст. Николов - „Славейков“ (1936-1942), 
 преотстъпена на Михаил Георгиев (1942-1948). И други книжарници

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
продължава от бр. 112

Двете нови партии имали една и 
съща абревиатура, но с добавката, 
съответно „тесни социалисти“ и „ши-
роки социалисти“. Без да се колебаят, 
членовете на кръга около книжарница 
„Наука“ подкрепили Янко Сакъзов и 
основали в Габрово организация на 
широките социалисти под председа-
телството на Боню Лунгов. В своята 
идеология те застъпвали изцяло прин-
ципите на европейската социалдемо-
крация, която отхвърляла класовата 
борба.

В следващите няколко години кни-
жарницата и печатницата се местят на 
няколко места: на пазарния площад, в 
дюкяна на Дечо Алексов - срещу ча-
совника, в дюкяна на свещеник Хрис-
то Вуцов на ул. „Скобелевска“, пак на 
пазарния площад - в дюкяна на Пеца-
та Панев. Накрая книжарница „Наука“ 
се установява в помещение в къщата 
на Кольо Мароков на ул. „Радецка“.

През 1905 г. решават да преместят 
печатницата в София. Конкуренцията 
там, обаче, била голяма и печатницата 
е продадена, а сдружението прекратя-
ва съществуването си.

Книжарница „Наука“ започва да 
издава и списание „Образование“, а 
като притурка към него от 16 февруа-
ри 1908 г. издава и седмичния вестник 

„Борба“. Всичко вече се печата в пе-
чатницата на Георги Кехайов.

След разцеплението на партия-
та широките социалисти организират 
свой клуб, наречен „Борба“, който 
се намирал в бившето Теофилово 
кафене на ул. „Радецка“. Теснотията 
и неудобствата затрудняват работата 
на клуба и организацията решава да 
се построи собствена сграда, наре-
чена по примера на подобни сгради 
в Европа Народен дом. (С историята 
около построяването на Народния 
дом ви запознахме в бр. 106 на 
„100 вести“.) Това дава възможност на 
Боню Лунгов, Кольо Мароков, Досьо 
Негенцов, Христо Аврамов и другите 
дейци на габровската социалдемо-
крация да разгърнат още по-широко 
своята дейност по организиране на 

работниците в града. Многобройни 
са и изданията на книжарница „Нау-
ка“, в които се разясняват целите на 
партията на широките социалисти. 
По това време книжарницата и из-
дателството вече са най-големите в 
Габрово. Ето някои от изданията на 

книжарницата през 1907-1908 г.: Ж. 
Новиков - „Войната и нейните мними 
благодетели“, П. Хирш - „Престъплени-
ята и проституцията като обществени 
болести“, Е. Вандервелд - „Колекти-
визмът и индустриалната еволюция“, 
И. Фесенко - „Наградите и наказани-
ята при семейното възпитание“, Дж. 
Сьоли - „Основите на общодостъпната 
психология и приложението й към 
възпитанието“, П. Розенбах - „Наслед-
ствеността“, П. Кантерев - „Детската 
подражателност“, Марсел Прево - „В 
зората на освобождението“ (роман), 
В. Битнер - „Мозъкът като орган на 
мисленето“, Х. Спенсер - „Умствено, 
нравствено и физическо възпитание“, 
Недко Стойков Разпопов - „Християн-
ство и социализъм“ и др. Преводът от 
френски и руски на част от тези книги 

е направен от Боню Лунгов, Досьо 
Негенцов и Мария Лунгова. Печатали 
се и различни учебници, брошури за 
домакинството и земеделието и пр.

Разбира се, в книжарницата се 
продават и десетки издания на други 
издателства, както и всички учебници 
за основните и средните училища. 
Книжарницата е снабдена и с огромен 
асортимент различни илюстровани 
пощенски картички, които тогава са 
били широко използвани в корес-
понденцията. В книжарницата са се 
продавали и музикални инструменти 
- цигулки, мандолини и китари. 

БОНЮ ЛУНГОВ И ДОСЬО НЕГЕН-
ЦОВ СА ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКА 
„АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ“.

На 28 март 1908 г. на 35 години 
умира съпругата на Боню Лунгов - Ма-
рия. Активна общественичка, тя била 
избрана за председател на Женското 
благотворително дружество „Майчина 
грижа“ през 1902-1903 г. През послед-
ните десетина години от живота си 
неуморно работи в работническите 
организации и в женското дружество 
към клуба „Борба“. Била много ува-
жавана. Погребението й почели както 
жените на фабрикантите, така и най-
бедните нейни приятелки – четем в 
една публикация.

Останал вдовец, Боню Лунгов с 
още по-голяма жар продължава дей-
ността си по строежа на Народния 
дом. Народният дом, като средище на 
синдикална и политическа дейност на 
широките социалисти, и книжарница 
„Наука“ със своята издателска дей-
ност са неразривно свързани.

Но идват войните. През 1913 годи-
на като запасен офицер Лунгов е при-
зован в армията. Поради възрастта и 
образованието си е определен за ко-
вчежник, но в последния момент бил 
изпратен на фронта. На 12 март 1913 
г., ден преди падането на Одринската 
крепост, Боню Лунгов загива геройски 
в една от последните атаки.

А Досьо Негенцов заминава за 
чужбина, където в Женева и Гренобъл 
учи политически науки. След завръ-
щането си се установява в София. 
Дългогодишен член на управителния 

съвет на Българския учителски съюз, 
през 1913 г. той става негов предсе-
дател и го оглавява до 1934 г., когато 
организацията е разтурена след пре-

врата. Бил е и председател 
на Кооперативна централа 
„Напред“. Като деец на Со-
циалдемократическата пар-
тия от 1927 до 1931 година 
е народен представител в 
ХХІІ обикновено народно съ-
брание. Автор е на книги-
те „Борби и придобивки на 
Българския учителски съюз“ 
и „Теория и практика на 
професионалното движе-
ние“. През 1936 г. е пред-
седател и на Габровската 
културно-просветна дружба 
в София. На 11 юли 1931 г. 
в София умира съпругата 
му Неда Негенцова. В за-
пазения некролог, издаден 
от дружеството „Майчина 
грижа“ - Габрово, между 
другото четем: „Женското 
благотворително дружество 
известява с прискърбие за 
смъртта на своята дълго-
годишна членка и бивша 
председателка Неда Д. Не-
генцова. В нейното лице 
дружеството ни губи една от 
дейните си членки. Ней то 

дължи инициативата за откриването 
на „Безплатна ученическа трапезария“ 
при дружеството ни, а също и голе-
мия труд по събиране на историята 
на дружеството, която иначе в много 
отношения би останала тъмна поради 
изгубване на архивата през Освобо-
дителната война“. Умира на 23 август 
1952 г. в София.

Всички дялове на книжарница 
„Наука“ са прехвърлени на Кольо 
Мароков и Христо Аврамов (тъст на 
Мароков).

След войните книжарницата по-
степенно ограничава издателската си 
дейност. В края на двайсетте години, 
при уличната регулация, старата къща 
на Кольо Мароков е съборена и на 
същото място той строи ново модерно 
здание, в просторния партер на което 
е разположена книжарницата. Голямо-
то пространство и разположението на 
главната улица дават възможност на 
Кольо Мароков да разшири дейността 
си. Асортиментът на книжарски и уче-
нически стоки е огромен. Продавали 
се и книги, списания и вестници.

В некролога, издаден от Габров-
ската народна библиотека „Априлов-
Палаузов“, е изразена признателнос-
тта на настоятелството към дари-

телската му дейност. „... Покойният 
обичаше много библиотеката и винаги 
се явяваше с готовност в нейна под-
крепа. С неговата смърт библиотеката 
губи един от най-преданите си члено-
ве...“

По повод смъртта на Кольо Ма-
роков наследниците му даряват на 
библиотеката една значителна сума.

Книжарницата се поема от съ-
пругата му Ирина, сина му Христо 
Мароков и сина на Христо Аврамов 
- Любомир.

През 1940 година в памет на Кольо 
Мароков неговите близки организират 
библиотека с читалня за учениците 
в Палаузовото училище. Осветена в 
деня на смъртта му – 17 август 1940 
г., тя е обзаведена с мебели и книги 
за 45000 лв., дарени от семейството, 
което се задължава да снабдява биб-
лиотеката с всички новоизлезли книги 
от детската ни литература.

През 1948 година всички книжар-
ници са одържавени, като се създа-
ва Държавно търговско предприятие 
„Книжарски стоки“. В Габрово негов 
директор става Димитър Кукудов, а 
главен счетоводител е Христо Колев 
Мароков.

          Христо Аврамов Чернев,                                  Кольо Мароков,                    Боню Лунгов (Държавен архив - Габрово)

Мария Б. Лунгова (вляво) и Неда К. Попова – по мъж Досю Негенцова (Държавен архив 
– Габрово)



528 май 2016 г. обяви

 

Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Зам.-главен редактор: Димка Господинова - 066/810-412, 0889/227-805

Отг. сек ре тар: Бо я на Пен че ва - 066/810-411, 0888/261-847; 
Ре пор те ри: На деж да Ти хо ва - 066/810-419, 0887/633-112; Мин ка Мин че ва - 066/810-418, 0887/237-585;   
                Стефка Бурмова - 066/810-414, 088/666-7532. Ру жа Лю бе но ва - 066/810-417, 0898/703-030;
Коректор материали и корекция на обяви: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-413, 0889/517-920. 
Прием обя ви: Ди ми тър Гос по ди нов - 066/810-415; Рек ла ма: Свет ла Са во ва - 0888/428-906. 
Сче то вод с т во: Веска Константинова - 066/810-416, Юри д. съ вет ник: Ев ге ни По пов - 0888/339-070. 
Wеb ди зайн: Ивай ло Гос по ди нов.   Печат: ПК ПО ЛИП РЕС - 066/810-920.

5300 Габ ро во, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; email 100vesti@stovesti.info

Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

СТРОИТЕЛСТВО
КЪРТИ И пробива - 
0897/832-363
СЪБАРЯ И почиства от 
А до Я и извършва стро-
ителни работи - тел. 
0899/601-444.
ЗИДАРИЯ С камък - тел. 
0888/418-253.
ПОКРИВИ - ремонт и нап-
рава - 0898/284-906. [12, 
12]
СТРОИТЕЛНА ФИРМА из-
вършва ремонт на циглени 
покриви, хидроизолации, 
топлоизолации, дренажи 
и тенекеджийски услуги - 
0893/602-104. [22, 9]
РЕМОНТ НА циглени по-
криви, хидроизолация, 
улуци, тенекеджийски 
услуги, дренаж и др. - 
0878/447-201. [10, 9]
РЕМОНТ  И направа на 
покриви, хидро и топло-
изолация, дренаж-качест-
во на конкурентна цена 
- 0888/020-187 [15, 7]
РЕСТАВРАЦИЯ НА стари 
къщи от основи до покрив 
– 0897/390-194. [15, 7]

ИЗВЪРШВАМ ХИДРО и 
топлоизолация и циглени 
покриви – 0882/279-749. 
РЕМОНТ НА покриви, те-
некеджийство, дренаж и 
др. - 0888/863-001. [6, 4]
РЕМОНТ И строител-
ство на покриви - тел. 
0896/799-364. [32, 2]
ГРУБ СТРОЕЖ - тел. 
0897/765-110. [5, 5]
УСЛУГИ С мини багер и 
самосвал - тел. 0878/867-
740. [12, 2]
РЕМОНТ НА стари покри-
ви и подмяна на улуци и 
варови мазилки и други - 
тел. 0876/416-716. [12, 2]
БРИГАДА ИЗВЪРШВА ре-
монт на покриви, хидро 
и топлоизолации, тене-
кеджийски и бояджийски 
услуги, дренажи и др. - 
0895/295-654. [10, 2]
РЕМОНТ НА покриви и 
всички видове строителни 
дейности - 0893/403-381. 
[10, 2]

ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ
БЕЗПРАШНО ЦИКЛЕНЕ - 
0887/040-471.
ВиК, ФАЯНС, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 3]
ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ 
(фаянс, теракота, гипсо-
картон) - тел. 0884/587-
770. [11, 2]

ИЗОЛАЦИИ
АЛПИНИСТИ, СКЕЛЕ - 
0898/907-400
АЛПИНИСТИ - 0899/321-
190

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
ХИДРОИЗОЛАЦИИ - 
Справки на тел. 0898/284-
906. [12, 11]
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПО-
КРИВИ И ГАРАЖИ. Гаран-
ционен договор! Справки 
на тел. 0889/658-208. 
[20, 8]

ИЗРАБОТВА
КАМИНИ, ПЕЩИ, барбе-
кюта, водопади, плочници, 
чешми, възстановяване на 
стари и направа на нови 
дувари - тел. 0885/177-
949, 0888/003-539. [11, 
7]

ЩОРИ
ЕТ „ВЕДИМА-М“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ,
РЕМОНТИ
ДРЕБНИ ЕЛЕКТРОУСЛУ-
ГИ по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 25]
ПОПРАВЯМ ЕЛ. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[11, 6]

ВиК, КОМИНИ
ВиК МОНТАЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
МАШИННО ОТПУШ-
ВАНЕ на канали - тел. 
0899/805-238.
ВиК РЕМОНТИ и отпуш-
ване -  заявки на тел. 
0895/023-439.
ОТПУШВАНЕ НА канали - 
тел. 0876/788-233.
ПРОФЕСИОНАЛНО ПО-
ЧИСТВАНЕ на комини. 
Гаранция! Тел. 0897/704-
502. [12, 9]

РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ 
И ЕЛЕКТРОНИКА
РЕМОНТ НА МИКРОВЪЛ-
НОВИ ПЕЧКИ, резервни 
части - 0887/942-469.
РЕМОНТ НА телевизори, 
плазми, LCD, LED, МОНИ-
ТОРИ - 0887/942-469.
РЕМОНТ НА телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 18]

ГРАДИНИ, БАСЕЙНИ

ЛАНДШАФТЕН ДИ-
ЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ 
И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДВОРНИ МЕСТА, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

ПОЧИСТВАНЕ
„ЕЛИ 07“ ЕООД - по-
чистване  - 066/857-028, 
0893/435-258, 0898/485-
154.
ПОЧИСТВА ЗА смет-
ка на материалите - тел. 
0896/183-637. [22, 8]

МЕБЕЛИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ
МЕБЕЛИ ПО поръчка - 
справки на тел. 0887/830-
601. [22, 8]

КОСЕНЕ
КОСЕНЕ И поддръжка - 
заявки на тел. 0877/441-
110. [11, 10]
КОСЕНЕ НА ливади и 
овощни градини - справ-
ки на тел. 0886/393-726. 
[11, 6]
КОСИ И поддържа - тел. 
0878/867-740. [12, 2]
КОСЕНЕ НА овощни гра-
дини, дворове, ливади - 
заявки на тел. 0886/393-
726. [13, 1]

УСЛУГИ
КОСЕНЕ И рязане на дър-
ва - тел. 0893/612-160. 
[11, 4]
ПОЧИСТВАНЕ НА имоти, 
косене, дупки за колове, 
събаряне на постройки, 
извозване - справки на 
тел. 0888/073-365. [6, 1]

ПРЕВОЗИ
УСЛУГИ С бус, багер и 
самосвал - 0893/511-
154.
ТРАНСПОРТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ЕВТИН ТРАНСПОРТ - 
тел. 0886/897-111. [33, 
26]
ТРАНСПОРТ С бус, макс 
база - 0884/361-860 
[30, 15]
ТРАНСПОРТ СЪС самос-
вал - 0884/361-860 [30, 
15]

БИЛЕТИ, ПЪТУВАНИЯ
АВТОБУСНИ, САМОЛЕТ-
НИ БИЛЕТИ - справки 
на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

ОТОПЛЕНИЕ
НАРЯЗАНИ, НАЦЕПЕНИ 
дърва - 70 лв., метрови 
- 60 лв., безплатен транс-
порт - 0894/410-453
„РАЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ - 0898/450-
946, 0887/105-729.
ПРЕСЯТИ ВЪГЛИЩА 
донбас и брикети, кафя-
ви въглища и разпалки. 
Безплатен транспорт. 
0887/031-439, 0889/991-
977, 066/88-21-13, с/у 
КДН

„МГ-ЛЕС“  ПРОДА-
ВА  дърва за огрев - 
0887/547-499.
ДЪРВА ЗА огрев - наце-
пени и метрови. Безплат-
на доставка. Реални ко-
личества. Справки на тел. 
0879/988-131, 0879/988-
047.
„ФЛИНТ-ГАЙДАРОВИ“ 
(„ПЕТЯ Гайдарова“) - бри-
кети, донбаски въглища, 
дърва за огрев, раз-
палки - заявки на тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [25, 24]
ДЪРВА ЗА огрев - тел. 
0886/393-726. [11, 6]
РЕЖА ДЪРВА - тел. 
0894/220-509. [11, 2]
ДЪРВА ЗА огрев - тел. 
0886/393-726. [27, 1]
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА - тел. 
0888/073-365. [6, 1]

ПРОДАВА МАТЕРИАЛИ
ЦИГЛИ СЕ продават на 
тел. 0878/801-000. [11, 
9]
ТРЪБИ, ВИНКЕЛИ, ла-
марини, ел. мотори и 
др. се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 8]
ЦИГЛИ - двуканални, вто-
ра употреба, се продават 
на тел. 0897/429-613. [5, 
4]

СТАРИ КЕРЕМИДИ, 
ЕДНО И ДВУКАНАЛ-
НИ, ограничено ко-
личество подарявам 
- тел. 0898/506-708 
[10, 6]

ДВУКАНАЛНИ ЦИГ-
ЛИ на старо - 0.30 лв./
бр., се продават на тел. 
0896/119-701. [5, 2]

ПРОДАВА ОБЗАВЕЖДАНЕ
ЗАПАЗЕНИ МЕБЕЛИ втора 
употреба изгодно, шевна 
машина „Сингер“ се про-
дават на тел. 0878/637-
685. [11, 3]

ПЕРДЕТА ЗА хол - 70 
лв., гръцки, се продават 
на тел. 0896/395-845. 
[3, 2]
ЕТАЖЕРКИ (БИБЛИОТЕЧ-
КА) - 4 бр., нови, за 130 
лева се продават на тел. 
0896/395-845. [3, 2]

ПРОДАВА РАЗНИ
ДЪРВЕНА ДОГРАМА, про-
зорци и вратопрозорци - 
перфектни, се продават на 
тел. 0888/581-558. [5, 1]

ЖИВОТНИ ПРОДАВА
ПИЛЕТА И прасета се про-
дават на тел. 0889/880-
606. [22, 18]
ЗАЙЦИ СЕ продават на 
тел. 0889/182-139. [11, 
8]

МАЛКИ  П Р А С Е Н -
ЦА се продават на тел. 
0887/982-616. [6, 6]
ЗАЙЦИ СЕ продават на 
тел. 0896/715-825. [5, 3]
2 БРОЯ телета на 9 ме-
сеца се продават на тел. 
06711/5548. [4, 2]

СЕЛСКОСТОПАНСКИ
ФУРАЖНО ЗЪРНО, фу-
ражни смески продава, 
доставя - 0878/240-506
СЕНО СЕ продава в кв. 
Шенини, тел. 0877/425-
320. [6, 5]

КУПУВА РАЗНИ
БУРКАНИ ИЗКУПУВА 
066/88-21-13, 0884/156-
497, с/у КДН
ФИРМА КУПУВА битова 
нафта - тел. 0895/752-
838. [22, 8]

КУПУВА МАТЕРИАЛИ
ПУНКТ ЗА вторични купу-
ва железа с транспорт и 
товарене - тел. 0896/183-
637. [22, 8]

Габрово, 
ул. “Отец Паисий” 2
066/8

10-410

областният
“100 вести”
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АВТОМОБИЛИ ПРОДАВА
ОПЕЛ КОРСА 1.2, 3 вра-
ти, люк, ел. стъкла, 1998 
г., за 1150 лв. се прода-
ва на тел. 0885/642-502. 
[7, 2]
OPEL, SEAT, Alfa се про-
дават на тел. 0888/415-
311. [12, 2]

АВТОМОБИЛИ КУПУВА
КОЛИ, БУСОВЕ, ками-
они, трактори, ремар-
кета (може и дефекти-
рали) от място на най-
високи цени изкупува  
0897/429-374

СКРАП, СТАРИ АВТОМОБИЛИ
КОЛИ ЗА скрап от място 
изкупува тел. 0899/092-
510. [22, 21]

ИМОТИ ПРОДАВА
ДВУЕТАЖНА КЪЩА в 
центъра на град Севли-
ево се продава на тел. 
0896/640-407. [11, 8]
КЪЩА В центъра, ново 
строителство, два самос-
тоятелни апартамента, 
двор, се продава на тел. 
0898/532-168, 0887/803-
414. [22, 12]
КЪЩА В село Куката из-
годно, споразумение, се 
продава на тел. 0898/316-
806, 0879/842-822. [22, 
7]
ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ - 
86 кв. м, газифициран, 
с две мази и таванско 
помещение, дограмата 
е сменена, се продава 
на тел. 0898/559-048, 
0894/466-532. [22, 14]
КЪЩА НА два етажа в гр. 
Габрово - широк център, 
цена по договаряне, ново 
строителство, се прода-
ва на тел. 0898/595-968. 
[22, 12]
СЕЛСКА КЪЩА, 4 дка 
двор, вода се продава на 
тел. 0895/814-005. [3, 2]

АПАРТАМЕНТ - триста-
ен, трети етаж, в квартал 
Младост се продава на 
тел. 0878/637-685. [15, 
12]
БУНГАЛО И 500 кв. м 
на Янкула се продават на 
тел. 0877/441-110. [11, 
10]
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ 
в кв. Варовник, ет. 5, ре-
монтиран, се продава на 
тел. 0896/672-377. [11, 
10]
КЪЩА С двор 500 кв. м 
в село Прахали се прода-
ва на тел. 0898/419-342. 
[11, 8]
АПАРТАМЕНТ - ново стро-
ителство, + гараж се про-
дава на тел. 0988/333-
533. [7, 6]
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ в 
Севлиево, с PVC дограма, 
газифициран, с климатик, 
продава 0898/537-198. 
[10, 3]
АПАРТАМЕНТ - 58 кв. м, 
на ул. „Свищовска“ 61 за 
28 000 лв. се продава на 
тел. 0882/364-425. [11, 
1]
ГАРСОНИЕРА НА ул. „Ви-
дима“ се продава на тел. 
0896/849-986. [5, 1]
ГАРАЖ ПО договаряне се 
продава на тел. 0898/882-
216. [5, 1]

АПАРТАМЕНТ НА Коле-
лото се продава на тел. 
0894/417-214. [6, 1]

ИМОТИ КУПУВА
ОВОЩНА ГРАДИНА, може 
и изоставена, купува тел. 
0887/824-693. [11, 1]

ИМОТИ ДАВА ПОД НАЕМ
КВАРТИРА (СТАЯ) дава 
под наем тел. 0878/687-
805. [7, 7]
ДВУСТАЕН, ОБЗАВЕДЕН, 
южен, с ПВЦ дограма, в 
кв. Трендафил-2, 180 лв. - 
тел. 0899/169-255. [8, 5]
ТАВАНСКА ГАРСОНИЕРА 
се дава под наем на тел. 
0886/158-441. [4, 3]
АПАРТАМЕНТ - 63 кв. м, 
на Колелото, обзаведен, 
се дава под наем на тел. 
0894/417-214. [6, 1]

ТЪРСИ ПОД НАЕМ
СТАЯ ТЪРСИ тел . 
0899/659-193. [11, 3]

НОЩУВКИ
НОЩУВКИ В идеален цен-
тър - тел. 0898/604-736.
САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА 
в идеален център - 10 
лв. - тел. 0876/735-596. 
[22, 14]
НОЩУВКИ, ЦЕНТЪР - 
0878/515-080. [13, 11] ЕРОТИКА

ЕРОТИЧЕН МАСАЖ, секс 
- 0896/981-354. [6, 5]
СЕКС УСЛУГИ - 75 лв. 
за 1 час, Мери, на 19 
г. - 0877/182-903. [5, 5]
ЖИГОЛО - 0878/988-
372. [3, 3]
ЕРОТИЧЕН МАСАЖ, секс 
- 0896/981-354. [11, 1]

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА „ТОРИ 76“ - счетоводно 
обслужване, счетоводни услуги, годишно при-
ключване, данъчни декларации - тел. 0888/640-
322

СЧЕТОВОДНА КЪЩА „АКТИВ ПРО ПЛЮС“ предлага 
професионални счетоводни услуги, регистрация на 
фирми,годишно приключване и данъчни декларации. 
За контакт: aktiv_pro_plus@abv.bg/GSM:0888679807 
[25, 22]
ИЗГОДНИ СЧЕТОВОДНИ услуги се предлагат на тел. 
0885/022-872. [11, 11]

ДАВА ЗАЕМ
GETCASH -  0899/460-
760.

отговори на сканди от стр. 6
ВОДОРАВНО: Мисионер. Редингот. Гайка. 
Оса."Аскона". Арм. Екот. Нюма. Сал. "АББА". Горан. 
Капка. Еци. Наркотик. Дор. Иск. Миома. Адажио. Вя-
тър. Зло. Сцена. Рояк. Немара. Ви. Пасторал. Сорт. 
Чал. Елини. Имаго. Кула. Грац. Сибиу. Вискяр. Овал. 
Легла. Каид. Аба. Езеро. Дрангов (Борис). Сянка. Кое 
(Беноа). Теле. Есетра. Лавров (Пьотър). Кит. Йонка. 
Сантим. Де (Бишну). Голеа. Шип. Оазис. Кав. Делиб 
(Лео). Нитрон. Арт. Карерас (Хосе). Якаб (Золтан). 
Шон. Рибар. Омир. Испания. "Нивеа". Оти. Контеса. 
Числител. Барселона. "Ла Скала".
ОТВЕСНО:  Миграция. Аеробус. Окраска. Самбист. 
Слава. Ейлат. Пор. Фий. Къртица. Стоев (Генчо). 
Шанс. Океан. Роон. Леярна. Конте. Юнак. Ам. "Ярис". 
Знак. Даниел (Леон). Огризка. Илек. Ашер. Ясо. 
Протокол. Либерал. Илер. "Ан". Ромон. Миго (Фран-
соа). "Аспирин". Граната. Есаул. Ква. Бабич (Михай). 
Юни. Смог. Адорно (Теодор). "Савил". Адам. Кацаров 
(Гаврил). Реотан. Реса. Исак. Дерт. Ика. Визия. Алс. 
Анк. Адана. Ксант. Митко. Ик. Госпожа. "Чук и Гек". 
Срамота. Конакри. Валядолид. Обител. Тала. Очилар. 

ЛЕКАРИ
ПСИХИАТЪР И НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
ДОЦ. Д-Р Чавдар Цветков, 
специалист акушерство и 
гинекология, медицинска 
онкология от гр. Плевен, 
ще извършва прегледи в 

МЦ „Св.Иван Рилски” - гр. 
Габрово на 14.05.2016 и 
28.05.2016 г. Записване 
и информация на телефон 
066/803-343. [17, 15]

ЗЪБОЛЕКАРИ
СТОМАТОЛОГИЧЕН КА-
БИНЕТ д-р Татарлиев - 
гр. Габрово, ул. „Зелена 
ливада“ 26. Работи със 
здравната каса. Безплатен 
преглед. Справки на тел. 

066/854-185, 0896/349-
417. [7, 3]

КОЗМЕТИКА, МАСАЖ
ПРОФЕСИОНАЛНИ МАСА-
ЖИСТКИ - 0876/735-596. 
МАСАЖИ ПРЕДЛАГА тел. 
0897/219-833. [22, 5]
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, 
масажи - тел. 0895/066-
449. [6, 3]
МАСАЖИ - 0896/867-284. 
[11, 2]

4000ВСЕКИ  ДЕН

БЕЗ НЕДЕЛЯ
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ВЕЛА ЛАЗАРОВА

 Възрожденският инте-
лигент е фигурата, която 
доминира в национална-
та култура и обществения 
живот на българите през 
XIX век. Образованието 
на възрожденската инте-
лигенция се осъществява 
в българското училище, в 
странство и училищата, от-
крити от българските коло-
нисти в руския юг, Влаш-
ко, Молдова, Бесарабия, 
Цариград и някои други 
центрове.
 „На тази социална гру-
па - отбелязва проф. Ни-
колай Генчев, - ограничена 
по състав и образование, 
историята бе възложила 
прекомерна отговорност 
- да заличи вековете от 
безпросветност, да даде 
грамотност на българско-
то общество, да пробуди 
неговите духовни пориви, 
да изгради основите на 
новата българска култура, 
да приобщи българите към 
модерната европейска ци-
вилизация.”
 Дейността на душепри-
казчиците на Васил Апри-
лов е успешно продълже-
ние на неговото дело за 
развитие на българската 
национална култура чрез 
просвета и наука. От 1848 
година повече от седем 
десетилетия това дело 
отстояват Николай Сте-
панович Палаузов, Матей 
Петрович Милованов, Кон-
стантин Николаевич Па-
лаузов, Николай Христо-
форович Палаузов, Васил 
Николаевич Рашеев, Нико-
лай Андреевич Палаузов, 
Спиридон Иванович Сто-
моняков, Иван Димитров 
Рашеев, Димитър Алексан-
дров Рашеев, Владимир 
Владимиров Палаузов. 
Многостранната и огромна 
работа на тези „одески 
българи” се открива в ко-
респонденцията им с учи-
лищното настоятелство и 
Габровската градска общи-
на, с много габровски пър-
венци и други институции.
Активната дейност на из-

пълнителите на завеща-
нието на Васил Евстатиев 
Априлов продължава до 
1916 година. От началото 
на 1920 година те напускат 
Одеса.
 Една голяма част от 
епистоларното им наслед-
ство се съхранява във 
фондовете на Национал-
ната библиотека „Св. Св. 
Кирил и Методий” - Бъл-
гарски исторически архив 
в София, Научния архив 
на БАН, Държавния одески 
областен архив, в Габрово 
- Държавен архив, Регио-
нален исторически музей, 
Национален музей на об-
разованието.
 Сред заслужилите 
представители по изпъл-
нение на Завета на Ва-
сил Евстатиев Априлов е 
и Спиридон Иванович Сто-
моняков (Спиридон Ива-
нов Стомоняков) (около 
1846-1913 г.). Роден е в 
Габрово. Родът му произ-
хожда от колиби Стомо-
неци, Габровско. По род-
нинска линия е свързан 
с едни от най-известните 
български възрожденски 
родове - Палаузови и Ра-
шееви. Баба му по май-
чина линия е сестра на 
Николай Степанович Пала-
узов. Племенник е на Ва-
сил Николаевич Рашеев.
 Началното си образо-
вание получава в Габров-
ското училище при Ники-
фор Попконстантинов. По-
късно е ученик на Тодор 
Бурмов (1857-1858). 
 През 1860 година е 
изпратен при вуйчо си, 
крупния търговец Васил 
Николаевич Рашеев, в 
Одеса. Една година ра-
боти в кантората му като 
секретар. После завършва 
Втора одеска гимназия и 
Гръцкото търговско учили-
ще, след което ръководи 
търговските дела на вуйчо 
си. 
 Спиридон Стомоняков 
участва активно в живота 
на българската колония в 
Одеса.
 Увлича се от идеята 
за освобождение на Бъл-

гария. С писмо до Тодор 
Минков (основател на 
частния пансион в град 
Николаев, Русия, подпо-
маган от славянофилски 
дружества. Пансионът съ-
ществува до 1892 година. 
След Освобождението в 
него е учил Алеко Кон-
стантинов) от 4 април 1867 
г.  съобщава, че одеските 
българи събират значител-
ни суми за делото и са 
готови да вземат участие 
в него, като няма да пожа-
лят не само състоянието, 
но и живота си. Подкре-
пя борбата за независима 
българска църква. Член е 
на Одеското българско на-
стоятелство и съосновател 
на Българското книжовно 
дружество (БАН) - спома-
гателен член от 1868 г. 
Действителен член и да-
рител е на Кишиневското 
българско дружество за 
разпространение на гра-
мотността сред българите 
(основано през 1866 г.). 
Дарител е на габровския 
Соколски манастир и на 
църквата „Света Троица” в 
Русе.
 След избухване на въс-
танието в Босна и Хер-
циговина (1875 г.) заедно 
с някои млади български 
офицери в Русия Спири-
дон Стомоняков застава 
начело на Привременния 
комитет. Именно активната 
му гражданска позиция е 
свързана с председател-
ството му  (1875 г.) на Бъл-
гарската дружина (Привре-
менен комитет) в Одеса, 
която подкрепя финансово 
националноосвободително-
то движение. Осигурява 
парична помощ на Филип 
Тотю при тръгването му 
от Одеса за България на 
17 септември 1875 г. и на 
Петър Пармаков, изпратен 
в Румъния да създава ре-
волюционни комитети сред 
българската емиграция. 
 В обръщение от 15 но-
ември 1875 г. към съна-
родниците си в Русия Бъл-
гарската дружина апелира 
за тяхната нравствена и 
материална помощ, за да 

организира, въоръжи и из-
прати в България отряд 
доброволци.
 Спиридон Стомоняков 
сътрудничи и с допис-
ки на вестника на Петко 
Славейков „Македония” 
(1866-1872), превежда на 
български език статията 
„Словено-Греческая без-
тактичность” от Спиридон 
Н. Палаузов. Тя е отпеча-
тана под заглавие „Славя-
но-гръцка безтактичност”  
във вестник „Народност”,  
брой 21 и 22 от 10 и 17 
март 1868 г. 
 След Освобождението 
Спиридон Стомоняков със 
семейството си се устано-
вява в Русе. По това вре-
ме е създадено Руско ду-
навско параходство „Княз 
Юрий Гагарин” със седа-
лище в Одеса. Неговите 
кораби „Олга” и „Фьодор”  
пътуват два пъти в месеца 
по линията Одеса - Сви-
щов и обратно. Тогава за 
свой представител в Русе 
компанията назначава 
Спиридон Ив. Стомоняков. 
 В Русе е открита тър-
говската кантора „Раше-
ев - Стомоняков” (1883 г.). 
Преди да изпрати в Бъл-
гария сестриния си син 
Спиридон за управител на 
съвместната им кантора, 
Васил Н. Рашеев предвид-
ливо му подготвя замест-
ник. Това е роднинското 
момче Иван Рашеев от 
Габрово, което извиква в 
Русия през 1882 година.
 Съпругата на Спири-
дон Стомоняков - Ана, е 
родена в Свищов. Баща 
й Ангел Цветков отначало 
бил шивач, а после от-
ворил манифактурен ма-
газин с клонове в Русе 
(Доходното здание) и Со-
фия. Ана учи във Виена и 
Петербург. На един бал 
в Града на белите нощи 
тя имала честта да бъде 
представена на руския 
император Александър III, 
който я канил на танц.
 Боян Драганов в пуб-
ликацията си „Зад завеса-
та на големите скандали” 
(Велико Търново, 2009 г.) 
отбелязва, че от братята 
й най-известен е Алексан-
дър Цветков, завършил 
търговско училище във 
Виена и специализирал 
търговия в Манчестър. Ръ-
ководел фирмата на баща 
си в Русе. 
 Стомонякови имат три 
деца - Гаврил, Борис и Ни-
колай. След завръщането 
си в България  Ана Стомо-
някова остава руска пода-
ница. Семейството наема 

къща на улица „Хоспитал-
на” до самия Дунав.
 В търговския магазин 
„Рашеев и Стомоняков” 
на улица „Александров-
ска” се продават различни 
стоки - обработени кожи, 
въжета, кълчища, прежди, 
платове, фиде, хайвер, чай 
и др. Много скоро бога-
тият дом на Стомонякови 
става привлекателно мяс-
то за срещи, музикални 
вечери и приеми на „от-
браното рушчушко обще-
ство” - търговци, консули, 
лекари, руски и български 
офицери, градоначалници, 
адвокати, съдии. 
 Екатерина Каравелова 
(родена 1860 г. в Русе, 
съпруга на Петко Кара-
велов - три пъти преми-
ер на България) си спом-
ня за Ана Стомонякова: 
„Своенравна, сприхава, 
по природа умна и от 
добро свищовско семей-
ство. Бе голяма приятелка 
на сестра ми Мариола… 
Всеки ден се появява с 
различни тоалети… лятно 
време със скъпо ветрило, 
което мени според цвета 
на дрехата. Като тръгне 
да пазарува, сподиряна 
от прислужница, цялата 
чаршия замира. Жените я 
гледат със завист, а мъже-
те - с възторг… Животът 
на семейството е волен и 
безгрижен, охолен…”. 
 Нещата в Русе се про-
менят след Съединението 
(1885 г.). „Управлението на 
страната се поема от по-
литици - допълва изсле-
дователят Боян Драганов, 
които са срещу руското 
влияние. Руските офицери 
си тръгват през декем-
ври 1886 г. Руското консул-
ство в Русе хлопва врати. 
Домът на Стомоняков се 
превръща във важен пункт 
на русофилите… Свързан 
тясно житейски и финан-
сово с Русия, той е съпри-
частен с тях. 
 С негово съдействие 
чрез руските параходи 
получават пари, инструк-
ции… Дейна помощ оказ-
ва и Ана, която в знак на 
протест започва да говори 
с приятелките си само на 
руски. Членове на „Бълга-
рия за себе си” започват 
да ги следят. Около дома 
им има нощни патрули. 
Сред водачите на Февру-
арския бунт е и нейният 
брат Александър Цветков, 
26-годишен заможен тър-
говец, на когото предстоя-
ла сватба.
 На 6 януари 1887 г. 
Спиридон (Спиро) Стомо-

няков заминава за Оде-
са. Бунтът избухва, загива 
и шуреят му Александър 
Цветков. 
 На 25 февруари 1887 
г. Ана пристига с децата 
в Букурещ и ги предава 
на съпруга си, който ги 
отвежда в Русия. Тя се 
връща в Русе и чака три 
месеца, докато от Одеса 
пристигне доверено лице, 
което да поеме търговия-
та и корабното агентство. 
Градът вече е друг. „Всич-
ките бивши бакали и кръч-
мари – отбелязва тя - бяха 
станали големи хора: кня-
зе, министри, управите-
ли…” По улиците като при-
зраци се движат окъсани 
и измъчени войници от 
бунтовния полк „с 30 оки 
железа по краката и вра-
та”, копаят и садят тополи. 
Унтерофицерите и фелд-
фебелите метат улиците 
и чистят боклуците… Ана 
вече е загубила светския 
си блясък: „… сочеха ме с 
пръст. Подиграваха ми се. 
Познатите ми намаляха…”. 
Тя напуска страната и оти-
ва в Русия.
 През август 1887 годи-
на Спиридон Стомоняков 
се завръща в Русе. От 
пристанището до дома му 
е съпровождан от голяма 
група членове на „Бълга-
рия за себе си”, предвож-
дани от Захари Стоянов и 
Димитър Мантов. По-късно 
в Русе се прибира и съ-
пругата му Ана. 
 След като политиче-
ските страсти замират, 
Стомоняков участва дей-
но в стопанския живот на 
Русе. Той е сред учредите-
лите на първата търговска 
камара, на първото за-
страхователно дружество. 
На 25 февруари 1895 г. е 
избран за председател на 
новосъздадената Българ-
ска търговска банка.
 Габровската търговска 
емиграция в Одеса има 
забележителна роля за 
възраждането на Габрово, 
за подема на учебното 
дело и просвещението. 
 Промените след Ос-
вобождението променят 
общуването на одеските 
душеприказчици с власти-
те в Габрово и България. 
Попечителите на Габров-
ското училище влизат в 
споразумение с първия 
български министър на 
просветата за внасяне на 
полагаемите се пари от 
наследството на Васил Ап-
рилов (половината лихви) 
на Министерството на на-
родната просвета, а то да 
поддържа пълна гимназия 
в Габрово. С това не се 
нарушава завещанието, а 
се създават условия ду-
шеприказчиците да се ан-
гажират с други дейности, 
свързани с развитието на 
училището и просветата, 
освен материалната из-
дръжка.
 За 40 години до Осво-
бождението капиталът на 
Васил Априлов дава лихва 
близо 134 000 рубли. Тях-
ното грижливо стопанис-
ване помага на училището 
да решава най-важните си 
проблеми. Попечителите 
правят разходи освен за 
преките нужди на учили-
щето, още и за купуване 
на банкови лихвени биле-
ти, за стипендии на уче-
ници в училището, а също 
така и за подпомагане на 
българчета, учещи в Ру-
сия.
 През следващите годи-
ни членовете на Одеското 
българско настоятелство, 
сред които Васил Н. Ра-
шеев, Спиридон Стомоня-
ков, осъществяват  редица 
контакти, за да може кос-
тите на Васил Априлов да 
бъдат пренесени Габрово, 

в чест на 50-годишнината 
от смъртта му. По този 
повод те се обръщат към 
княз Фердинанд, като му 
подаряват „Българска ис-
тория” от Константин Ире-
чек, а също и произве-
дения на Васил Априлов, 
преведени на руски. Иска 
се разрешение пренасяне-
то на костите на Априлов 
в Габрово да е на народни 
разноски.
 Спиридон Стомоняков 
е главният организатор по 
пренасяне на костите на 
Васил Априлов от Галац 
в Габрово (23 септември 
- 2 октомври 1897 г.). Той 
произнася речи при по-
срещането им в Габрово 
и при полагането им в 
гроба в двора на Априло-
вската гимназия. Името 
му е вписано в акта на по-
гребението. Полага пред 
саркофага венец от оде-
ските българи с надпис: 
„Просветителю болгарско-
го народа В. Е. Априлову”. 
На закуската в памет на 
Априлов (2 октомври 1897 
г.) Стомоняков е вдигнат 
на ръце - израз на при-
знателност към изпълните-
лите на Априловото заве-
щание.
От 1893 година за душе-
приказчик е избран внукът  
Николай Андреевич Пала-
узов със съгласието на 
настоятелството, а от 1903 
г. и внукът на Васил Н. 
Рашеев - Иван Димитров 
Рашеев. Двете родолюби-
ви фамилии - Палаузови 
и Рашееви, трайно впис-
ват заслугите си за разви-
тието на образователното 
дело в Габрово.
 През 1907 година Ва-
сил Рашеев умира в Оде-
са.
 С писмо, съхранявано 
в Държавен архив - Габро-
во, до Габровското град-
ско общинско управление 
от 30 септември 1907 г. ду-
шеприказчиците на Васил 
Априлов и попечители на 
Габровското училище Ни-
колай Палаузов и Иван Д. 
Рашеев пишат от Одеса, 
че „най-старият и много-
заслужил душеприказчик, 
покойният Васил Н. Ра-
шеев, в своето духовно 
завещание от 1898 г. бе 
оставил за свой приемник 
своя роднина, познатия ви 
г-н Спиридон Ив. Стомоня-
ков, живущ в България, в 
град Русе. Уведомен… той  
изпрати до нас в Одеса… 
писмено заявление, с кое-
то се отказва от званието 
Априлов душеприказчик… 
поради болест и че не 
живее в Одеса, където са 
съсредоточени работите 
по стипендиите и капита-
ла на Априлов... Съгласно 
параграф 22 от духовно-
то завещание на Априлов 
решихме на мястото на 
покойния В. Н. Рашеев, 
поради отказването на С. 
И. Стомоняков, за трети 
душеприказчик да се из-
бере Димитър Александро-
вич Рашеев, потомствен 
почетен гражданин, (дру-
гият) внук на покойния…”. 
 Младите потомци на 
душеприказчиците Нико-
лай Ст. Палаузов и Васил 
Н. Рашеев „чрез съвестно 
и честно стопанисване на 
Априловия капитал и ак-
тивна съпричастност към 
проблемите на Габровско-
то училище” продължават 
патриотичното дело на 
онези всеотдайни българ-
ски родолюбци, без които 
България трудно би усто-
яла на превратностите на 
времето. 
 Успешно продължение 
на започнатото от Апри-
лов дело за развитие на 
българската национална 
култура чрез просвета и 
наука.

Спèðèäоí Иваíов Стомоíяков - заñлужèлèят 
пðåäñтавèтåл íа Апðèловèтå äушåпðèказчèцè

Спиридон И. Стомоняков (ок. 1846-1913)

Габровските първоучители отляво надясно:  Иван Гюзелев, Петър Генчев, Спиридон Стомоня-
ков, Райчо Каролев. (Снимки: Национален музей на образованието - Габрово) 
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 - Г-жо Василева, как-
во е финансирането на 
проекта за личен асис-
тент в Габрово и каква 
част от нуждите удовлет-
ворява той?
 - Община Габрово също 
реализира такъв проект по 
схема „Независим живот“, 
финансиран от Оператив-
на програма „Развитие на 
човешките ресурси“. По-
голямата част от личните 
асистенти обслужват деца 
в нужда и с увреждания. 
Лични асистенти на 4-ча-
сов работен ден при нас 
им стават предимно тех-
ните родители или баби и 
дядовци, които се грижат 
за тези деца. И ние отче-
тохме, че финансовият ре-
сурс е абсолютно недос-

татъчен. За цялата страна 
максималната стойност, 
която се разпределя на 
всяка община с проектно 
предложение, е в размер 
на 500 хиляди лева. Па-
рите са еднакви за общи-
ните, без да зависят от 
броя на нуждаещите се, от 
големината на общината. 
Принципът на разпреде-
лението е недопустим. Той 
влияе силно на обхвата на 
нуждаещите се от грижи. 
В момента са назначени 
60 лични асистента, които 
обгрижват 62 потребители. 
Нуждаещите се от услугата 
обаче са близо три пъти 
повече – 187 човека са 
заявили нужда от услуга-
та Личен асистент. Затова 
смятам, че проблемът с 

личните асистенти трябва 
да се реши по друг начин 
от държавата, а не на про-
ектен принцип. 
 - Години наред лични-
те и социални асистенти 

се назначават по различ-
ни проекти. Като при-
ключи един проект, има 
прекъсване от няколко 
месеца, докато се одобри 
следващ и започне отно-

во назначаване на лич-
ни и социални асистенти. 
Така хората остават без 
заплащане, а някои от 
нуждаещите се могат да 
останат и без грижи.
 - Наистина има един 
период, в който остават 
без възнаграждение. Най-
често се използват услу-
гите на дирекция „Бюро 
по труда“. Така се получи 
и при нас. В края на фев-
руари приключи старата 
схема за личен асистент, 
а по новия проект лич-
ните асистенти са назна-
чени от 1 април и от 15 
април. Новото проектно 
предложение е за 20 ме-
сеца, от които реалното 
предоставяне на услугата 
е за 18 месеца. А дотогава 
ще се питаме дали ще има 
следваща схема, по ка-
къв начин Министерство-
то на труда и социалната 
политика ще реши какво 
ще се случва в следващия 
период. Това означава, 
че в края на 2017 година 
отново ще се дискутира 
осигуряването на лични и 
социални асистенти.
 - Социалните асис-
тенти също бяха назначе-
ни по проект от 1 април. 
Колко са те в Габровска 
община?
  - Имаме назначени 10 

социални асистента от 1 
април, които ще работят 
по този проект 18 месеца. 
Те са на 8-часов работен 
ден и по този начин успях-
ме да подсигурим грижа и 
услуги за близо 65 лица. 
Един социален асистент 
се грижи за 6-7 човека, 
които живеят сами, нямат 
близки или близките им са 
извън Габрово. В проект-
ното предложение бяхме 
заложили по-малка брой-
ка, но видяхме големите 
нужди и затова решихме 
да натоварим максимал-
но социалните асистенти. 
Така даваме шанс на пове-
че хора да не се чувстват 
толкова самотни и изоли-
рани. Имаме вече назна-
чени един социален работ-
ник и един сътрудник по 
социални дейности, които 
ще бъдат в помощ както 
на социалните асистенти, 
така и на потребителите. 
В момента те се поме-
щават в изнесен офис в 
Спортната зала и оттам 
поддържат комуникацията, 
следят работния процес и 
съдействат на двете стра-
ни логистично. В сайта на 
Министерството на труда 
и социалната политика из-
лезе информация, че ще 
бъде отпуснат допълните-
лен финансов ресурс от 

6 милиона лева, който ще 
бъде разпределен на об-
щините, но още не се знае 
на какъв принцип ще ста-
не разпределението. Ние 
ще уведомим министъра, 
че и нашата община има 
нужда от завишаване на 
средствата и осигуряване 
на максимален брой лични 
асистенти.
 - Услугите Личен и Со-
циален асистент ограни-
чават ли хората, които ги 
ползват, да не посещават 
дневни центрове за деца 
или възрастни с уврежда-
ния?
  - Не. Те могат почасо-
во да използват и услугата 
на Дневен център за деца 
с увреждания или на Дне-
вен център за възрастни с 
увреждания. Дневният цен-
тър за деца с увреждания  
е с увеличен капацитет 
от 40 места, тъй като се 
премести в новата база на 
бул. „Трети март“ 5 и може 
да поеме още потребите-
ли. Предстои да се раз-
шири и базата на Дневния 
център за възрастни с ув-
реждания като се използ-
ват и двата етажа. И в 
двете услуги става много 
комфортно - с много прос-
транство и възможност за 
разширяване и разнообра-
зяване на дейността.

Даíèåла Ваñèлåва: „Пðоблåмът ñ лèчíèтå аñèñтåíтè тðябва 
äа ñå ðåшè по äðуã íачèí, а íå íа пðоåктåí пðèíцèп”

НАДЕЖДА ТИХОВА

 Близки на деца и възрастни с увреждания, които се 
нуждаят от непрекъснати грижи, отдавна протестират 
срещу невъзможността да удовлетворят нуждите с различни 
проекти за личен и социален асистент. Недостатъчното за-
плащане за на практика 24-часовия труд на близките, които 
стават лични асистенти на децата си и заради заетостта 
си с тях не могат да работят другаде, е другият проблем 
за недоволството. В националните медии напоследък от не-
достига на пари за лични асистенти се оплакаха от различни 
общини. В община Бургас например се оказа, че парите сти-
гат личните асистенти да работят само по два часа на ден. 
Какво е положението с проектите на габровската Община? 
По темата разговаряхме с директора на дирекция „Образо-
вание и социални дейности“ Даниела Василева.

СЛАВЕЙКОВИ ПРАЗНИЦИ 
ТРЯВНА 2016

П Р О Г Р А М А
2 юни, четвъртък

18.00 часа Откриване на Националните Славейкови 
празници, площад „Пенчо Славейков”
18.30 часа Представяне на издателство „Изток – За-
пад”, площад „Пенчо Славейков”
19.00 часа „Големанов” от Ст. Л. Костов, Читалище 
„Пенчо Славейков”
21.00 часа „Бънджи сингърс”, концерт, Читалище 
„Пенчо Славейков”

3 юни, петък
11.00-12.00 Ден на отворените врати – Национална 
гимназия по приложни изкуства (НГПИ) „Тревненска 
школа” - Трявна, Етноджаз група „Кайно ясно сонце”, 
концерт
15.00 часа „Парите не са цел на съществуванието 
ни”, дебат на ученици от СОУ „П. Р. Славейков”, Зала 
„Дръзновение”
17.00 часа „От ръката тревненска”, творби от фонда 
на Специализиран музей на резбарско и зографско 
изкуство - Трявна, Галерия „Казаков”
18.30 часа „8 ние. 8 аз”. Изложба на единайсе-
токласници от класа на Георги Каралиев, НГПИ - Тряв-
на, Читалище „Пенчо Славейков”
19.00 часа „Да разлаем кучетата” от Емил Атанасов, 
Театър Българска армия, Читалище „Пенчо Славейков”
21.00 часа Теодосий Спасов Фолк Квинтет, концерт, 
площад „Капитан Дядо Никола”

4 юни, събота
09.00 часа Литературно четене на собствени творби 
на ученици от СОУ „П. Р. Славейков”, Славейкова къща
10.30-16.00 Теоретична конференция „Блаженството 
на поета и страстите на критика – 150 години от рож-
дението на Пенчо Славейков и д-р Кръстьо Кръстев”, 
Община Трявна
16.00 часа Представяне на наградения роман за 
2016 година с Националната литературна награда за 
български роман „13 века България” и сборник „Лю-
бов по всяко време” с наградени разкази от конкурса 
„Рашко Сугарев”, Галерия „Гъбенски”
17.00 часа „Късчета памет”, изложба на акад. Свет-
лин Русев. Галерия „Арт-М”
18.00-19.00 Награждаване на лауреатите на Нацио-
налния конкурс за лирично стихотворение на името на 
Петко Р. Славейков и Пенчо Славейков;  Струнен дует 
„Яна Зеленогорска, Санджир Сапаев”, концерт, Читали-
ще „Пенчо Славейков”
19.30 часа Балет „Арабеск”, концерт, Читалище „Пен-
чо Славейков”

5 юни, неделя
10.00 часа Неделно матине - Квартет „София”, кон-
церт, Румяна Пашалийска и Йордан Ефтимов пред-
ставят „Змей Горянин. Моят приятел „Елин Пелин”, 
рецитал на лауреата на Славейковата награда за 2016 
г. Галерия „Арт-М”

Входът е свободен за всички събития, с изключение на теа-
тралната постановка „Големанов” от Ст. Л. Костов, 

2 юни, 19.00 часа читалище „Пенчо Славейков”

продължава от стр. 1
Преди това младата севли-
евка се биеше за  „Бургас 
дожо“. От няколко години 
Виолета Литовска е и ти-
туляр в леката категория 
на националния отбор. Тя 
е една от надеждите на 
страната за завоюване на 
още призови места в Ев-
ропа и света. 
 Непосредствено след 
победата на Виолета Ли-
товска в Тбилиси кметът 
заяви гордостта си от ней-
ното постижение с думи-
те: „Щастлив съм, че още 
един млад човек от нашия 
град успя да се докаже 
и да спечели заслужена 
титла. Зад нея стоят много 
труд и воля, много харак-
тер и желание за победа. 
Община Севлиево ще про-
дължи да подкрепя спорт-
ните клубовe в общината, 
за да имат всички млади 
хора не само пример в 
лицето на шампиони като 
Виолета, но и възможнос-
ти да вървят по нейните 
стъпки - към победи“.
 Младата в дисципли-
ната карате Шинкиокушин 
надежда за България  бла-
годари на ръководството 
на Общината за грижите, 
които се полагат за разви-
тието на спорта.

Вèолåта Лèтовñка ñ 
почåтíа ãðамота от 
Общèíа Сåвлèåво

под патронажа на Президента на Република България
със съдействието на Министерството на финансите 

и Министерството на културата

 В годината на 130-го-
дишнината от рождението 
на Ран Босилек, габров-
ските малчугани отново 
тръгват на патилански по-
ход, наречен „Жива вода“ 
- на името на сборника 
с приказки, преразказани 
от Генчо Нгенцов. Когато 
стигнат до крайната точка 
на своята разходка в при-
родата, децата ще знаят и 
ще могат да преразкажат 
една жълта, една синя и 
една червена приказка. 
Кои са те? Ще отгатнат 
самите те, натъквайки се 
на скривалища по пътя 
си. Членове на Клуба на 
будителите ще вървят, за-
едно с малчуганите, за да 
им покажат, че реалният 
свят може да бъде далеч 
по-интересен от виртуал-
ния, като превенция срещу 
зависимостите
 Инициативата е про-
дължение на проекта „Па-
тиланско царство“, реали-
зиран миналата година от 
„Елмазови“ ООД, с под-
крепата на Програма „Кул-
тура“ на Община Габрово. 
Освен патилански поход, 
отново ще има фестивал 
„Патиланско царство“ – 
този път на територията 
на парка „Маркотея“ .
 В събота на 28 май 

преди детския празник 1 
юни, синоптиците обеща-
ват слънчево време. Сбор-
ният пункт е на паркинга 
на „Етъра“ в 10.30 часа, 
пред информационния 
център на парк „Българка“, 
които са обозначили пано-
рамната екопътека до Со-
колския манастир, по коя-
то ще премине дружината, 
съпроводена от немалко 
възрастни. За записалите 
се предварително повече 
от 100 деца, плюс родите-
ли, ще тръгнат автобуси от 

площад „Възраждане“.
 На манастирската по-
ляна ще има игри, кои-
то помним от миналото 
и импровизирана драма-
тизация на приказки от 
Ран Босилек. След похап-
ван и ползотворен труд за 
поправка на кътовете за 
отдих, патиланците ще се 
върнат в града с автобус, 
изморени от прехода и 
тичането по поляната.
 В групата има от 3 
до 17-годишни, изкушени 
от предизвикателството да 

вървят по тревата и да се 
подпират на дървена пръч-
ка. Чрез дейностите по 
проекта „Жива вода“, по-
топеното във виртуалния 
свят поколение, ще стъпи 
с двата крака в реалния 
свят на традиционните из-
куства. Патиланският по-
ход по маршрута Етъра 
- Чарково – Соколски ма-
настир се осъществява с 
активното участие на Клу-
ба на будителите в Габро-
во - основен партньор по 
проекта.

Повåчå от 100 патèлаíцè отíово тðъãват íа 
похоä в ñъбота, отбåлязват 130 ã. Раí Боñèлåк

 След 1826 г. армията 
на Османската империя 
станала редовна и това 
дало тласък на развитие-
то на гайтанджийството. 
Поръчките били основно 
за униформи. Гайтани се 
ползвали и в българските 
носии. С времето хората 
започнали да носят друг 
тип дрехи и на майсторите 
им се наложило да прена-
строят производството си. 

„Габровките търсели 
гайтаните когато обзавеж-
дали жилището си”, при-
помни Величка Илиева, гл. 
уредник в ЕМО „Етър”. 

В Благотворително 
дружество „Майчина гри-
жа” обучавали млади мо-
мичета и жени на работа 

с гайтан. Габровката Мар-
гарита Караджова, която 
е близо 90-годишна, бивша 
учителка в Техникума по 
облекло е провеждала та-
кива курсове в дружество-
то. Много от жените, които 
днес работят с гайтан се 
придобили уменията си 
под нейно ръководство. 

В началото на ХХ век 
габровки започнали да 
използват гайтана за по-
кривки, салфетки, драпе-
рии за пердета. През 50-те 
и 60-те години на ХХ век 
се появила модата да се 
използва гайтан в дамско-
то представително облек-
ло. Тази мода се запазила 
до 80-те. Майсторът, който 
работел с гайтан в ЕМО 

„Етър” по онова време, на-
ред с поръчките за украса 
на традиционно облекло, 
изпълнявал поръчки за 
дамски тоалети за специ-
ални случаи. 

Количеството гайтани, 
произвеждани в работил-
ницата на „Етър” през 70-
те и 80-те години на ХХ 
век е значително. Близо 
до бившия паметник на 
Васил Левски по посока 
Соколски манастир съ-
ществувала гайтанджийска 
работилница, собственост 
на музея. Майсторите сли-
зали към музея с топо-
ве гайтан на раменете си. 
Продукцията отивала за 
носиите състави от хиля-
дите читалища в страната. 

Гайтаí è äíåñ ñå èзползва в облåклото, íо ñамо от цåíèтåлè


