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РУЖА ЛЮБЕНОВА
	 Жители	на	Дряново	из-
лязоха	 на	 протест	 срещу	
зачестилите	 в	 имотите	 им	
кражби.	Недоволството	си	
те	изразиха	в	дъждовната	
неделя,	18	март,	като	упре-
ците	 им	 бяха	 насочени	 и	
срещу	 законодателството,	
и	срещу	правораздавател-
ната	система.	Мнозина	не-
доволстваха,	 че	 имената	
на	 крадците	 се	 знаят	 от	
всички,	 но	 те	 продължа-
ват	безпрепятствено	да	се	
разхождат	 из	 града	 и	 да	
правят	 нови	 и	 нови	 прес-

тъпления.
	 Според	 началника	 на	
дряновската	 полиция	Тони	
Тодоров	бандата,	от	която	
си	 вдигнали	 ръце	 всич-
ки,	 е	 тричленна	 –	 двама	
братя,	 на	 18	 и	 19	 години,	
и	техен	съучастник.	В	раз-
личните	 кражби	епизодич-
но	 се	 появявали	 и	 други	
съучастници,	но	това	била	
основната	 тройка.	 По-го-
лемият	 брат	 –	 Ивелин	 Д.,	
неотдавна	 излязъл	 от	 за-
твора.	 Спрямо	 него	 има	
влезли	в	сила	10	присъди	
за	кражби	и	принуда.	

	 По-малкият	 -	 Костадин	
Д.,	 скоро	 навършил	 пъл-
нолетие	и	излязъл	от	въз-
питателно	 училище-интер-
нат.	 Срещу	 него	 пък	 има	
влезли	 в	 сила	 9	 присъди	
за	 извършени	 кражби	 и	
изнудване	 като	 непълно-
летен.	 Костадин	 е	 обект	
и	 на	 друго	 наказателно	
производство	 -	 в	Районна	
прокуратура	 -	 Трявна,	 от-
ново	за	кражби.
	 	 „Ние	 се	 занимаваме	
с	 тези	 крадци	 денонощно	
-	каза	вчера	Тони	Тодоров.	
-	 Откакто	 са	 на	 свобода	

братята	 навъртели	 много	
кражби,	 които	 уж	 дребни	
на	 пръв	 поглед,	 надхвър-
лят	 по	 груба	 сметка	 12-13	
хиляди	лева.“	Крадците	са	
задържани	 многократно	
в	 районното	 управление	
–	 след	 кражбата	 на	 4200	
лева	 от	 дряновски	 хотел,	
например.	 Хванали	 ги	 и	
след	 това	 -	 само	 два-три	
часа	 след	 кражбата	 на	
5000	 лева	 от	 частен	 дом.	
Бързата	 и	 успешна	 поли-
цейска	 акция	 помогнала	
да	 бъде	 спасена	 по-голя-
мата	част	от	откраднатите	

пари.	
	 За	 периода	 ноември	
2017-та	–	средата	на	март	
т.	 г.	 в	 дряновската	 поли-
ция	 са	 постъпили	 данни	
за	 19	 престъпления,	 из-
вършени	от	двамата	братя	
и	 съучастника	 им.	 Трима-
та	общо	са	арестувани	20	
пъти,	но	както	е	известно,	
полицията	 може	 да	 за-
държа	 само	 до	 24	 часа.	
Прокуратурата	има	право-
мощията	да	удължи	задър-
жането	до	72	часа,	а	съдът	
е	 този,	 който	 налага	 по-
стоянна	мярка	„задържане	

под	 стража“.	 От	 спомена-
тите	 19	 престъпни	 деяния	
на	 групичката:	 4	 са	 на	
предварителна	 проверка,	
по	 15	вече	са	образувани	
досъдебни	 производства,	
а	 по	 9	 имат	 и	 повдигнати	
обвинения.		
	 „В	 конкретните	 случаи	
считам,	 че	 полицията	 е	
свършила	 своята	 първо-
начална	 работа	 –	 оглед,	
установяване	 на	 данни	 и	
доказателства	за	извърши-
телите,	установяване	и	из-
земване	 на	 откраднатите	
вещи,	 документиране	 и	 т.	

н.	Материалите	незабавно	
са	докладвани	на	прокура-
турата	 и	 би	 следвало	 де-
лата	да	приключат	в	съда.	
Нека	 всеки	 си	 върши	 ра-
ботата	както	трябва,	за	да	
няма	 протести“,	 допълни	
Тодоров.
	 Кметът	 на	 Община	
Дряново	 инж.	 Мирослав	
Семов	 изказа	 становище,	
в	 което	 категорично	 под-
крепи	 недоволството	 на	
съгражданите	си.	Позиция-
та	си	той	изрази	в	специ-
ално	изявление.	

Продължава на стр. 2

	 Две	 камбани	 за	 ново-
строящия	се	храм	 „Св.	Да-
маскин,	 Онуфрий	 и	 всех	
мучеников	Габровских”	в	кв.	
Младост	 е	 резултатът	 от	
от	инициативата	на	Лайънс	
клуб	 -	Габрово.	На	17	март	
се	 проведе	 благотворител-
на	 вечер	 на	 „Лайънс	 клуб“		
с	 кауза	 „Камбана	 за	 хра-
ма“.	Събраните	средства	ще	
бъдат	предоставени	на	Цър-
ковното	 настоятелство	 на	
новостроящия	се	храм	в	кв.	
Младост,	Габрово,	който	по	
проект	ще	има	4	камбани.
	 Вечерта	 беше	 уважена	
от	Веселин	 Георгиев	 -	 пър-
ви	вице	дистрикт	управител	
на	 „Дистрикт	 130	 -	 Бълга-
рия“,	 Иван	 Байков	 -	 втори	
вице	дистрикт	управител	на	
„Дистрикт	 130	 -	 България“,	
регионални	и	зонални	пред-
седатели,	представители	на	
Лайънс	 клубовете	 от	 Па-
нагюрище,	 Стара	 Загора,	
Русе,	 Варна	 Академика,	 В.	
Търново,	 Добрич	 и	 Сили-

стра.	На	събитието	присъст-
ваха	Таня	 Христова	 -	 кмет	
на	Габрово,	и	арх.	Николай	
Меразчиев	-		зам.-кмет,	как-
то	и	много	гости.	
	 Инициативата	беше	бла-
гословена	 от	 протойерей	
Руслан	 Личев,	 който	 дари	
икони	и	библия	за		благот-
ворителния	 базар.	 Специ-
ално	 за	 събитието	 пристиг-
на	 и	 отец	 Борис	 Манов	 –	
свещеник	 в	 село	 Зимница,	
Ямболско,	 който	 също	 на-
прави	дарения.	Освен	чрез	
куверта,	 гостите	 проявиха	
щедрост	и	с	участието	си	в	
благотворителния	базар.
	 Лайънс	 клуб	 -	 Габрово	
благодари	 на	 всички	 дари-
тели	и	се	надява,	че	иници-
ативата	„Камбана	за	храма“	
ще	 бъде	 подкрепена	 и	 в	
друг	формат	събития,	за	да	
бъдат	 събрани	 средства	 и	
за	 останалите	 2	 камбани,	
за	да	вливат	те	заедно	на-
дежда	в	душите	ни	със	своя	
мелодичен	звън!		

Дряновци протåñтират ñрåщу краäци, заäържаха äвама

РУЖА ЛЮБЕНОВА
	 22-годишен	 тревненец	
беше	 вкаран	 в	 ареста	 с	
мярка	 „полицейско	 задър-
жане	 до	 24	 часа“,	 след	
като	го	уличиха	в	нерегла-
ментирана	 горска	 сеч.	
Малко	 преди	 обяд	 на	 16	
март	 т.	 г.	 в	 тревненското	
полицейско	управление	се	
получил	 сигнал	 от	 служи-
тели	 на	 Регионалната	 ди-
рекция	по	горите	-	Велико	
Търново,	 че	 в	 землището	
на	 село	 Енчовци	 са	 отсе-
чени	 без	 разрешение	 го-
лям	брой	дървета.
	 На	 място	 полицаи	 и	
горски	 стражари	 уста-
новили,	 че	 22-годишният	

мъж	 от	 село	 Черновръх,	
с	 редовно	 позволително	
за	сеч,	 но	извън	 указани-
те	 в	 документа	 дървета,	
отсякъл	около	70	немарки-
рани	 с	 контролна	 горска	
марка	 дървета.	 Съсипани	
са	 бук,	 бял	 бор,	 черен	
бор,	 габър	 и	 дъб.	 „Извър-
шен	 е	 оглед,	 при	 който	
са	иззети	около	22	куб.	м	
дървесина.	 Образувано	 е	
досъдебно	 производство.	
Мъжът	е	задържан	за	срок	
до	24	часа,	привлечен	е	в	
качеството	на	обвиняем	и	
му	е	взета	мярка	за	неот-
клонение	„подписка“,	съоб-
щиха	вчера	от	Областната	
дирекция	на	МВР	в	Габро-

во.	А	според	Наказателния	
кодекс	 всеки,	 който	 без	
редовно	 писмено	 позво-
лително	или	с	редовно	по-
зволително,	 но	 извън	 ука-
заните	 в	 него	места,	 сро-
кове,	 количество	и	дърве-
та	 сече,	 събира,	 добива,	
взема	или	извозва	от	гор-
ския	 фонд	 каквито	 и	 да	
било	 дървета	 или	 част	 от	
тях,	включително	отсечени	
или	паднали,	се	наказва	с	
лишаване	 от	 свобода	 до	
шест	 години	 и	 с	 глоба	 от	
хиляда	 до	 двадесет	 хиля-
ди	 лева.	 При	 повторност	
наказанието	 лишаване	 от	
свобода	скача	„от	една	до	
осем	години“.

Трåвнåнåц - в арåñта, повалил 
70 нåмаркирани äървåта

сВЕтОзАР гАтЕВ
 Мъжкият	 отбор	 на	 „Чардафон“	 (Габрово)	 спечели	
първите	 за	 клуба	 бронзови	 медали	 от	 турнира	 Купа	
България.	Христо	Данаилов	и	съотборниците	му	триум-
фираха	в	малкия	финал	на	надпреварата,	проведена	в	
спортната	зала	в	град	Кубрат,	надделявайки	над	отбора	
на	„Спартак“	(Варна)	с	29:26.
	 Габровските	 хандбалисти	 бяха	 на	 крачка	 от	 това	
да	спечелят	медали	от	по-благороден	метал,	но	пет	се-
кунди	ги	разделиха	от	участие	във	финала	на	турнира.	
В	много	здрав	полуфинален	двубой	срещу	„Добруджа“	
(Добрич)	„Чардафон“	загуби	след	продължения	с	27:36.	
Отборът	ни	водеше	в	резултата	почти	през	цялото	вре-
ме	на	срещата	и	беше	с	три	гола	напред	минута	и	35	
секунди	 преди	 края,	 но	 допусна	 изравняване	 и	 след	
това	се	срина	психически	в	продълженията.
	 В	 битката	 за	 третото	 място	 срещу	 „Спартак“	 (Ва-
рна),	 който	 загуби	 другия	 полуфинал	 от	 „Локомотив“	
(Варна)	с	19:36,	съперникът	поведе	с	1:4,	но	„Чардафон“	
обърна	резултата	със	серия	от	пет	безответни	попаде-
ния	 и	 излезе	 напред	 с	 10:8	 в	 20-та	минута.	Последва	
още	една	смяна	на	лидерството,	но	с	по-добра	игра	в	
заключителната	 част	 на	 полувремето	 габровският	 тим	
си	осигури	аванс	от	два	гола	на	почивката	-	16:14.	

Иñторичåñки áронз за 
„Чарäафон” от Купа Бълãария

стЕФКА БУРМОВА
 Наскоро	КЗК	излезе	със	
съобщение	 за	 постъпило	
уведомление	 от	 страна	 на	
американския	 инвестицио-
нен	фонд	„Anchorage	Capital“	
да	 придобие	 контрол	 върху	
„Идеал	 Стандарт	 Интерне-
шънъл“	 и	 предприятията	 от	
тази	 група,	 включително	 и	
базираните	 в	 Севлиево	 за-
води	„Идеал	Стандарт	-	Ви-
дима“.	До	момента	 основен	
акционер	в	„Идеал	Стандарт	
Интернешънъл“	беше	амери-
канският	фонд	„Bain	capital“,	
който	 придоби	 през	 2007	
г.	 срещу	 1,7	 млн.	 долара	
„Ideal	Standard“.	През	2014	г.	
„Anchorage	Capital“	изкупува	

част	 от	 дълговете	 на	 „Bain	
capital“	и	става	миноритарен	
собственик	 на	 дялове	 от	
„Идеал	 Стандарт	 Интерне-
шънъл“.
	 За	 това	 ще	 повлияе	 ли	
върху	 функционирането	 на	
севлиевските	заводи	„Идеал	
Стандарт	-	Видима“	постъпи-
лото	уведомление	от	страна	
на	„Anchorage	Capital“,	както	
и	 какво	 ще	 бъде	 отраже-
нието	 от	 влизането	 на	 нов	
собственик	върху	дейността	
на	компанията	е	разговорът	
с	председателя	на	Борда	на	
директорите	и	главен	изпъл-
нителен	директор	на	„Идеал	
Стандарт	-	Видима“	Ярослав	
Дончев.	-	четете на стр. 3

Яроñлав Дончåв: „Структурнитå промåни ñа 
нåщо оáикновåно за åäна ãоляма корпорация 
и ñпомаãат äа ñå влåят нови инвåñтиции”

на стр. 8

	 За	поредна	година	Об-
щина	 Габрово	 подкрепя	 и	
се	 включва	 в	 световната	
инициатива	 „Часът	 на	 Зе-
мята“,	 чието	 десето	 изда-
ние	 ще	 се	 проведе	 на	 24	
март,	 събота,	 от	 20.30	 до	
21.30	часа.
	 Знаковото	 събитие	 на	
Световния	 фонд	 за	 дива-
та	 природа	 -	 WWF,	 отно-
во	 ще	 обедини	 милиони	
хора	по	света	в	послания	
и	 действия	 за	 опазване	
на	 планетата	 и	 справяне	
с	 климатичните	 промени.	
Символично	 ще	 изгасим	
осветлението	 в	 домовете	
си,	а	знакови	и	обществе-
ни	здания,	културни	памет-
ници,	различни	институции	
и	организации	ще	притъм-
нят	 фасадите	 на	 сградите	
си	за	един	час	в	съботна-
та	вечер.

Свържи ñå ñ 
прироäата в 
Чаñа на Зåмята

на стр. 2

Камáани за храма
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Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 На 05.04.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	 ул.	 „Пейо	 Яворов“,	 ул.	 „Тодор	 Бурмов“,	 ул.	
„Константин	Величков“	и	ул.	„Тракия“.

 На 05.04.2018 г. от 13:00 до 17:00 ч.	 поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	ул.	„Бисер“,	ул.	„Слави	Ангелов“	и	ул.	„Митко	
Палаузов“	№	6.

 На 04.04.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	бул.	„Априлов“	от	№	33	до	№	45.

 На 04.04.2018 г. от 13:00 до 17:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	ул.	„Възраждане“,	ул.	„Евтим	Дабев“,	ул.	„Ско-
белевска“	от	№	28	до	№	32,	Библиотека	„Априлов-Пала-
узов“,	фирма	„Завет“,	фирма	„Алеко“	ООД,	фирма	„Але-
гро	 Габрово“	 ООД,	 ЕТ	 „Добруджанка“,	 фирма	 „Нави“	
ООД	и	сградата	на	Община	Габрово.

 На 03.04.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	ул.	„Бенковска“	от	№	1	до	№	3	и	от	№	2	до	№	
4,	ул.	„Даскал	Алекси“	от	№	1	до	№	7	и	от	№	4	до	№	10,	
ул.	„Йосиф	Соколски“	№	23,	ул.	„Капитан	Дядо	Никола“	
от	№	63	до	№	77,	фирма	„Мобилтел“	ЕАД,	фирма	„Ко-
рект“	ЕООД	и	ДГ	„Перуника“	–	на	ул.	„Христо	Цокев“	№	
6.

 На 03.04.2018 г. от 13:00 до 17:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	ул.	„Иван	Гърмидолов“,	ул.	„Добри	Чинтулов“,	
ул.	„Йосиф	Соколски“	от	№	17	до	№	23,	ул.	„Климент	
Охридски“	от	№	23	до	№	33	и	от	№	8	до	№	20,	ул.	„Пра-
га“.

 На 02.04.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч.	 поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 област	
Габрово,	град	Габрово:	ул.	„Коста	Евтимов“,	ул.	„Липи-
те“,	ул.	„Пролет“,	ул.	„Проф.	Николай	Цанков“,	ул.	„Рай-
ко	Даскалов“,	ул.	„Седянкова	ливада“,	бул.	„Столетов“	
от	№	10	до	№	12,	от	№	41	до	№	83	и	„Първа	Инвести-
ционна	Банка“	АД.

 На 02.04.2018 г. от 13:00 до 17:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово:	ул.	„Коста	Евтимов“	№	23,	ул.	„Седянкова	ли-
вада“	от	№	13	до	№	39	и	от	№	20	до	№	26,	ул.	„Равне-
ра“,	ул.	„Кокиче“,	ул.	„Пролет“	№	16,	БТК	ЕАД	и	фирма	
РГС	ООД.	
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

О Б Я В Л Е Н И Е

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 
на	основание	чл.	15,	ал.	2	от	Правилника	за	реда	за	
упражняване	правата	на	държавата	в	търговските	
дружества	с	държавно	участие	в	капитала	и	Заповед	
№	РД-06-250/12.03.2018	г.	на	Директора	на	РУСЦР	на	

„Български	пощи”	ЕАД	-	гр.	Плевен,	
обявява търг с тайно наддаване 

за отдаване под наем на:
	 Помещение	с	площ	13,50	кв.	м	на	първия	етаж	на	
сградата	на	ПС	Дряново	–	Ц,	гр.	Дряново,	ул.	„Стефан	
Стамболов“	№	43,	ОПС	-	Габрово
	 Начална	тръжна	месечна	наемна	цена	в	размер	на	
120,00	(сто	и	двадесет)	лева	без	ДДС.
	 Търгът	 ще	 се	 проведе	 на	 14-ия	 (четиринадесетия)	
ден	 след	 датата	 на	 публикуване	 на	 обявлението	 за	
провеждане	на	търга	от	13.00	часа	в	РУСЦР	на	„Бъл-
гарски	пощи”	ЕАД,	ул.	„Хан	Крум”	№	3,	гр.	Плевен.	
	 Размер	на	депозита	за	участие	в	търга	–	парична	
сума	в	размер	на	50	на	сто	от	началната	тръжна	наем-
на	цена	за	обекта.
	 Цена	на	тръжната	документация	-	50	лв.	без	ДДС.	
Закупува	се	от	ОПС	-	Габрово,	бул.	„В.	Априлов“	№	52.
	 Заявления	 за	 участие	 се	 подават	 до	 11	 часа	 на	
дванадесетия	ден	след	датата	на	публикуване	на	обяв-
лението	за	провеждане	на	търга.
	 В	случай,	че	на	търга	не	се	яви	кандидат,	повторен	
търг	ще	се	проведе	на	седмия	ден	след	датата	на	пър-
воначалния	търг	при	същите	условия.

За контакти: 064/805 204 – Мая Василева

Дряновци протåñтират 
ñрåщу краäци, 
заäържаха äвама

Продължава от стр. 1
	 „Ръководството	 на	Об-
щина	 Дряново	 изказва	
своята	 категорична	 под-
крепа	 на	 мирния	 протест.	
Наше	 общо	желание	 е	 да	
се	 преустановят	 вандал-
ските	прояви	и	посегател-
ства,	 а	 Дряново	 да	 бъде	
спокойно	и	сигурно	място	
за	живот.	Всички	ние	има-
ме	 една	 обща	 цел	 -	 да	
осигурим	 спокойствие	 и	
ред	 за	 жителите	 и	 гос-
тите	 на	 общината.	 Тази	
цел	 изисква	 и	 съвместни	
действия.	 Опазването	 на	
обществения	 ред	 и	 про-
тиводействието	 на	 прес-
тъпността	 предполага	 и	
налага	 неизбежно	 парт-
ньорство	 между	 органите	
по	 сигурността,	 местната	
власт	 и	 гражданите.	 На-
временно,	 а	 и	 вече	 нало-
жително	е	създаването	на	
сектор	 „Общинска	 поли-
ция“,	 служителите	 на	 кой-
то	 да	 имат	 предвидени	 в	
закон	 правомощия,	 за	 да	

могат	 безпрепятствено	 да	
осъществяват	 дейностите	
по	 защита	 на	 правата	 на	
гражданите,	 опазване	 на	
живота,	здравето	и	имуще-
ството	 им,	 превенция	 на	
правонарушенията,	 обез-
печаване	 на	 обществения	
ред	на	територията	на	об-
щината.	
	 За	 последните	 две	 го-
дини	 местната	 власт	 не-
еднократно	 е	 инициирала	
работни	 срещи	 със	 съот-
ветните	 институции	 с	 ог-
лед	 обединяване	 на	 уси-
лия	 в	 разрешаването	 на	
проблема	 престъпност.	 За	
съжаление,	 набелязаните	
мерки	се	оказват	не	дотам	
ефективни	 и	 е	 необходим	
по-широк	 обществен	 де-
бат.	Убеден	съм,	че	имаме	
потенциал	 да	 променим	
живота	 си.	 Общинска	 ад-
министрация	 е	 и	 остава	
отворена	 за	 всички	 Ваши	
идеи,	 предложения	 и	 на-
мерения	 за	 общи	 коорди-
нирани	действия.“

	 По	 инициатива	 на	
Министерство	 на	 труда	
и	 социалната	 полити-
ка	в	Трявна	се	проведе	
работна	 среща-диску-
сия	 в	 областта	 на	 де-
мографските	 и	 социал-
ни	 проблеми.	 Целта	 на	
събитието	 е	 да	 се	 об-
съдят	 най-подходящите	
форми	на	взаимодейст-
вие	 и	 партньорство	 в	
социалната	 сфера,	 да	
бъдат	 чути	 проблемите	
на	 място,	 както	 и	 да	
бъдат	 изградени	 визия	
и	 конкретни	 идеи	 за	
повишаване	 на	 жизне-
ното	 равнище	 на	 на-
селението,	 проблемите	
пред	 социалното	 пре-
дприемачество	и	мерки	
за	 разрешаване	 на	 де-
мографската	криза	в	реги-
она.	
	 В	срещата	взеха	учас-
тие	 зам.-министърът	 на	
труда	 и	 социалната	 поли-
тика	 д-р	 Султанка	 Петро-
ва,	доц.	д-р	Георги	Бърда-
ров	 -	 заместник-декан	 на	
геолого-географския	 фа-
култет	на	СУ	„Св.	Климент	
Охридски“,	 д-р	 Теменужка	
Златанова	 -	 началник	 от-
дел	 „Жизнен	 стандарт“	
към	 МТСП,	 заместник	 об-
ластният	управител	Мария	
Пенева,	 кметът	 на	Трявна	
Дончо	 Захариев,	 предсе-
дателят	 на	 ОбС	 -	 Трявна	
Силвия	 Кръстева,	 кметът	
на	 град	 Плачковци,	 за-

местник-кметът	 на	 общи-
на	Трявна,	директорите	на	
училища	и	детски	 градини	
в	общината	и	др.
	 Д-р	 Султанка	 Петро-
ва	запозна	присъстващите	
със	 стартиралата	 иници-
атива	 на	МТСП	за	 разра-
ботване	на	регионални	де-
мографски	политики,	които	
реално	 да	 отговарят	 на	
нуждите	 и	 спецификите	 в	
съответните	 региони,	 така	
че	 да	 се	 избегне	 същест-
вуващия	 към	 момента	 ди-
сбаланс	 по	 отношение	 на	
демографията	 в	 различни-
те	области	на	страната.
	 „България	 има	 нацио-
нална	 политика	 по	 демо-
графските	въпроси,	но	ние	

приехме	 предизвикател-
ството	 да	 направим	 един	
анализ	 на	 регионално	
ниво,	 защото	 се	 наблю-
дава	 един	 демографски	
дисбаланс	 в	 различните	
области	на	страната	-	под-
черта	д-р	Султанка	Петро-
ва.	-	Нашата	цел	е	на	база	
извършения	анализ	да	бъ-
дат	 изготвени	 предложе-
ния	 за	 преодоляване	 на	
конкретните	 демографски	
и	социални	предизвикател-
ства,	които	се	наблюдават	
в	 различните	 области	 на	
страната“,	 коментира	 още	
тя	 и	 допълни:	 „Желанието	
ни	 е,	 провеждайки	 тези	
срещи,	да	чуем	на	местно	
ниво	как	и	по	какъв	начин	

хората	 виждат	 перспекти-
вата	 и	 бъдещето	 в	 разви-
тието	 на	 своя	 регион.	 За	
нас	 е	 изключително	 ва-
жно	да	изградим	стабилна	
връзка	 между	 държавната	
и	 местна	 администрация,	
бизнеса,	 образователните	
институции	 и	 гражданите,	
за	 да	 успеем	 да	 открием	
работещото	 решение	 на	
проблемите	пред	местната	
общност“.
	 В	 своето	 експозе	 доц.	
д-р	 Георги	 Бърдаров	 по-
стави	 акцент	 върху	 демо-
графската	 ситуация	и	 тен-
денции	в	страната.	Според	
него	 огромният	 проблем	
у	 нас	 е	 емиграцията	 на	
младото	 активно	 населе-

ние,	 откъдето	 се	 по-
раждат	 останалите	
демографски	предиз-
викателства,	 които	
стоят	пред	общество-
то	ни.	„Демографски-
ят	 въпрос	 е	 един	 от	
най-важните	 за	 бъ-
дещето	 на	 България	
като	държава	и	като	
общество	 -	 заяви	
той.	 -	 Демографията	
е	 пряка	 функция	 на	
социално-икономи-
ческото	 развитие,	 тя	
е	 с	 отложен	 ефект	
-	нещо,	което	се	пра-
ви	 днес,	 а	 резулта-
тът	 идва	 след	 10-15	
години,	 но	 хубавото	
е,	че	тенденциите	са	
обратими“,	 подчерта	
още	доц.	Бърдаров.

	 По	време	на	дискусия-
та	 беше	 засегната	 темата	
за	 разминаването	 между	
кадрите,	 които	 подготвят	
учебните	 заведения,	 и	
нуждите	на	бизнеса	от	ра-
ботна	ръка.
	 Предложенията,	 ини-
циативите	 и	 препоръките,	
споделени	 по	 време	 на	
срещата,	 ще	 залегнат	 в	
разработваната	 от	 МТСП	
„Регионална	 демографска	
стратегия”,	 чиято	 цел	 е	 в	
най-близко	 бъдеще	 -	 до	
2020	година,	да	се	получат	
видими	резултати	за	подо-
бряване	 на	 неблагоприят-
ните	 демографски	 тенден-
ции	в	страната.

	 По	 повод	 предстоящото	 честване	 на	 Деня	 на	
Габрово,	Комисията	по	почетните	отличия	на	Община	
Габрово	 очаква Вашите обосновани писмени пред-
ложения за удостояване със званието „Почетен 
гражданин на град Габрово” и с почетния знак на 
града.
	 Предложенията	се	приемат	в	Центъра	за	инфор-
мационно	 обслужване	 на	 гражданите	 на	 Община	
Габрово	в	срок	до	10	април	2018	г.	включително.

В Трявна - äиñкуñия по äåмоãрафñкитå и ñоциални проáлåми

РУЖА ЛЮБЕНОВА
	 Габровският	 Окръжен	
съд	 постанови	 осъдителни	
присъди	 за	 тримата	 под-
съдими	 по	 наказателно	
дело	за	отглеждане	и	тър-
говия	 с	 марихуана.	 Актът	
е	 с	 дата	 13	 март	 т.	 г.,	 а	
председател	 на	 съдебния	
състав	 бе	 съдия	 Пламен	
Попов.
	 В	 началото	 на	 юли	 м.	
г.	 от	 габровската	 полиция	
обявиха,	 че	 няколко	 дни	
преди	това,	на		28	юни,	са	
провели	 специализирана	
операция	 по	 противодей-
ствие	 на	 престъпленията	
с	наркотици,	при	която	са	
задържани	трима	мъже.	„В	
хода	 на	 акцията	 служите-
ли	на	сектор	„Криминална	
полиция“	при	РУ	-	Габрово	
задържали	 двама	 местни	
жители	 –	 на	 26	 и	 на	 21	
години,	 непосредствено	
след	 осъществяване	 на	
сделка	 с	 марихуана.“	 Мъ-
жете	 били	 спрени	 около	
21,15	часа	в	района	на	ул.	
„Орловска“,	 след	 като	 си	
купили	наркотиците.

	 В	 единия	 автомобил	 -	
„Фолксваген“,	 управляван	
от	 26-годишния	мъж,	 поли-
цаите	открили	две	полиети-
ленови	 свивки	 с	 11	 грама	
суха	 листна	 маса,	 която	
при	полевия	наркотест	ре-
агирала	 на	 марихуана.	 В	
друг	автомобил	 -	БМВ,	 уп-
равляван	 от	 21-годишния,	
намерили	5,3	г	листна	маса	
от	 същия	 вид,	 а	 самият	
водач	 шофирал	 след	 упо-
треба	на	наркотични	веще-
ства	–	при	проверката	тех-
ническото	средство	отчело	
положителен	 резултат	 за	
марихуана.	 „След	 прове-
дени	 допълнителни	 опера-
тивни	 действия	 по-късно	
същата	 вечер	 криминалис-
тите	 задържали	 и	 лицето,	
което	 разпространявало	
наркотиците	 -	 27-годишен	
местен	жител,	 у	 когото	 са	
намерени	2	полиетиленови	
свивки	 марихуана.	 Мъжът		
е	заловен	в	района	на	ул.	
„Климент	 Охридски...“,	 до-
пълниха	 тогава	 от	 ОД	 на	
МВР.
	 Сега	съдът	призна	про-

изводителя	 на	 марихуана-
та	 -	 Р.	 М.,	 за	 виновен,	
„че	 на	 28	 юни	 2017	 г.,	 за	
времето	 от	 20,00	 до	 20,10	
ч.,	 в	 борова	 гора	 в	 бли-
зост	 до	 учебно	 заведение	
в	 Габрово,	 при	 условия-
та	 на	 продължавано	 пре-
стъпление,	 без	 надлежно	
разрешително	 по	 Закона	
за	 контрол	 върху	 нарко-
тичните	 вещества	 и	 пре-
курсорите,	 разпространил	
високорисково	наркотично	
вещество	-	коноп	(мариху-
ана)	 с	 общо	 нетно	 тегло	
13,913	 грама,	 на	 стойност	
83,48	лева,	чрез	продажби	
на	подсъдимите	Д.	П.	и	М.	
Д.	 ...	 Р.	М.	 бе	 признат	 за	
виновен	 и	 в	 това,	 че	 на	
горепосочената	 дата	 око-
ло	 23,30	 часа	 в	 района	
на	ул.	„Климент	Охридски“	
в	 Габрово	 без	 надлежно	
разрешително	 държал	 в	
себе	си	2,789	грама	мари-
хуана	на	стойност	16,74	лв.	
За	извършените	две	прес-
тъпления	 на	 Р.	 М.	 бе	 оп-
ределено	 общо	 наказание	
от	 3	 години	 лишаване	 от	

свобода	–	условно,	с	изпи-
тателен	 срок	 от	 5	 години,	
както	 и	 глоба	 в	 полза	 на	
държавата	 в	 размер	 на	 5	
000	лева.
	 Подсъдимият	 Д.	 П.	
бе	 признат	 за	 виновен	 в	
това,	 че	 на	 същата	 дата	
придобил	 от	 Р.	 М.	 и	 дър-
жал	 в	 управлявания	 от	
него	 автомобил	 9,467	 гра-
ма	марихуана	на	стойност	
56,80	лева,	за	което	съдът	
му	наложи	наказание	от	8	
месеца	 лишаване	 от	 сво-
бода,	 при	 първоначален	
строг	 режим,	 и	 глоба	 в	
полза	на	държавата	в	раз-
мер	на	2	000	лева.
	 Третият	 подсъдим	 по	
делото	-	М.	Д.,	бе	признат	
за	виновен	за	придобива-
не	и	държане	на	4,446	гра-
ма	марихуана,	на	стойност	
26,68	лева...,	както	и	че	на	
горепосочената	дата	упра-
влявал	МПС	след	употреба	
на	наркотично	вещество	–	
канабис...	За	извършените	
две	престъпления	на	М.	Д.	
бе	определено	общо	нака-
зание	от	8	месеца	лишава-

не	от	свобода	–	условно,	с	
3	години	изпитателен	срок,	
глоба	в	полза	на	държава-
та	 в	 размер	 на	 2	 000	 лв.	
и	 лишаване	 от	 право	 да	
управлява	МПС	за	срок	от	
8	месеца“.
	 Делото	 бе	 разгледано	
по	 реда	 на	 съкратеното	
съдебно	следствие.	Подсъ-
димите	заявиха,	че	се	при-
знават	за	виновни	по	всич-
ки	 факти	 и	 обстоятелства,	
посочени	 в	 обвинителния	
акт,	 и	 изразиха	 съгласие	
да	 не	 се	 събират	 доказа-
телства	 по	 тях.	 Съгласно	
разпоредбите	 на	 закона,	
при	разглеждане	на	делото	
по	 този	 ред,	 когато	 опре-
деля	 наказанията,	 съдът	 е	
длъжен	 да	 съобрази	 съ-
щите	 с	 разпоредбата	 на	
Наказателния	 кодекс,	 като	
в	 конкретния	 случай	 реду-
цира	 първоначално	 опре-
делените	 на	 подсъдимите	
наказания	 „лишаване	 от	
свобода“	с	1/3.
	 Присъдата	 може	 да	
бъде	 обжалвана	 пред	 Ок-
ръжния	съд	в	Габрово.

Оñъäиха произвоäитåл на марихуана и äвама купувачи

	 Снощи,	 далеч	 след	
края	 на	 работното	 време,	
в	дряновския	Районен	съд	
приключи	 заседанието,	
което	 трябваше	 да	 реши	
дали	двамата	братя	-	Кос-
тадин	и	Ивелин	Д.,	да	ос-
танат	за	постоянно	зад	ре-
шетките	заради	поредната	
им	 кражба.	 Съдът	 преце-
ни,	че	ако	останат	на	сво-
бода,	 може	 да	 извършат	
нови	престъпления	или	да	
се	 укрият	 и	 им	 наложи	
постоянно	 задържане	 под	
стража.	 Задържането	 им	
е	 по	 искане	 на	 Районна-
та	прокуратура	в	Дряново,	
внесено	в	съда	на	16	март	
т.	г.	
	 Поредната	 кражба	 на	
19-годишния	 Костадин	 и	
18-годишния	Ивелин.	Те	са	
обвинени,	 „че	при	услови-
ята	 на	 повторност,	 след	
предварителен	 сговор	 по-
между	си,	около	00,13	часа	
на	16	март	т.	г.	от	пицария	
в	гр.	Дряново	чрез	разби-

ване	 на	 ПВЦ-плоскост	 на	
вратата	 на	 задния	 вход	
отнели	 чужди	 движими	
вещи	–	сумата	от	30	лв...“.	
Това	 е	 поредното	 престъ-
пление	 на	 двамата	 братя,	
които	са	осъждани	много-
кратно.	 С	 постановления	
на	Районната	прокуратура	
в	 Дряново	 от	 16	 март	 т.	
г.	 двамата	 обвиняеми	 са	
задържани	 за	 срок	 до	 72	
часа,	 а	 междувременно	 в	
съда	 е	 внесено	 искането	
да	 останат	 в	 ареста	 за	
постоянно.
	 Обвиняемите	 са	 ос-
ъждани	 многократно.	 По	
отношение	 на	 Костадин	
Д.	 има	 влезли	 в	 сила	 9	
присъди	 за	 извършени	
кражби	 и	 изнудване	 като	
непълнолетен.		Срещу	него	
се	води	и	друго	наказател-
но	производство	за	извър-
шени	кражби	в	РП	–	Тряв-
на.	Спрямо	Ивелин	Д.	има	
влезли	в	сила	10	присъди	
за	кражби	и	принуда.

Снощи äряновñкият ñъä 
заäържа за поñтоянно 
äвамата áратя краäци

Свържи ñå ñ 
прироäата в 
Чаñа на Зåмята
	 									Община	Габрово	при-
зовава	да	се	включите	в	иници-
ативата	като	загасите	светлините	
на	 фасадите	 и	 осветлението	 в	
домовете	си	в	събота,	24	март,	
от	20.30	до	21.30	часа!
	 Започнало	като	символично	
събитие	 за	 гасене	 на	 осветле-
нието	 в	 Сидни	 през	 2007	 г.,	
Часът	 на	 Земята	 вече	 се	 отбе-
лязва	в	повече	от	180	държави	
като	световен	споделен	момент	
на	 солидарност	 за	 планетата.	
През	 последното	 десетилетие	
Часът	на	Земята	вдъхнови	мили-
они	да	подкрепят	и	да	участват	
в	 проекти	 за	 опазване	 на	 кли-
мата	 и	 природата.	 Движението	
помогна	 за	 създаването	 на	 3,4	
милиона	хектара	защитена	мор-
ска	 зона	 в	 Аржентина,	 2,700	
хектара	 гора,	 наречена	 „Часът	
на	 Земята“,	 в	 Уганда,	 както	
и	 за	 приемането	 на	 ново	 за-
конодателство	 за	 опазване	 на	
моретата	и	горите	в	Русия.
	 В	 България	 кампанията	 се	
провежда	 от	 2009	 г.,	 а	 през	
2017	 г.	 участие	 са	 взели	 110	
града	и	много	институции.
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Когато	трендът	на	 гло-
балната	 икономика	 пре-
мине	 в	 цикъл	 на	 спад	 и	
евросредствата	 от	 без-
възмездни	 преминат	 във	
финансови	 инструменти,	 а	
лихвите	 се	 вдигнат,	 при	
тази	 структура	 на	 капи-
тала	 и	 икономиката,	 ин-
ституционална	 разруха	 и	
продължаваща	 демограф-
ска	 криза	 България	 нищо	
хубаво	не	я	чака.

Най-характерната	 чер-
та	 на	 българската	 иконо-
мика	днес	е,	че	тя	е	силно	
отворена	както	по	отноше-
ние	на	вноса,	така	и	по	от-
ношение	на	износа.	Вслед-
ствие	на	това	състоянието	
й	зависи	от	тенденциите	и	
процесите,	 развиващи	 се	
в	 световен	 мащаб,	 които	
в	 настоящото	 изложение	
само	ще	щрихирам.	

Свидетели	сме	на	 гло-
бален	 икономически	 рас-
теж,	 който	 за	 отделните	
региони	и	държави	е	раз-
личен,	с	оглед	техните	въз-
можности	 и	 способности	
за	 участие	 в	 световните	
вериги	 на	 доставките.	 За	
конкурентните	 икономики	
въпросният	 растеж	 води	
до	 разцвет	 –	 пример	 за	
това	е	 „бумтящата“	иконо-
мика	на	 Германия	с	изли-
шък	 по	 текущата	 сметка	
(измерваща	 движението	
на	 стоки,	 услуги	 и	 инвес-
тиции)	 в	 размер	 на	 287	
млрд.	 долара	 и	 рекорден	
бюджетен	излишък	от	38,4	
млрд.	евро	през	2017	г.	За	

други	 –	 „балониращ“	 като	
САЩ,	 с	 500	 млрд.	 дола-
ра	 дефицит,	 от	 които	 275	
млрд.	 с	Китай.	А	 за	 трети	
като	 България	 –	 „анеми-
чен“,	който	не	дава	основ-
ното,	а	именно	–	доближа-
ване	 до	 доходите	 на	 раз-
витите	страни	от	голямото	
европейско	семейство	(Eв-
ропейския	 съюз),	 част	 от	
което	 сме.	 Философията	
на	този	растеж	се	крие	в	
позитивизма,	който	се	на-
лага	 от	 заинтересованите	
лица	с	оглед	 техния	инте-
рес	 (финансовите	институ-
ции,	 финансовите	 пазари,	
правителствата	 и	 др.),	 а	
вследствие	на	това	растат	
пазарите	на	всички	конти-
ненти	както	при	развитите,	
така	 и	 при	 развиващите	
се	държави.	Друг	е	въпро-
сът	 дали	 този	 позитиви-
зъм	 е	 реално	 подплатен	
от	 устойчиви	 икономиче-
ски	 процеси	 или	 отчасти	
е	изкуствено	поддържан	с	
политики,	 които	 водят	 до	
дисбаланси	 и	 представля-
ват	рискове	за	настъпване	
на	следващата	криза,	коя-
то	 ще	 е	 пак	 дългова,	 без	
значение	 дали	 ще	 дойде	
от	изток	или	от	запад.	

Най-открояваща	 се	 и	

съществена	е	монетарната	
политика	 на	 централните	
банки	(ФЕД	на	САЩ,	ЕЦБ	
на	 ЕС,	 ЯЦБ	 на	 Япония	 и	
др.)	с	програмите	за	коли-
чествени	улеснения	и	под-
държаните	 ниски	 лихви,	
при	 някои	 все	 още	 отри-
цателни.	 Количествените	
улеснения,	 прилагани	 от	
централните	 банки,	 пред-
ставляват	 по	 същество	
„яко“	 печатане	 на	 пари	 и	
закупуване	с	тях	през	фи-
нансовите	пазари	предим-
но	на	правителствени	дъл-
гове,	 които	 се	 трупат	 от	
политическите	елити.	При-
мер	в	тази	насока	е	ЕЦБ,	
която	 започна	 през	 2015	
година	с	изкупуване	на	ак-
тиви	в	размер	на	80	млрд.	
евро	 на	 месец,	 през	 2017	
година	 те	 бяха	 намалени	
на	 60	 млрд.	 евро,	 а	 от	
януари	месец	 тази	 година	
–	на	30,	като	това	е	пред-
видено	 да	 продължи	 до	
септември	2018	година,	ко-
гато	общата	сума	ще	дос-
тигне	 2,5	 трилиона	 евро.	
Все	 пак	 някой	 трябва	 да	
поддържа	 силно	 задлъж-
нелите	 южноевропейски	
държави	–	Гърция,	Италия,	
Португалия,	Испания	и	др.,	
които	са	с	публични	дълго-

ве	в	размер	на	близо	до	и	
над	100%	от	БВП.	

За	 информация,	 само	
дългът	 на	 правителствата	
по	света	се	равнява	на	63	
трилиона	 долара	 (в	 пери-
ода	2007-2017	г.	е	нараснал	
с	25	трлн.	долара)	или	над	
80%	 от	 глобалната	 иконо-
мика,	 която	 според	 МВФ	
през	 2017	 година	 достига	
78	 трилиона	 долара.	 Об-
щият	 световен	 дълг	 през	
2017	 година	 достига	 233	
трилиона	долара.	Тази	за-
длъжнялост	 има	 корела-
тивна	 връзка	 с	 концен-
трацията	 на	 капитал	 на	
глобално	 равнище	 и	 съот-
ветно	 дълбокото	 социал-
но	 неравенство,	 което	ще	
поясня	подробно	по-долу.

Когато	говорим	за	ико-
номически	 растеж,	 задъл-
жително	 трябва	 да	 отче-
тем	и	тенденциите	при	по-
треблението,	тоест	пазара.	
Силно	 впечатление	 прави	
разгръщането	 на	 потен-
циала	на	пазара	на	Изток,	
в	Азия,	откъм	покупателна	
способност,	 който	 съот-
ветно	 е	 и	 най-големият	 в	
света	 по	 численост.	 Само	
в	 Китай	 през	 последни-
те	 15	 години	 имаме	 фе-
номенално	 нарастване	 на	

средната	 класа,	 тоест	 на	
покупателната	 способност	
на	 населението,	 която	 на-
броява	300	млн.	и	е	пове-
че	от	цялото	население	на	
най-голямата	 икономика	 в	
света	–	САЩ.	Довод	в	тази	
посока	са	рекордните	про-
дажби	на	нови	автомобили	
в	 Китай.	 Само	 германски-
ят	 автомобилен	 концерн	
„Фолксваген	груп“,	за	11-те	
месеца	 на	 2017	 година	 е	
реализирал	3	724	000	про-
дажби	 на	 нови	 автомоби-
ли.	 И	 това	 нарастване	 на	
покупателната	 способност	
се	 наблюдава	 не	 само	
там,	 а	 за	цяла	Азия	 –	па-
зар	с	тепърва	разрастващ	
се	потенциал,	особено	при	
третата	 категория	 ниско-
бюджетни	потребители	във	
Виетнам,	Филипините,	 Ин-
донезия	 и	 други	 държави	
от	региона,	които	сега	ку-
пуват	 телефони,	 парфюми	
и	дребни	неща,	а	след	3-5	
години	 ще	 са	 в	 средната	
класа	 и	 ще	 купуват	 ав-
томобили.	 Новооткритите	
работни	 места	 през	 2017	
година	 в	 Китай	 са	 над	 7	
млн.,	 във	 Виетнам	 и	 дру-
гите	посочени	по-горе	дър-
жави	–	с	над	1	млн.	всяка	
година.	 Както	 виждаме,	
става	 въпрос	 за	 огромни	
мащаби.	 	 Наред	 с	 това,	
страните	 от	 Изтока,	 като	
Китай,	 вече	 са	 не	 само	
световно	 предприятие	 с	
ниски	 разходи,	 а	 и	 рав-
ностоен	пазар	и	генератор	
на	иновации	и	инвестиции,	
които	са	най-важният	фак-
тор	 днес	 за	 икономиче-
ския	 подем.	 Един	 пример	
в	тази	насока	е	китайска-
та	 технологична	 компания	
„HUAWEI“,	 която	 е	 в	 топ	
3	 на	 световните	 произво-
дители	 на	 смартфони.	 И	
макар	 да	 стартира	 пре-
ди	 30	 години	 като	 евтин	
подизпълнител	 в	 морския	
град	 Шънджън,	 групата	
постигна	 глобален	 успех,	
като	 заложи	 на	 основна	
стратегия	 –	 инвестиции	 в	
развойна	 дейност,	 в	 раз-
мер	 на	 10%	 от	 приходите	
Й.	Общо	занимаващите	се	
с	развойна	дейност	в	гру-
пата	са	над	70	хиляди	слу-
жители,	разпределени	в	15	
развойни,	 35	 иновационни	
и	 45	 обучителни	 центъра	

в	 цял	 свят.	 Може	 да	 се	
посочат	 и	 други	 примери	
като	 „Tencent“	 (собстве-
ник	 на	 УиЧат	 –	 китайския	
вариант	 на	 Фейсбук,	 на	
най-големия	 местен	 теле-
ком	 и	 други	 компании),	
която	в	 края	на	миналата	
година	 дocтигнa	 пaзapнa	
кaпитaлизaция	 oт	 500	 ми-
лиapдa	 дoлapa,	 cтaвaйки	
пъpвaтa	китaйcкa	тexнoлo-
гичнa	 кoмпaния,	 кoятo	 ce	
нapeждa	в	eлитнaтa	гpyпa,	
дoминиpaнa	 oт	 aмepи-
кaнcките	 технологични	
гигaнти	 „Apple“,	 „Alphabet“,	
„Microsoft“,	 „Amazon“	 и	
„Facebook“.

Важно	 е	 да	 се	 отбе-
лежи,	 че	 в	 Китай	 също	
е	 наличен	 проблемът	 със	
свръхзадлъжнялост,	особе-
но	 на	 корпоративния	 сек-
тор,	 затова	 правителство	
на	 Си	 Дзинпин	 се	 състе-
зава	с	времето	при	овла-
дяването	 на	 нови	 пазари	
като	 Африка	 и	 Източна	
Европа,	с	които	да	балан-
сира	 дълговите	 проблеми.	
Същевременно	 на	 другия	
полюс,	 на	 запад	 в	 САЩ,	
имаме	прекомерно	потреб-
ление,	 което	 се	 изразява	
в	1	трилион	долара	задъл-
жения	 само	 по	 кредитни-
те	 карти.	 При	 последно-
то	 коледното	 пазаруване	
50%	от	 купувачите	 там	 са	
задлъжнели	 от	 хиляда	 до	
5	 хиляди	 долара.	Това	 са	
покупки	 за	 текущи	 нуж-
ди,	които	и	според	самите	
американци,	 в	 немалката	
си	 част,	 са	 непотребни,	
но	 те	 са	резултат	 от	 ера-
та	 на	 консуматорството	 и	
развилата	се	във	времето	
шопинг	мания.	Като	приба-
вим	 и	 другите	 кредити	 на	
гражданите	 –	 студентски	
заеми	–	1	трилион,	лизинг	
на	автомобили	–	1,3	трили-
она,	ипотечни	кредити	–	1	
трилион,	 и	 други,	 общата	
сума	 в	 края	 на	 2017	 го-
дина	 достига	 13	 трилиона	
долара.	А	тепърва	на	хори-
зонта	се	задават	още	дъл-
гове	 в	 публичния	 сектор	
във	връзка	с	обявената	от	
президента	 Доналд	 Тръмп	
кампания	 за	 обновяване	
на	 американската	 транс-
портна	инфраструктура,	за	
което	той	посочи	прогноз-
на	 сума	 от	 1,5	 трилиона	

долара.	Според	американ-
ските	 икономически	 ана-
лизатори	 тази	 задлъжня-
лост	не	е	проблем,	защото	
успоредно	 с	 нея	 се	 пови-
шавало	 и	 богатството	 на	
домакинствата,	 основно	
заради	 ръста	 на	 борсите.	
Но	 точно	 там	 пазарът	 на	
акции	 и	 облигации	 е	 над-
ценен	до	балонизиране.	

	През	 миналия	 месец	
целият	 свят	 видя	 как	 за	
няколко	 часа	 тези	 борси	
изтриха	 няколко	 трилион-
на	 долара,	 като	 само	 за	
Уолстрийт	 бяха	 над	 1,25	
трилиона.	Затова	 тази	 за-
длъжнялост	 в	 САЩ,	 в	 съ-
четание	 с	 политиката	 на	
ФЕД	по	вдигане	на	лихви-
те,	ще	доведе	до	проблеми	
в	бъдеще	на	американски-
те	финансови	пазари.	А	те,	
както	знаем	от	кризата	от	
2008	 г.,	 рефлектират	 вър-
ху	 Европа	 и	Азия,	 защото	
все	 пак	 това	 е	 най-голя-
мата	 икономика	 в	 света,	
която	 е	 тясно	 обвързана	
инвестиционно,	 дългово	 и	
чрез	 стоков	 обмен	 с	 тях.	
Например,	 най-големият	
купувач	 на	 американски	
ДЦК	(тоест	дълга	на	САЩ)	
е	Китай,	който	към	края	на	
2017	година	е	вложил	1,18	
трилионна	 долара	 в	 таки-
ва.	

Този	 ръст	 на	 светов-
ното	 потребление	 доведе	
производствения	 сектор	 в	
края	 на	 миналата	 година	
до	 върхове	 в	 по-голяма	
част	 от	 еврозоната	 –	 Гер-
мания	–		11-годишен	връх,	
Франция	 –	 17-годишен,	
както	 и	 при	 други	 дър-
жави-членки.	 Вследствие	
на	 това	 заетостта	 в	 про-
мишлеността	 нараства	 за	
41-ви	пореден	месец	през	
януари	 тази	 година.	 	 В	
САЩ	също	отчитат	13-годи-
шен	 производствен	 връх.	
Стигна	 се	 дотам,	 че	 из-
ключително	 бързото	 на-
растване	 на	 поръчки	 за	
износ	 в	 Германия	 забави	
доставките,	защото	произ-
водствените	 мощности	 не	
смогват	на	обемите.	

Не	 на	 последно	 място	
трябва	да	отчетем	бързите	
стъпки,	 с	 които	 се	 разви-
ват	 и	 определени	 иконо-
мики	в	Африка.	

Следва

Роñåн Милåнов: “Бълãарñката икономика äнåñ раñтå, 
но å конюнктурна, ишлåмарñка и 50 процåнта ñива”

мнения

Продължава от стр. 1
 - Г-н Дончев, Коми-
сията за защита на кон-
куренцията излезе със 
съобщение за постъпило 
уведомление от стра-
на на фонд „Anchorage 
Capital“ да придобие кон-
трол върху „Ideal Standard 
International“.  Ще повлияе 
ли този факт върху функ-
ционирането на севлиев-
ските заводи „Идеал Стан-
дарт - Видима“?
	 -	 Това	 е	 единият	 от	
стратегическите	 варианти,	
които	 имаме	 пред	 компа-
нията	и	който	в	момента	се	
проучва.	Към	момента,	до-
колкото	имам	информация,	
все	още	няма	решение	кой	
ще	 бъде	 собственикът	 и	
чии	 ще	 бъдат	 капиталите.	
Но	 при	 всички	 случаи	фа-
ктът	 на	 едно	 ново	 придо-	
биване	няма	да	се	отрази	
върху	 развитието	 на	 се-
влиевската	 компания.	 Ние	
имаме	 изграден	 план	 за	
инвестиции	 през	 следва-
щите	няколко	години,	върху	
който	продължаваме	да	ра-
ботим.
 - Тоест вероятност-
та „Идеал Стандарт Ин-
тернешънъл“ да има нов 
собственик няма да даде 

отражение върху работа-
та на севлиевската ком-
пания и реализирането на 
крупната инвестиционна 
програма, която предста-
вихте пред местни и цен-
трални медии през есен-
та?
	 -	Не,	няма	да	даде	от-
ражение.	 Няма	 промяна	
и	 в	 стъпките,	 свързани	 с	
реализирането	 на	 нашата	
инвестиционна	 програма.	
Инвестициите,	 които	 на-
правихме	 през	 миналата	
година,	 бяха	 в	 размер	 на	
22,5	 млн.	 лева.	 Продъл-
жаваме	 с	 инвестициите	 и	
през	 2018	 г.,	 както	 и	 през	
следващите	няколко	години	
ще	 изпълняваме	 планира-
ните	 от	 нас	 задачи,	 както	
посочи	 директорът	 на	 на-
шата	 корпорация	 г-н	Торс-
тен	Тюрлинг	през	ноември	
2017	г.	в	Севлиево.
 - Какъв размер на ин-
вестициите предвиждате 
за 2018 година?
	 -	 Отново	 инвестициите	
ще	бъдат	над	20	млн.	лева,	
които	 ще	 бъдат	 и	 в	 два-
та	 завода	 -	 за	 санитарна	
керамика	 и	 за	 санитар-
на	арматура.	Те	започнаха	
през	 миналата	 година	 и	
продължават	 и	 през	 тази,	

като	предвижданията	са	до	
края	на	2019	година	обща-
та	 инвестиция	да	достигне	
70	млн.	лв.	
 - Какво друго се очер-
тава пред компанията? 
	 -	 Събития	 като	 „Ideal	
Standard	 Баня	 на	 година-
та“	са	много	положителни.	
Както	 и	 дарението,	 което	
направихме	 трите	 големи	
севлиевски	 компании	 -	

„Идеал	Стандарт	-	Видима“,	
„АББ	България“	и	„Хамбер-
гер“,	 под	 егидата	 на	 кме-
та	 на	 Севлиево	 д-р	 Иван	
Иванов,	 за	 педиатричното	
отделение	на	севлиевската	
болница.	 Ние	 продължава-
ме	 да	 работим	 заедно	 в	
различни	 направления	 на	
обществения	живот	за	под-
помагането	 на	 града.	Пър-
вото	 голямо	 събитие	 беше	

помощта,	 която	 оказваме	
на	 педиатричното	 отделе-
ние.	 Тя	 със	 сигурност	 ще	
помогне	 за	 осигуряване	
на	 по-добрата	 атмосфера	
за	 децата	 там.	 Базата	 на	
местната	 болница	 дейст-
вително	 е	 много	 остаряла	
и	 този	 факт	 подлежи	 на	
промяна.	Дарението,	което	
направихме	 трите	 компа-
нии	 за	 педиатричното	 от-

деление,	 е	 само	началото,	
надявам	 се	 през	 следва-
щите	години	с	общи	усилия	
да	обновим	легловата	база	
в	 цялата	 болница,	 както	 и	
нейното	 състояние.	 Разби-
ра	 се,	 в	 тази	 посока	 има	
много	 инициативи.	 Нашата	
компания	винаги	е	работи-
ла	и	продължава	да	рабо-
ти	 заедно	 с	 Общината	 за	
подпомагане	 на	 различни	
инициативи.	 Има	 и	 много	
събития,	които	предстоят	в	
Общината	 и	 заедно	 с	 нея	
работим	те	да	се	осъщест-
вят	успешно	-	като	празни-
ка	на	града,	празниците	на	
тиквата,	 „Семе	 българско“,	
рок	фестивала	и	други	до-
бри	 инициативи.	 Виждате,	
че	 те	се	надграждат	и	се-
влиевските	 компании	 се	
отзоваваме	 на	 повика	 на	
Общината	 и	 подпомагаме	
тяхното	провеждане.
 - Нека се върнем към 
„Anchorage Capital“, има 
ли място за притеснения, 
свързани с бъдещето на 
севлиевските компании?
	 -	 Структурните	 проме-
ни	са	нещо	обикновено	за	
една	 голяма	 корпорация.	
През	последните	10	години	
имаше	 няколко	 промени,	
които	досега	са	се	отразя-

вали	на	севлиевската	ком-
пания	 позитивно.	 Те	 само	
спомагат	да	се	влеят	нови	
инвестиции	 в	 производ-
ствените	 звена	 за	 внедря-
ване	 на	 нови	 технологии	
в	 тях,	 както	 и	 за	 подо-
бряване	 инфраструктурата	
на	общината.	Така	че	 тези	
промени	 се	 отразяват	 по-
зитивно	и	за	севлиевската	
компания,	и	за	града.
 - Стимулират ли те и 
ръководството на севли-
евската компания да бъде 
по-активно в работата си?
	 -	 Разбира	 се.	 Но	 това	
не	 се	 дължи	 само	 на	 ак-
товете	 на	 промяна.	 Ние	
имаме	 пълната	 подкрепа	
от	 ръководството	 на	 на-
шата	компания,	което	не	е	
променено	 през	 годините.	
Ще	припомня	думите	на	г-н	
Торстен	 Тюрлинг	 през	 но-
ември	миналата	година,	че	
българските	заводи	са	най-
големите	в	рамката	на	гру-
пата	 и	 инвестициите	 в	 тях	
ще	продължат	и	през	след-
ващите	 години,	 тъй	 като	
тук	има	изградена	солидна	
основа.	А	 от	 влизането	 на	
„American	 Standard“	 в	 Се-
влиево	до	миналата	година	
тук	 са	 вложени	 над	 260	
млн.	лева.

Яроñлав Дончåв: „Структурнитå промåни ñа нåщо оáикновåно за 
åäна ãоляма корпорация и ñпомаãат äа ñå влåят нови инвåñтиции”

 „Икономическата 
престъпност струва 
на държавата 4 милиар-
да лева годишно“, каз-
ва Росен Миленов, кой-
то е бивш служител на 
ДАНС, ГДБОП и Гранична 
полиция. Специалист по 
икономическа престъп-
ност, днес той е консул-
тант по защита от не-
коректни пазарни прак-
тики. Своя икономиче-
ски анализ „Българската 
икономика днес расте, 
но е конюнктурна, ишле-
марска и 50 процента 
сива” той е разпратил 
до много средства за 
масова информация.  
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АНгЕЛ АНгЕЛОВ
	 Текстът	 на	 проле-
тарския	 химн	 „Интерна-
ционалът”	 е	 написан	 от	
френския	 поет-комунар	
Йожен	Потие	 през	месец	
юни	 1871	 г.	 след	 разгро-
ма	 на	 Парижката	 комуна	
във	Франция.	През	1888	г.	
френският	 работнически	
композитор	 Пиер	 Дегей-
тер	 създава	 музиката	 по	
текста	на	Йожен	Потие.
	 За	 пръв	 път	 песента	
„Интернационалът”	 е	 из-
пълнена	 преди	 130	 годи-
ни	 в	 град	 Лил,	 Франция,	
на	 23	 юни	 1888	 г.	 от	 хор	
„Лира”	на	печатарите	под	
диригентството	 на	 автора	
на	 музиката	 Пиер	 Дегей-
тер	на	празника	на	печа-
тарите.	Песента	много	се	
харесва	на	френските	ра-
ботници,	 защото	 в	 текста	
й	са	въплътени	идеите	на	
Парижката	 комуна,	 и	 тя	
бързо	 се	 разпространява	
не	само	във	Франция,	но	
я	 запяват	 и	 работниците	
от	 други	 страни.	 Към	 на-
чалото	 на	 XX	 век	 френс-
ката	революционна	работ-
ническа	 песен	 „Интерна-
ционалът”	 се	 превръща	 в	
международен	 боен	 химн	
на	 пролетариата,	 зовяща	
го	за	единство	в	борбата	
му	с	капитализма.
	 В	 България	 за	 пръв	
път	 организира	 изпълне-
нието	 на	 пролетарския	
химн	 „Интернационалът”	
Никола	 Михов	 с	 училищ-
ния	 хор	 на	 вечеринка	 в	
село	 Драганово,	 Велико-
търновско,	 през	 пролетта	
на	1897	година.
	 Никола	 Василев	 Ми-
хов	 е	 роден	 на	 18	 март	

1877	 г.	 в	 Габрово	 в	 мно-
годетното	 семейство	 на	
свещеника	 Васил	 Михов.	

През	 учебните	 1895/1896	
и	1896/1897	години	работи	
като	учител	в	Трикласното	
училище	 в	 село	 Драгано-
во,	 Великотърновско.	 Ето	
какво	 разказва	 академик	
Никола	Михов	в	записана-
та	му	беседа	с	партийния	
секретар	 на	 БКП	 в	 село	
Драганово	Денчо	Куцаров	
на	11	юни	1956	г.	„Бях	на	
19	години	-	разказва	ака-
демик	Михов,	 -	 когато	 за	
учебната	1895/1896	година	
бях	 назначен	 за	 учител	
в	 село	Драганово,	 Горно-
оряховско	 тогава.	 Голямо	
влияние	 за	 оформянето	

на	мирогледа	ми	ми	ока-
за	 по-големият	 ми	 брат	
Михаил	 Василев	 Михов,	
известен	 като	 писател	 с	
псевдонима	 Карас	 Идеа-
лист.“	Брат	му	имал	богата	
библиотека	със	социалис-
тически	 книги,	 които	 той	
четял.	 С	 младите	 учители	
от	 Драганово,	 Стрелец,	
Сушица	 и	 Долна	 Оряхо-
вица	още	през	есента	на	
1895	 година	организирали	
в	 село	 Драганово	 синди-
кална	 учителска	 органи-
зация	 под	 името	 „Драга-
новско	 околийско	 учител-
ско	 дружество	 „Сам	 си	
помагай”.	 За	 председател	
на	 дружеството	 е	 избран	
Никола	 Михов.	 В	 друже-
ството	 членували	 40-50	
учители.	Дружеството	раз-
вива	 широка	 просветна	
дейност	сред	учителите.
	 По	инициатива	на	мла-
дия	учител	„даскал	Кольо	
Габровецът”,	както	нарича-

ли	Никола	Михов	в	Драга-
ново,	през	месец	септем-
ври	1896	 г.	 в	околностите	
на	 селото	 7	 души	 осно-
вават	първата	в	България	
селска	 социалдемократи-
ческа	 група.	 Секретарят	
на	Централния	комитет	на	
Българската	работническа	
социалдемократическа	
партия	 Георги	 Бакалов	 с	
писмо	№	5	от	2	октомври	
1896	 г.	 изпраща	 от	 Со-
фия	 братски	 поздрави	 на	
Драгановската	 социалде-
мократическа	 група.	 Гру-
пата	организира	в	селото	
вечерно	училище,	театрал-
на	трупа,	хор,	изнасят	се	
реферати.	Младият	учител	
Никола	Михов	чете	на	се-
ляните	 френския	 вестник	
„Малката	 република”.	 От	
вестника	той	превежда	от	
френски	 език	 на	 българ-
ски	език	статия	за	погре-
бението	 на	 Фридрих	 Ен-

гелс,	 която	 е	 отпечатана	
в	търновския	вестник	„Ос-
вобождение”,	брой	5	от	23	
август	 1895	 г.,	 подписана:	
Прев.	Кольо.
	 С	 писмо	 Никола	 Ми-
хов	 уведомява	 брат	 си	
Михаил	 Василев	 Михов,	
който	учи	медицина	в	град	
Лил,	 Франция,	 че	 „забил	
червеното	знаме	на	село”	
–	основал	социалдемокра-
тическа	 група	 в	 Драгано-
во.	Той	 моли	 брат	 си	 да	
му	изпрати	френски	рево-
люционни	 песни.	 Михаил	
Михов	 изпраща	 на	 брат	
си	 в	 Драганово	 нотите	 и	
френския	 текст	 на	 „Ин-

тернационалът“.	През	1937	
година	 академик	 Никола	
Михов	 разказва	 пред	 пи-
сателя	Камен	Зидаров,	че	
още	 като	 ученик	 свирел	
на	флейта.	След	 като	по-
лучил	 нотите	 и	 текста	 на					
„Интернационалът“,	 с	 по-
мощта	на	флейтата	добре	
разучил	и	усвоил	мелоди-
ята	на	песента.	Тогава	съ-
брал	хористите,	предимно	
учители	социалисти,	и	за-
почнал	с	тях	да	разучава	
песента.	Репетирали	с	го-
лямо	увлечение,	като	я	за-
учили,	 най-напред	 я	 пели	
по	баирите	около	селото.	
След	това	я	изпълнили	на	
една	 вечеринка	 в	 селото	
на	 френски	 език.	 Дири-
гент	бил	Никола	Михов.
	 Никола	 Чолаков	
-	 бивш	 директор	 на	 ос-
новното	 училище	 в	 село	
Драганово,	 разказва,	 че	
когато	 публикува	 статия-

та	 „Кога	и	 къде	 у	нас	за	
първи	път	е	изпълнен	„Ин-
тернационалът”	 във	 вест-
ник	 „Поглед”,	 11/13	 март	
1972	 г.,	 на	 страниците	 на	
вестник		„Антени”	се	орга-
низира	 дискусия	 по	 този	
въпрос.	 В	 „Работническо	
дело”	 -	 официоз	 на	 уп-
равляващата	 БКП	 тогава,	
приключва	 дискусията	 с	
една	добре	обоснована	и	
подкрепена	 с	 факти	 ста-
тия.	 Приема	 се	 офици-
ално,	 че	 за	 пръв	 път	 в	
България	 „Интернациона-
лът”	 е	 изпълнен	 в	 село	
Драганово,	Великотърнов-
ска	 област,	 през	 1897	 г.	
по	 инициатива	 и	 под	 ръ-

ководството	 на	 академик	
Никола	Михов.
	 По	случай	80-годишни-
ната	 от	 първото	 изпълне-
ние	на	„Интернационалът”	
в	 България	 признателни-
те	 жители	 на	 Драганово	
през	 1977	 г.	 му	 издигат	
в	 центъра	 на	 селото	 си	
паметник-обелиск,	 посве-
тен	на	пролетарския	химн.	
Обелискът	 е	 висок	 8	 ме-

тра,	 изграден	 от	 железо-
бетон.	Неговите	пластични	
гънки	 изразяват	 мелодия-
та	 на	 химна,	 а	 върху	 тях	
с	 бронзови	 букви	 са	 из-
писани	 неговите	 куплети.	
Автор	на	обелиска	е	арх.	
Боян	Радославов.	
	 Паметникът	 е	 открит	
официално	 през	 1978	 г.	 и	
е	 признат	 за	 национален	
паметник	на	културата.

130 ãоäини от първото изпълнåниå на „Интåрнационалът”, в ñåло Драãаново, Вåликотърновñко, има памåтник на пролåтарñкия химн, а у наñ ãо запяват по инициатива на

Гаáровцитå акаä. Никола Михов и 
нåãовия áрат ä-р Михаил Михов 

Д-р	Михаил	Михов,	
брат	на	Никола	Михов	

 Паметникът обелиск, посветен на пролетар-
ския химн „Интернационалът”, издигнат в село 
Драганово, Великотърновско, където за пръв път 
в България през 1897 г. е прозвучала тази „песен 
на песните” според Васил Караманчев.

 Учителският персонал при Драгановското ос-
новно и трикласно училища за учебната 1896/1897 
година. На горния ред отляво е Никола Михов от 
Габрово. Част от тях са участвали в първото из-
пълнение на „Интернационалът“ в България през 
1897 г. в село Драганово.

Членове на Драгановското учителско дружество. На 
втория ред първият вляво е Никола Василев Михов.

при написване на статията ползвах материали и снимки, из-
пратени ми от г-жа Вася караатанасова, секретар на народ-
ното читалище в село Драганово, за което й изказвам своята 
голяма благодарност.

Академик Никола Михов, наричан в Драганово Дас-
кал Кольо Габровецът
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ВСЕ НЕЩО НЕ НИ ДОСТИГА:
знак - за шестица по математика,
дума - за магията на любовта;
връх да изкачим,
стихотворение да напишем...
А благоговеем пред думата
като пред пиринска билка.

Едно хрумване ако не използваме,
навярно ще погребем едно откритие...

Все нещо не ни достига човека да прегърнем
както охлювът меко обгръща трънката
с лечебната си влага...

март 1973 г., Габрово

КОГАТО ВЕЧЕРТА СТАИ ДЪХА СИ
и отпусне уморено тяло
в пейките на парка;
когато пролетна мъзга
разкърши тъмни клони
и надуе пъпки;
когато котките, по покриви
надвесени,
залюшкат песента любовна –
монета с Твоя профил
искам да откъртя
от златото на кръглата луна…

май 1974 г., В. Търново

ЛОЗУНГ, НАПИСАН 
С КЛАДЕНЧОВА ВОДА
Когато глупостта с въпроси атакува
и пита: „Защо под вола няма теле?“ -
вземеш, па го нарисуваш...
Когато преизтънчена етичност
започне Истината по окото със воал да кичи
и ухото й с памук да гали -
щеш, не щеш - ще кихнеш...
Когато недостойна гордост - нахална баба -
повдигне нос
по-високо от Хеопсовата пирамида -
ще кацат птици и по него да оставят 
своя бял въпрос...
А аз, захванал кладенче за хората да уловя
под оня бук вековен, из чиито коренища
извира бистра влага,
редейки камъка водата да затвори,
наричам оня бъдещ лозунг, плиснат
по челата и усмивките
с тази - кладенчовата вода...

ноември 1974 г., Габрово

ПО СИВОТО НЕБЕ НА ЗИМНИ НОЩИ
диви патици прелитат.
С ледени криле загрибат леден въздух,
глави въртят, с поглед питат
и със крехък стон попиват
на бели нощи в бялото мълчание...
И няма изстрел, топъл изстрел,
с уста оловна, с дума точна
да приземи поне една от тях...

По зимното небе на мойта памет
тъжни патици прелитат...

януари 1975 г., Габрово

НА П. ЦОКЕВ

С ОГЪРЛИЦА ОТ БЕЛИ РИБИ
дома си за да мога да закича,
са нужни поне едно море,
поне един рибар, и лодка,
и бърз пасаж 
от сребърни сафриди...
Да бъдат благи думите и хляба
и виното с приятели напито,
да бъде мисълта ни млада
и чувствата ни южни - топли,
са нужни море, рибар и лодка
сред сребърни сафриди...
Нужно е в съня ни, помътен от забрава,
да писва глас на сова,
да ни изправя в тъмно,
брега да ни показва,
морето, лодката, рибаря
и този малък наниз
от бели, бели риби...

юли 1975 г., Ахтопол

СТИХОВЕТЕ СЕ ТРУПАТ
едно подир друго, едно подир друго,
прилепват се и притихват
като зеленясала блатна вода...
Отчаяно, в бистри кръгчета,
спасяват живота си
случайно капналите светулки.
Но и те угасват върху 
изплезеното жабешко езиче...
И камъни да хвърляш упорито,
щом водната повърхност утихне,
отново ще зеленеят
зелени води, зелени листа, 
зелени думи...
И само от непрекъснатия приток на нови води,
един ден, в някой прекрасен ден,
блатото ще прелее, ще напои 
тревите по пътя си към морето -
и ще го стигне – 
една горчиво-солена капка...

септември 1976 г., Габрово

НОКТЮРНО
На Катя Илинчева

ВОСЪЧНА И БЯЛА
безсънна нощ по пълнолуние.
Плътна и безплътна
светлинка от свещ.
На свещ се топля –
пламъкът се радва на ръцете ми.
И ме пронизва тих китарен звън.
И чакам тракане на кастанети,
танц, свистенето на пики
и пробойните на остриетата.
И тези диви гласове
на одобрение или на завист…

Но победителят го няма!
Луната своя кръг избелва
в светлината на деня,

целува ме с безплътни устни
и си помислям звук, получен
от докосване по пълнолуние –
беззвучен и безсънен…

януари 1982 г., София-Габрово

ПРИКАЗКА ЗА ПРЕПЪНАТИЯ

На Иван Росенски
Пътник по пътя си ходи,
камък крайпътен го спъне.
Уж във посоката сложен,
а ти посоката гъне.
Девет била да преминеш,
девет гори и долове,
камъче ако те ритне,
спираш - и глупав, и болен.
Лижеш си раната, куцаш,
горд си и къс не очакваш.
Но нали не си мехур спукан -
божият въздух те храни...
Тъй е в живота ни, брате!
Крачиш, препънеш се, паднеш.
Но те осенява идея -
и ти за идеята плачеш.

май 1983 г., Кряковци

КАМЪК
Почукай с камъче – ще чуя.
Че камъче ме спъваше
и камъчета ритах, камъчета хрусках – 
обувките обелих, зъбите почупих – 
и пак е камъчето във окото ми – 
и гложди, и разплаква…

Че камък е Земята,
от камък сме направени…
И огънят от кремък е получен.
Душите ни са кремъчни – 
ще изгорят на пепел…
Почукай – и в пепелта ще чуя.

януари 1984 г., Габрово

КРАТЪК ДЪЖД
Този дъжд маранята събуди
и окъпа цвета на черешата.
И по пътя мехурчета пукат
като малки прозрачни чадърчета.
 Едри капки стената простреляха -
 автоматен откос, после - слънце.
 И врабец под дъгата се стрелна,
 замириса на чисто и цигли.
Права дума народът е рекъл:
„Кратък дъжд само прави мехури“.
За човек, който Нищото мели,
думите му - балончета спукани.
 Кратък дъжд маранята и мене,
 и летаргия-задух събуди.
 И мехурчета локвите пенят.
 Между тях - като корабче - дума.
И вали, и престане, и сетне
между облак - небе се покаже.
И под синята стряха небесна 
аз - балонче - вървя по паважа.

май 1984 г., Габрово

НЕ СПИ НОЩТА
Ах, тези странни градски шумове!
Не спи нощта - проскърцва, мърда.
Не спят и твоите порасли синове.
Живеят в свят на тишина оскъден.

Не спи нощта, наситена с блуждаещи души.
Не можеш тихо дори да се разминеш в нея.
Тук червейче невидимо, невидимо руши
на тишината нощна гредореда.

Не спи нощта. И щори на прозореца да сложиш,
телевизорът - окото на петел -
затворен, пак ще те тревожи
и ще извива глас - ръждива тел.

Не спи нощта. И ти не спиш във нея.
Добър си, а записваш ръждиви шумове
на лентата безсънна. Приятелю,
утихнаха леглата на твоите жена и синове.

Не ги буди! До сутринта все някак ще заспиш.
Опитай със йогийското задържане на въздуха.
Отпусни клепачи. Всичко, всичко отпусни.
Тъй, може би, прозрачен вятър ще задуха...

август 1984 г., Кряковци

ЧАСОВНИКЪТ СТРАШНО ПРЕКЪСВА,
като болно сърце прескача.
Може всеки миг да се пръсне,
да се пръснат минутите в здрача.
 И дървото, от вятъра криво,
 ще пречупи гръбнака си светъл.
 Разпилява листата си милото.
 На прозореца лепва монета.
 През стъклото монетата галя.
Ситни капки отмиват листото.
Може в неброена минута да падне.
Може всеки да падне мокър...
 Ще засипе палитрата бяло.
 Ще е тихо през бялата зима...
 С тъжно чувство листото оставям.
 Вън, мокър вятър ме взима.

октомври 1986 г., Кряковци

ЛЯСТОВИЧКИ
Високо, кацнали 
на електрическите жици,
две лястовички
се чифтосват…
Не ги е страх от електрическия ток.
Смирена, 
женската с възторг избраника очаква!…
И Той трепти над нея като Дух свети…
И как ли става
оплождането на яйцето?
Какво е тайнството до птичето гнездо,
до лакомите човчици, които след време
ще скочат от гнездото
и ще полетят в безкрая…
Високо, кацнали 
на електрическите жици,
две лястовички възпроизвеждат 
света на птиците…

юни 2009 г., Кряковци

ЗЛАТНИ РЪЦЕ
 Баща ми, непрокопсаникът, както майка го наричаше,
 беше дърводелец. Старателно заточваше длетата
 и после правеше красиви охлювчета от талаш.
 Когато се прибираше вкъщи, целият миришеше на чам,
 а майка го упрекваше, че на циганин миришел от цигарите.
Баща ми, дърводелецът със златните ръце,
както всички го наричаха, обичаше дървото като своя рожба;
все мъкнеше дивачки от гората, засяваше ги
и като дете се радваше на хванатия присаден калем:
„Ако върви тъй силен, до есен ще опитате плода му“.
 Баща ми, овощарят с благия мехлем за раните,
 приемаше, когато го почерпят;
 запалваше поредната цигара „Ударник“
 и с възторг разказваше за двата коня - Алчо и Арап,
 как тайно ходел в Тракия и Добруджа за жито,
 как спял в каруцата с чергило,
 а по стръмното конете като ангели летели...
Баща ми, черноборсаджията от гладните години на войната,
не забогатя. Пари назаем взимаше за път, от къщи -
някаква завивка, къшей хляб и тръгваше с надежда...
Завръщаше се същият - отново проиграл надеждата...
А майка стискаше стотинката да ни изучи
и все кълнеше немотията...
 Веднъж баща ми, неудачникът, се върна
 с нова кошница за гъби. Сам я бе изплел.
 Зарадвахме се всички. И никой не се сети,
 че с нея бе донесъл и гъбата отровна във гърдите си.
 След първата цигара дълго, дълго кашляше.
 Седеше вкъщи. Рядко хващаше рендето. И само пролетта
 от спомените му бе по-всесилна. Отне ги изведнъж...
 Като мехлем изсмука тютюнджийката, която
 толкова години гордо носеше...
Сега и аз, впрегнал ръцете си - два бели коня -
в дирята на неговите неизброими занаяти,
чувам понякога по-възрастните да ми казват:
„Имаш златните ръце на татко си“.         април 1979, Габрово

АЗ СЪМ НЯКАКВА СТРАННА ЛИЧНОСТ,
не като другите поети-певци.
Каламбури никога не измислих,
рима в стиховете ми рядко звучи.

Не мога да пиша по план поетичен,
шедьоври едва ли някога ще създам.
Живея просто, работя, дишам,
за приятелство подавам ръка.

И деня си живея от съмнало -
без метани, без подкуп - чист и висок.
Никому не пера ризите мръсни.
И своята пазя от чужда пот.

12 октомври 1979 г., Габрово

Минчо Г. Минчåв 
на 80 ãоäини

	 Роден	съм	на	20	март	1938	г.	в	село	Кря-
ковци,	Габровско,	сега	квартал	на	Габрово.	За-
върших	Основно	училище	„Христо	Ботев”	в	село	
Бичкиня,	сега	квартал	на	Габрово	(1945–1952),	
Техникум	по	механоелектротехника	„Д-р	Никола	
Василиади”	 -	 Габрово	 (1952-1957),	 Школа	 за	
запасни	 офицери	 в	 Горна	 Оряховица	 (1958)	
като	 техник	 по	 електроприборно	 и	 кислородно	
оборудване	на	самолета.	Две	години	служих	на	
летищата	 в	 село	Узунджово	и	 село	 Граф	Игна-
тиево	 (1958–1960),	 Уволних	 се	 с	 чин	 младши	
лейтенант.	От	1960	до	1963	година	работих	като	
ел.	 техник	 в	 РП	 „Промишлена	 електроника”	 –	
Габрово.	 За	 една	 година	 завърших	 Вечерната	
гимназия	 в	 Габрово	 (1962	 -	 1963),	 после	 -	

българска	 филология	 във	 ВТУ	 „Св.	 Св.	
Кирил	и	Методий”	(1963	-	1967),	първи	
випуск.		
	 От	 1967	 година	 живея	 и	 работя	 в	
Габрово.	Бях	редактор	в	ДСП	„Реклама”	
–	клон	Габрово	(1967-1969),	библиоте-
кар	 в	 Техническия	 университет	 (1970),	
редактор	на	заводския	вестник	„Работ-
ническо	 знаме”	 на	 Вълненотекстилен	
комбинат	„Георги	Генев”	(1970	–	1971),	
секретар	и	методист	по	театрална	само-
дейност	 в	Окръжния	 съвет	 за	 изкуство	
и	 култура	 (1971	 -	1973),	 драматург	 на	
Габровския	 драматичен	 театър	 (1973-	
1975),	 библиотекар	 и	 музеен	 уредник	

в	 комбината	 „Георги	 Генев”	 (1975-1983).	 От	
1984	 до	 пенсионирането	 си	 през	 1998	 година	
работих	като	строителен	работник	към	различни	
предприятия	 и	 фирми	 в	 Габрово,	 3	 месеца	 в	
Атомната	 станция	 в	 Козлодуй	 (1987),	 бил	 съм	
два	пъти	на	работа	в	 Германия	 (1995	и	1998).	
И	след	пенсионирането	си	продължих	да	работя	
като	 реставратор	 на	 стари	 балкански	 къщи.	
Майстор	 съм	 на	 каменната	 зидария,	 търсен	 от	
стопани,	 които	имат	око	 за	възрожденската	ни	
архитектура.
	 Строителната	 професия	 не	 ми	 пречи	 на	
литературната	дейност,	напротив	–	дава	ми	нови	
теми	и	ново	светоусещане.	

Продължава следващия вторник

80-годишнината си 
ще чествам 

на 4 април 2018 г. 
(сряда) в галерия 
„Христо Цокев” 

от 17,30 часа със слова, 
стихове, музикални 
изпълнения, мулти-
медия. Ще представя 

новата си книга
 „СТИХОТВОРЕНИЯ – 

1957 – 2017”. 
Вход свободен
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ÒÎÊÎÏÐÅ-
ÊÚÑÂÀ×

ÃÐÚÖÊÈ ÄÚÐ-
ÆÀÂÅÍ ÄÅÅÖ
/1790-1877/

ÓØÀÒ ÒÞËÅÍ

ÒßÑÍÎ,
ÄÚËÃÎ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Â ÑÃÐÀÄÀ

ÖÚÐÊÎÂÍÀ
ÄÎÃÌÀ

ÄÐÚÆÊÀ ÍÀ
ËÎÏÀÒÀ

ÏÓÑÒÈÍß Â
ÈÍÄÈß È
ÏÀÊÈÑÒÀÍ

ÈÃËÎËÈÑÒÅÍ
ÄÚÐÂÅÍ
ÌÀÒÅÐÈÀË

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÉÅÌÅÍ

ÄÅÁÅË,
ÍÅÏÐÎÌÎÊÀ-
ÅÌ ÊÀÐÒÎÍ

ÃÎÐÍÀ ×ÀÑÒ
ÍÀ ÏÎÌÅÙÅ-
ÍÈÅ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÀÑÒÀ
ÇÀ ÇÚÁÈ

ÃÐÓÏÈ ÎÒ
ÂÚÎÐÚÆÅÍÈ
ÏÐÅÑËÅÄÂÀ-
×È

ÐÅÌÀÐÊÅ ÍÀ
ÄÂÅ ÊÎËÅËÀ

×ÅØÊÈ ÔÓÒ-
ÁÎËÈÑÒ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÂÈÄ ÃÐÓÁ ÏÀ-
ÌÓ×ÅÍ ÏËÀÒ

×ËÅÍ ÍÀ
ÐÀÄÈÊÀËÍÀ
ÏÀÐÒÈß

ÓÑÒÎÉ×ÈÂ
ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈ
ÂßÒÚÐ

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1884-1962/

ÍÎÑÎÂÀÒÀ
×ÀÑÒ ÍÀ
ÊÎÐÀÁ

ÃÐÀÄ Â
ÑÚÐÁÈß

ÌÀÐÊÀ ÀÌÅ-
ÐÈÊÀÍÑÊÈ
ËÅÊÈ ÊÎËÈ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1897-1965/

ÐÈÌÑÊÈ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ
/39-81/

ÃÐÀÄ Â
ÏÎËØÀ

ÑËÀÄÊÎÂÎÄ-
ÍÀ ÐÈÁÀ

ÃÐÀÄ Â
ÏÀÍÀÌÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1879-1916/

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÅÒ-„ÏÅÑÍÈ
ÎÒ ÊÀÒÓÍÀ”
/1928-1983/

ÑÒÀÐ, ÇÀÑËÓ-
ÆÈË ÁÎÅÖ

ÑÅËÎ Â
ØÓÌÅÍÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÂÐÚÕ Â ÇÀ-
ÏÀÄÍÀ ÑÒÀ-
ÐÀ ÏËÀÍÈÍÀ

ÏÎÅÌÀ ÎÒ
ÁÀÉÐÎÍ

ÊÓÁÈÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1879-1949/

ÄÚÐÂÅÍÎ
ËÅÃËÎ Â
ÕÈÆÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
ÍÀ ÒÎÄÎÐ
ÂËÀÉÊÎÂ

ÒßËÎ, ÂÚÐÒß-
ÙÎ ÑÅ ÎÊÎ-
ËÎ ÎÑÒÀ ÑÈ

ÏÐÎÒÈÂÎÏÎ-
ËÎÆÍÀÒÀ
ÒÎ×ÊÀ ÍÀ
ÇÅÍÈÒÀ

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÒÐÈÌÀÒÀ
ÌÓÑÊÅÒÀÐÈ

ÃÎËßÌÀ ÃÐÓ-
ÏÀ ÈÇÌÐÅËÈ
ÌÅÊÎÒÅËÈ

ÐÚÊÎÂÎÄÈ-
ÒÅË ÍÀ
ÔÀÊÓËÒÅÒ

ÍÅÌÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1875-1955/

ÄÂÈÃÀÒÅË

ÁÎÐÅÖ ÇÀ ÍÅ-
ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒ
Â ÞÆÍÀ
ÀÌÅÐÈÊÀ
/1783-1830/

ÅÒÀÆ ÎÒ
ÊÐÅÄÍÀÒÀ
ÑÈÑÒÅÌÀ

ÏËÎÂÄÈÂÑÊÈ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ
/1805-1883/

ÊÀÐÑÒÎÂÎ
ÎÁÐÀÇÓÂÀ-
ÍÈÅ - ÏÐÎÕÎ-
ÄÅÍ ÂÚÐÒÎÏ

×ÅØÊÈ ÐÈÁÀÐ
ÑÊÈ ÌÀÊÀÐÈ

ÏÐÅÄÀÍÈÅ,
ËÅÃÅÍÄÀ

ÂÏÐÅÃÀÒÍÎ
ÄÎÌÀØÍÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ØÀÕÌÀÒÈÑÒ

ÂÈÄ
ÈÇÊÓÑÒÂÅÍÎ
ÂËÀÊÍÎ

ÌÎÄÅË
„ÔÎËÊÑ-
ÂÀÃÅÍ”

ÃÐÀÄ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÀ
ÏÎÄÏÐÀÂÊÀ,
ÄÀÐ×ÈÍ

ÍÅÎÐÃÀÍÈ×-
ÍÎ ÇÅÌÍÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ËÅÃÅÍÄÀÐÅÍ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÑÒÐÎÈÒÅË

ÑÏÎÐÒÍÀ
×ÀÍÒÀ

×ÎÂÅÊÎÏÎ-
ÄÎÁÍÀ
ÌÀÉÌÓÍÀ

ÃÐÀÄ Â ÈÑÏÀ-
ÍÈß,ÃÀËÈÑÈß

ÈÇÒÎ×ÅÍ
ÑÒÐÓÍÅÍ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÄÅÏÀÐÒÀ-
ÌÅÍÒ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÑÅËÎ ÊÐÀÉ
ÁÎÒÅÂÃÐÀÄ

ÏÐÅÏÀÐÀÒ
ÑÐÅÙÓ
ÀÊÀÐÈ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÊÎÐÀÁ,
ÏÎÒÚÍÀË
ÏÐÅÇ 1912 Ã.

ÃÅÐÎÉ ÍÀ ÂÀ-
ÇÎÂ ÎÒ
“ÂÀÑÈËÈÖÀ”

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÅÍ
ÅËÅÌÅÍÒ ÍÀ
ÀÂÒÎÊÎËÅËÎ

ÐÅ×ÍÎ
ÍÀÒÐÓÏÂÀÍÅ

ÃÐÀÄ Â
ÑËÎÂÀÊÈß

ÂÈÄ ÐÅ×ÍÀ
È ÌÎÐÑÊÀ
ÐÈÁÀ

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÄÐÀÌÀÒÓÐÃ
/1877-1946/

ÑÈÍÒÅÒÈ×ÅÍ
ÊÀÓ×ÓÊ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÑÊÈÎÐ,
ÀËÏÈÅÖ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÏÐÎÂÈÍÖÈß
Â ÞÀÐ

ÈÇÎËÀÖÈÎ-
ÍÅÍ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀË Â ÅË.ÒÅÕ-
ÍÈÊÀÒÀ

ÂÈÄ
ÇÀÊÎÏ×ÀËÊÀ
ÇÀ ÄÐÅÕÈ

ÂÈÄ ÏÚÒÍÀ
ÍÀÑÒÈËÊÀ

ÏÎÄÂÈÆÍÀ
ÏÐÅÃÐÀÄÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1639-1699/

ÏÐÅÄÀÍÈÅ,
ËÅÃÅÍÄÀ,

ÃÎÐ×ÈÂÀ
ÐÀÊÈß

ÇÀÊÐÈËÀ,
ÏÎÊÐÎÂÈ-
ÒÅËÑÒÂÎ

ÌÈÍÅÐÀË,
ÎÒ ÊÎÉÒÎ ÑÅ
ÏÎËÓ×ÀÂÀ
ÒÎÐÈÉ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÅÒ -
“ÀÐÅÍÀ”
/1898-1974/

ÌÚÆÊÀ ÑÊÎ-
ÏÅÍÀ ÑÂÈÍß

ÏÎÂÅÑÒ ÎÒ
ÃÎÃÎË

ÃÀÇÈÐÀÍÀ
ÂÎÄÀ

ÕÈÄÐÎËÎÊÀ-
ÒÎÐ

ÑÒÀÐÎÅÂÐÅÉ-
ÑÊÀ ÌßÐÊÀ
ÇÀ ÒÅÃËÎ

ÈÇÊÎÏÀÅÌÀ
ÒÂÚÐÄÀ
ÑÌÎËÀ

ØÀÕÌÀÒÅÍ
ÒÅÐÌÈÍ

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀ
ÏÀÐÈ×ÍÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ

ÍÅÌÑÊÈ ÏÚË-
ÊÎÂÎÄÅÖ
/1559-1632/

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÏÐÚ×ÊÀ ÇÀ
ÇÀÒÎ×ÂÀÍÅ
ÍÀ ÍÎÆÎÂÅ

ÑÚÅÄÈÍÅÍÈÅ
ÍÀ ÂÎÄÎÐÎÄ
È ÊÈÑËÎÐÎÄ

ÌÀÐÊÀ ÁÎß
ÇÀ ÊÎÑÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÈËÎÑÎÔ
/1668-1744/

ÍÅÑÏÎËÓ×-
ËÈÂ ÓÄÀÐ ÏÎ
ÒÎÏÊÀÒÀ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÍÈÊÎËÀÉ
ÕÀÉÒÎÂ ÎÒ
ÅÍÎÈÌÅÍÅÍ
ÐÀÇÊÀÇ

ÄÚÐÆÀÂÀ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÀÌÅÐÈÊÀ

ÕËÎÏÀÒÀÐ,
ÇÂÚÍÅÖ

ÌÅÒÀËÅÍ
ÑÚÄ ÇÀ
ÒÅ×ÍÎÑÒÈ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ
/1921-2006/

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ÏÎ ÖÚÐÊÎÂ-
ÍÎ ÏÐÀÂÎ

ÀÌÀÐÈËÈÑ, ÁÎËÈÂÀÐ, ÊÀÍÀÐÈÑ, ÊÎËÎÍ, ÊÎÏÀË, ËÀÂÅÐÀÍ, ÌÀÄÀÐÀÑ, ÍÀÍÀËÀË, ÍÈÑÎÐÀÍ, ÏÀÍÀÐÅÒ, ÏÎÍÎÐ, ÐÅÇÈÍÈÒ, ÑÈÍÈ ÂÈÐ, ÒÈËÈ.
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива	 -	
0897/832-363
ЧисТя ТаВани, стаи,	
мази,	дворове,	извършвам	
всякакви	строителни	рабо-
ти	от	А	до	Я.	 Телефон	за	
връзка:	0899/601-444
събарянЕ на постройки	
и	 почистване	 на	 имоти	 -	
тел.	0893/390-253.	[22, 21]

изгражДа ТЕраси, 
кърти	 панел,	 всички	 въ-
трешни	 и	 външни	 ре-
монти	и	алпинисти	-	тел.	
0897/931-088.	[15,	12]
ДрЕнаж,  ТЕнЕкЕ -
ДжийсТВо, покрив-
ни	 ремонти	 и	 др.	 -	
0888/863-001.	[10,	9]
улуци, капаци, по-
правка	 на	 покриви,	 дре-
наж	-	0882/279-749.	[10, 5]
ФирМа събаря, почист-
ва	 за	 сметка	 на	 матери-
алите	-	тел.	0896/183-637.	
[22,	6]
събарянЕ, поЧисТВанЕ 
-	тел.	0892/339-132. [22, 4]

рЕМонТ на циглени	 по-
криви,	 топло-	 и	 хидрои-
золации,	 тенекеджийски	
и	 бояджийски	 услуги	 –	
0895/295-654.	[7,	1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
бЕзпрашно циклЕнЕ -	
0887/040-471.

паркЕТ, ДЮшЕМЕ -	реде-
не,	 БЕЗПРАХОВО	 циклене,	
фино	шлайфане,	 лакиране	
-	 монтаж	 на	 ламиниран	
паркет	 -	 066/86-61-43,	
0889/286-025
ВъТрЕшни рЕМонТи -	
шпакловки,	 боядисване	 -	
тел.	0898/569-486.	[22,	8]

шпаклоВка и боядисва-
не	-	тел.	0878/580-333.
гипсокарТон, шпак-
лоВка -	0899/520-038.	

изолации
алпинисТи - тел.	
0898/907-400
алпинисТи - тел.	
0899/321-190
Външни Топлоизола-
ции -	алпинисти,	собстве-
но	скеле	-	0898/569-486.
Топлоизолация - тел.	
0887/131-311.	[33,	7]

услуги
коВаЧ - 0892/775-774.

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по	 домовете	 се	 предлагат	
на	тел.	0899/145-802.	[33,	
19]

Вик, коМини
проФЕсионално по-
ЧисТВанЕ на	комини	-	ПО	
ВСЯКО	 ВРЕМЕ.	 Гаранция!	
Справки	на	тел.	0897/704-
502.

Вик МонТаж и	 под-
дръжка	 -	 справки	 на	 тел.	
0887/680-034.
коМиноЧисТаЧ - тел.	
0889/177-737.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори	по	
домовете	-	тел.	0888/279-
846.	[22,	16]

поДДръжка коМпЮТри
инсТалация и ремонт	на	
компютри.	проДажба на 
коМпЮТри ВТора ръка. 
Справки	на	тел.	0888/410-
117.
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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.лЕкари
Д-р Марина Санкева,	
специалист	 кожни	 и	 ве-
нерически	 болести,	 есте-
тична	 дерматология,	 гр.	
Габрово,	ул.	„Брянска“	11,	
понеделник,	вторник,	сря-

да	 и	 петък	 от	 10.00	 до	
17.00	часа.	Записване	на	
тел.	066/800-140
Д-р балникоВа -	кожен	
лекар	 -	 тел.	 0888/878-
193.
Д-р йорДжЕВа -	 кожен	
лекар	 -	 тел.	 0888/544-
046.
псиХиаТър и нЕВролог. 
Д-р ТриФоноВ,	 Габро-
во,	ул.	„Емануил	Манолов“	
№	 12-А,	 справки	 на	 тел.	
066/804-549,	 0885/251-
655.	 ИЗДАВА	 ПСИХИА-

ТРИЧНИ	УДОСТОВЕРЕНИЯ.

козМЕТика, Масаж

лЕЧЕбни и класически	
масажи	 се	 предлагат	 на	
тел.	 0876/735-596.	 [22,	
12]

проДаВа МаТЕриали
цигли - 0.30	лв.,	се	про-
дават	 на	 тел.	 0895/752-
838.	[22,	6]
цигли проДаВа тел.	
0887/004-396.	[11,	4]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
пЕралня, ФризЕр, печ-
ки	 -	 готварска	 и	 микро-
вълнова,	 съдомиялна,	 те-

левизор	 се	 продават	 на	
тел.	0899/845-318.	[11, 6]

проДаВа разни
Тръби, лаМарини, ел.	
мотори	 и	 др.	 се	 прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.	
[22,	6]
Фургон за 380	 лева	
се	 продава	 на	 тел.	
0896/870-867.	[2,	2]

купуВа разни
сТара наФТа се	 купу-
ва	на	тел.	0895/752-838.	
[22,	6]
ЕлЕкТропасТир сЕ ку-
пува	 на	 тел.	 0894/099-
677.	[11,	5]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	 су-
ровини	 купува	 всякакви	
железа	 -	 тел.	 0896/183-
637.	[22,	6]

аВТоМобили проДаВа
рЕно сцЕник -	 нов	
внос,	 200	 хил.	 км,	 2012	
г.,	 за	 2000	 лева	 се	 про-
дава	 на	 тел.	 0896/737-
586.	[4,	4]
пЕжо 206 -	2004	г.,	в	от-
лично	 състояние,	 се	 про-
дава	 на	 тел.	 0876/225-
340.	[6,	1]

рЕно сцЕник -	 дизел,	
с	 ГО,	 винетка,	 2002	 г.,	
на	 цена	 по	 договаря-
не	 се	 продава	 на	 тел.	
0882/070-645.	[3,	1]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они,	 трактори,	 ремарке-
та	 (може	 и	 дефектирали)	
от	 място	 на	 най-високи	
цени	се	изкупуват	на	тел.	
0897/429-374.

скрап, сТари коли
коли за скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[24,	15]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5	 тона,	
16	куб.	м,	се	предлага	на	
тел.	0899/377-924
ЕВТин ТранспорТ с	бус	
и	 самосвал	 се	 предла-

га	 на	 тел.	 0893/511-154.	
[22,	9]
ЕВТин ТранспорТ с	бус	
-	0.40	лв./км,	се	предла-
га	 на	 тел.	 0894/004-045.	
[15,	4]

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

рабоТа прЕДлага
МЕбЕлна ФирМа „Фо-
реста	 мебел“	 търси	 да	
назначи	мебелисти,	шпри-
цьор,	 шлайфист.	 Справки	
на	 тел.	0886/332-968,	 гр.	
Габрово.	[33,	23]
МЕбЕлна ФирМа „Фо-
реста	мебел“	търси	да	на-
значи	 проектант.	 Справки	
на	 тел.	 0886/332-968.	
[33,	17]
каФЕ-апЕриТиВ „ли-
пиТЕ“ набира	 персонал.	
Справка	 на	 място	 -	 ул.	
„Априловска“	№	10,	всеки	
ден	 от	 09.00	 до	 12.00	
часа.	[11,	11]
МЕбЕлна Фабрика 
„Бора“	 търси	 дърводелец.	
Справки	на	тел.	0877/800-
313.	[11,	11]
пЕкарна „николоВи“ 
търси	 майстор	 сладкар.	
Справки	на	тел.	0897/920-
760.	[11,	9]

МЕХана Търси да	 на-
значи	готвач/ка	и	помощ-
ник-готвач/ка.	 Справки	
на	 тел.	 0888/310-981	 и	
0887/002-030.	[11,	9]
ФирМа Търси мебелист.	
Справки	на	тел.	0898/626-
781	[24,	9]
ФирМа Търси техниче-
ски	 грамотен	 работник.	
Заплащане	по	договаряне.	
Справки	на	тел.	0888/228-
639.	[11,	7]
бисТро „карТал“ тър-
си	 да	 назначи	 кухненски	
работник/готвач	 с	 опит	 в	
работата	 на	 барбекю	 и	
пещ.	 Вечерни	 смени.	 За	
повече	 информация:	 тел.	
0889/319-654.	[11,	7]
бЕнзиносТанция Тър-
си барманка	 и	 момче	 за	
колонки.	 Справки	 на	 тел.	
0885/187-876.	[11,	7]
„инФрасТроЕжи“ ооД 
-	 гр.	 Севлиево	 търси	 да	
назначи:	 1.	 ГЕОДЕЗИСТ	 С	
ОПИТ	 В	 ПъТНИ	 ОБЕКТИ;	
2.	 СПЕцИАЛИСТ	 ОФЕРТЕН	
ОТДЕЛ;	 3.	 ТЕХНИЧЕСКИ	
СъТРУДНИК	 ОФЕРТЕН	 ОТ-
ДЕЛ;	 4.	 ТЕХНИЧЕСКИ	 Ръ-
КОВОДИТЕЛ	 ПъТНО	 СТРО-
ИТЕЛСТВО;	 5.	 ОПЕРАТОР	

НА	 ПъТНО-СТРОИТЕЛНИ	
МАШИНИ;	 6.	 ОПЕРАТОР	
АСФАЛТОВА	 БАЗА.	 Фир-
мата	 предлага	 постоянен	
трудов	договор,	мотивира-
що	заплащане	и	служебен	
транспорт.	 Кратка	 профе-
сионална	 автобиография	
и	 копия	 на	 квалифика-
циите,	 които	 притежава-
те,	 може	 да	 изпратите	 на	
адрес:	Севлиево	5400,	ул.	
„Магистрална“	 2Д,	 „Ин-
фрастроежи“	 ООД;	 e-mail:	
office@infrastroezhi.com.	
Повече	 информация	 на	
тел.	0882/522-282.	[22,	7]
„ВЕгЕа“ ооД търси	 слу-
жител	 за	 работа	 на	 под-
лепваща	 преса	 по	 за-
местване.	Справки	на	тел.	
0885/611-290.	[9,	5]
Магазин за хранител-
ни	 стоки	 в	 кв.	 Палаузово	
търси	 продавачка	 -	 тел.	
0898/431-016.	[25,	5]
пЕкарна „николоВи“ 
търси	 пекар.	 Справки	 на	
тел.	0897/920-760.	[5,	5]
Търся проДаВаЧ-кон-
сулТанТ в	 магазин	 за	
хранителни	 стоки.	 Отлич-
но	заплащане.	Справки	на	
тел.	0897/954-247.	[11,	4]

ТърсиМ жЕна до	65	 го-
дини	за	 гледане	на	двама	
стари	 хора	 с	 цел	 унасле-
дяване.	 Справки	 на	 тел.	
066/99-22-44.	[6,	4]
пасТир на крави	се	тър-
си	 на	 тел.	 0899/687-138.	
[11,	3]
„янТра ТранспорТ“ АД	
търси	 да	 назначи	 на	 по-
стоянен	 трудов	 договор	
шофьор	на	автобус.	Теле-
фон	за	контакт:	0888/985-
412.	[5,	1]
МЕХана Търси да	назна-
чи	 сервитьор/ка,	 може	 и	
без	опит.	Справки	на	тел.	
0888/310-981.	[11,	1]
ФирМа „ЕлВи“ ООД	
-	 село	 Велковци,	 търси	
да	 назначи	 общи	 работ-
ници.	 Справки	 на	 тел.	
0898/466-881,	 от	 09.00	
до	17.00	часа.	[5,	1]
каМЕриЕрка и серви-
тьорка	 се	 търсят	 на	 тел.	
0888/383-125.	[5,	1]

рабоТа Търси
Търся рабоТа като	 общ	
работник	-	тел.	0877/722-
663.	[3,	2]

иМоТи проДаВа
ДВусТаЕн обзаВЕДЕн 
апартамент	 с	 ел.	 уреди	 и	
локално	 парно	 се	 прода-
ва	 на	 тел.	 0885/964-315.	
[29,	22]
ЕДносТаЕн апарТаМЕнТ 
на	 Колелото,	 4	 етаж,	 без	
асансьор,	ТЕц,	тухла,	цена	
по	 договаряне,	 се	 прода-
ва	 на	 тел.	 0899/226-175.	
[15,	11]
апарТаМЕнТ В центъра	
-	59	кв.	м,	се	продава	на	
тел.	 0899/096-381.	 [11,	
7]

къЩа В кв.	 Войново	 се	
продава	на	тел.	0898/577-
723.	[22,	11]
къЩа В кв.	 Бойката	 се	
продава	на	тел.	0898/803-
414.	[11,	1]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в	 кв.	 Младост,	 сменена	
дограма,	 изолация,	 се	
продава	на	тел.	0879/009-
792.	[6,	1]
апарТаМЕнТ сЕ продава	
на	тел.	0894/23-24-25.	[2,	
1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
аВТосЕрВиз сЕ дава	под	
наем	 на	 тел.	 0878/929-
080.	[17,	7]
обЕкТ на бул.	„Могильов“	
32	(Еса)	се	дава	под	наем	
на	 тел.	 0878/709-487,	
след	19.00	часа.	[11,	7]
каФЕ-апЕриТиВ сЕ 
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0898/419-342.	[11,	4]

ХраниТЕлЕн Магазин, 
оборудван	 и	 зареден,	 се	
дава	 под	 наем.	Информа-
ция	на	тел.	0896/489-512.	
[11,	4]
аВТоМиВка сЕ дава	 под	
наем	 на	 тел.	 0895/710-
934.	[5,	1]
ТрисТаЕн обзаВЕДЕн 
апартамент	 на	 Еса	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0878/583-758.	[3,	1]
кВарТира сЕ дава	 на	
тел.	0889/363-365.	[4,	1]

ноЩуВки
ноЩуВки сЕ предлагат	
на	 тел.	 0896/771-078.	
[22,	20]
ноЩуВки В топ	 цен-
тър	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0876/731-419.	[22,	12]
ноЩуВки В центъ-
ра	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0878/515-080.	[17,	7]

оТоплЕниЕ
„рая 08“ -	ДъРВА	ЗА	ОГ-
РЕВ	 -	 метрови,	 нарязани	
и	 нацепени,	 БЕЗПЛАТЕН	
ТРАНСПОРТ,	 се	 продават	
на	 тел.	 0898/450-946,	
0887/105-729.
ДърВа за огрев	 се	 про-
дават	 на	 тел.	 066/823-
712,	 0887/620-535,	
0885/152-803.
нацЕпЕни ДърВа -	 80	
лв.	 Безплатен	 транспорт.	
Незабавна	 доставка.	 Тел.	
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва	-	80	лева,	незабав-
на	 доставка,	 се	 продават	
на	тел.	0884/709-093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб,	 бук,	 габър	 -	 безпла-
тен	 транспорт,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0876/583-472

нацЕпЕни ДърВа -	 бук,	
габър,	дъб,	незабавна	дос-
тавка,	се	продават	на	тел.		
0899/508-564.
суХи ДърВа и	 разпал-
ки	 в	 чували	 -	 5	 лв.	 Не-
забавна	 доставка.	 Тел.	
0876/437-140.
ДъбоВи и букови	 сухи	
дърва	 в	 чували	 -	 5	 лв.,	
с	 безплатен	 транспорт,	
се	 продават	 на	 тел.	
0876/145-462.
гоТоВи нацЕпЕни дър-
ва	 в	 чували,	 безплатен	
транспорт,	80	лв.,	се	про-
дават	 на	 тел.	 0877/157-
944.
ДърВа и разпалки	 в	 чу-
вали	-	5	лв.	Бърза	достав-
ка.	Тел.	0877/108-825.
„Мг-лЕс“ проДаВа 
дърва	 за	 огрев	 -	 тел.	
0887/547-499,	 0878/513-
655.
разпалки сЕ продават	
на	тел.	0886/393-726.
Еко брикЕТи и	 пеле-
ти	 се	 продават	 на	 тел.	
0896/684-793.	[33,	21]

нарязани, нацЕпЕни 
дърва	 -	 80	 лв./куб.,	 чу-
вал	-	5	лв.,	разпалки	-	4	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0893/511-154.	[22,	9]
суХи и сурови	дърва,	на-
цепени,	80	лв.,	се	прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.	
[22,	6]
„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“)	-	дон-
баски	 пресяти	 въглища,	
брикети,	 разпалки.	 Оси-
гурен	 транспорт.	 Тел.	
0898/690-606,	 066/80-
80-53.	[33,	6]
„горска канТора“ -	по-
зволителни	за	сеч	в	част-
ни	 гори	 -	 тел.	 0889/632-
740.	[11,	4]
рЕжа ДърВа -	 тел.	
0894/220-509.	[14,	3]
ДърВа на чували,	 5	
лева/броя,	се	продават	на	
тел.	0988/816-628	[10,	1]
букоВ паркЕТ за	 огрев	
и	 разпалки	 -	 4	 лв./чу-
вал,	 се	 продават	 на	 тел.	
0899/195-494.	[9,	1]

ЕроТика
услуги за мъже	-	тел.	0885/885-279.	[5,	5]

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

за поръчки: габрово,
„полипрес“ ооД, централа: 

066/810900 до 810939 
        GSM gate: 0885502501, 

0884501503, вътр. 10, 20
красимир Мирчев 

запознансТВа
пЕнсионЕр Търси неан-
гажирана	 жена	 за	 съжи-
телство	 с	 малко	 стопан-
ство	-	0877/243-413.	[5, 2]
Търся жЕна, самотна	
или	 пенсионерка,	 която	
да	 живее	 в	 района	 на	

Хлебозавода	 -	 Баждар.	
Тел.	0899/016-144.	[2,	2]
ВДоВица на 75	 години	
търси	 мъж	 на	 подходяща	
възраст,	 да	 не	 пуши	 и	
пие,	 за	 сериозна	 връзка.	
Тел.	066/85-10-11,	вечер.	
[5,	1]
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	 Загуби	 допуснаха	 и	 двата	
габровски	отбора	в	XXVII-я	кръг	
от	 първенството	 в	 Североза-
падната	Трета	лига.	Воденият	от	
Мирослав	Иванов	тим	на	„Янтра	
1919“	 отстъпи	 като	 гост	 на	
един	 от	 преките	 си	 конкуренти	
в	 битката	 за	 оставане	 в	 група-
та	 -	 „Ботев“	 (Луковит).	 Двубоят	
завърши	 2:0	 и	 така	 разликата	
между	„Янтра	1919“	и	12-я	във	
временното	класиране	-	„Ботев“,	
стана	11	точки.	Това	беше	13-а	
поредна	загуба	за	„Янтра	1919“	
и	 тимът	 остава	 на	 последното	
място	с	актив	от	5	точки.
	 Доста	 изненадващо	 пора-
жение	допусна	„Янтра	Габрово“,	
който	 в	 първия	 пролетен	 кръг	
надигра	 „Павликени“	 като	 гост	
с	1:0	и	заемаше	шеста	позиция	
във	 временното	 класиране.	 На	
стадион	„Христо	Ботев“	съставът	
на	Петър	Кръстев	отстъпи	с	0:1	

на	 съседите	 от	 „Трявна“.	 Един-
ственото	 попадение	 в	 срещата	
реализира	Николай	Енев	в	23-та	
минута	на	мача.	Със	спечелените	
три	 точки	 „Трявна“	 се	 изкачи	
на	 десето	 място	 с	 актив	 от	 22	
точки,	 а	 „Янтра	 Габрово“	 слезе	
на	седма	позиция	с	28	точки.

резултати от XXVII кръг
„Янтра“	 (П.	 Тръмбеш)	 -	 „Бдин“	
(Видин)	-	0:4
„Партизан“	 (Ч.	 бряг)	 -	 „Акаде-
мик“	(Свищов)	-	2:0
„Мизия“	 (Кнежа)	 -	 „Левски	
2007“	(Левски)	-	1:0
„Ботев“	 (Луковит)	 -	 „Янтра	
1919“	(Габрово)	-	2:0
„Кариана“	 (Ерден)	 -	 „Спартак“	
(Плевен)	-	4:2
„Вихър“	 (Славяново)	 -	 „Павли-
кени“	-	2:0
„Янтра	Габрово“	-	„Трявна“	-	0:1
„Севлиево“	 -	 „Първа	 атомна“	
(Козлодуй)	-	5:0	.	

Продължава от стр. 1
	 През	 вторите	 30	 ми-
нути	 „Чардафон“	 държеше	
резултата	 под	 контрол	
и	 не	 повтори	 фаталната	
грешка	 от	 полуфиналния	
двубой	 срещу	 „Добруджа“.	
Със	 силна	 игра	 в	 напа-
дение	 на	 Марио	 Янчев,	
Димитър	Петков	и	младата	
надежда	 Петко	 Петков	 и	
блестящ	 Николай	 Цветков	
на	 вратата	 „Чардафон“	 си	
осигури	победата	с	29:26.
	 Янчев	 реализира	 8	
гола	 за	 успеха,	 Петков	
завърши	 със	 7,	 а	 по	 4	
пъти	се	разписаха	Петков	
и	Мирослав	Денчев.	С	по	
три	гола	се	отчетоха	Хрис-
то	Данаилов	и	Евлоги	Въл-
ченов.	За	„Спартак“	7	гола	
отбеляза	 Здравко	Славов,	
по	5	добавиха	Георги	Сто-

янов	 и	 Мартин	 Тодоров.	
Традиционно	 силни	 изяви	
демонстрира	 вратарят	 на	
варненци	Ивайло	Костов.
	 Носител	 на	 Купа	 Бъл-
гария	 за	 поредна	 година	
стана	 съставът	 на	 „Локо-
мотив“	 (Варна),	 който	 на-
дигра	 на	 финала	 „Добру-
джа“	с	32:24	(16:11).
	 Бронзови	 медали	 от	
турнира	 Купа	 България	 за-
воюваха:	 Слав	 Костов,	 Ге-
орги	 Николов,	 Мирослав	
Денчев,	 Денислав	 Тренда-
филов,	 Христо	 Данаилов,	
Цветелин	Христов,	Димитър	
Петков,	 Евлоги	 Вълчанов,	
Павел	Симеонов,	Петко	Пе-
тков,	 Марио	 Янчев,	 Пенчо	
Пенчев,	 Никола	 Николов,	
Христо	 Христов,	 Николай	
Цветков,	Цветомир	Цвятков.	
Водач:	Милена	Иванова.

Иñторичåñки áронз за 
„Чарäафон” от Купа Бълãария

НАДЕЖДА тиХОВА
	 Утре	в	Камерната	зала	
„Ружа	 Николова“	 в	 Дома	
на	културата	от	19	часа	е	
премиерата	 на	 моноспек-
такъла	 „Комедиантката“	 с	
режисьор	 Невена	 Митева	
и	изпълнител	Надежда	Пе-
ткова.	За	първи	път	актьор	
от	 габровската	 трупа	 се	
впуска	в	 трудното	изпита-
ние	да	забавлява	и	интри-
гува	 дълго	 публиката	 сам	
на	 сцената.	 Надя	 трябва	
да	 бъде	 видяна	 в	 тази	
роля,	категорична	е	режи-
сьорът	Невена	Митева.
	 В	основата	на	предста-
влението	 е	 драматизаци-
ята	 на	 режисьора	 по	 но-
велата	 на	 John	 L‘Heureux.	
Художник	 и	 продуцент	 е	
Цвета	 Коева,	 която	 пред-
лага	 доста	 зрелищна	 сце-
нография	заедно	с	Невена	
Митева,	а	автор	на	специ-
ално	написаната	музика	е	
Константин	Цеков	от	ФСБ.
	 В	постановката	талант-
ливата	 Надежда	 Петкова	
показва	 всичките	 си	 ак-
тьорски	 качества	 и	 раз-
крива	пълноценно	 таланта	
си.	 Според	 Невена	 Мите-
ва	 тя	 е	 супер	 пластична,	
супер	 танцуваща,	 минава	
през	 гротеска	 и	 пародия,	
през	драма	и	ирония,	поч-
ти	 през	 всички	 възможни	
човешки	 състояния,	 които	
се	 побират	 в	 тази	 роля.	
В	 спектакъла	 се	 борави	
с	 кукли,	 с	 платове	 и	 с	
всички	 възможни	 театрал-
ни	 средства,	 вплетени	 в	
разказ	 за	 една	 актриса,	
която	 на	 зряла	 възраст	
забременява.	Точно	когато	
кариерата	 й	 започва	 да	
се	 развива	 възходящо,	 тя	
трябва	 да	 вземе	 решение	
дали	да	се	откаже	от	нея	

и	 да	 гледа	 едно	 болно	
бебе,	защото	е	ясно,	че	то	
ще	 бъде	 родено	 с	 дефор-
мации,	 или	 да	 се	 откаже	
от	 него	 и	 да	 продължи	
кариерата	си.	Тази	дилема	
е	 в	 основата	 на	 сюжета.	
Всички	съветват	актрисата	
да	 не	 ражда	 това	 бебе,	
включително	 и	 собствени-
ят	 й	 съпруг,	 загрижен	 за	
нея	 и	 бъдещия	 й	 живот.	
Но	 решението	 трябва	 да	
вземе	тя,	и	го	взема.
	 „Историята	 е	 рази-
грана	 във	 вид	 на	 един	
ироничен	спектакъл	–	раз-
казва	 режисьорът	 Невена	
Митева.	 -	 Има	 драмати-
чен	момент	вътре,	но	като	
цяло	 представлението	 е	
доста	по-леко,	по-игрово	и	
театрално,	 с	 много	 хубав	
финал,	 който	 ще	 зарадва	
публиката.	 Проблемът	 в	
спектакъла	става	вече	све-
товен	 –	 все	 повече	 деца	
се	раждат	с	малформации.	
Все	повече	се	чудим	какво	
да	правим	с	изоставените	
от	 родителите	 им	 деца	 с	
увреждания.	Но	като	че	ли	
все	 повече	 хора	 решават,	
че	 трябва	 да	 си	 отгледат	
тези	 деца.	 Това	 според	
мен	е	най-хуманният	изход	
от	ситуацията,	в	която	все	
повече	 родители	ще	 тряб-
ва	 да	 решават	 кариера	
или	 отглеждане	 на	 едно	
специално	 дете.	 Затова	
ние	 „бием	 камбаната“	 за	
този	проблем.	Освен	това	
искаме	да	запознаем	зри-
телите	с	един	американски	
писател,	 който	 посвещава	
живота	 си	 на	 това	 да	 из-
следва	 различни	 страни	
от	 актьорската	 професия.	
Той	 има	 цял	 сборник	 с	
подобни	разкази	и	това	е	
една	от	новелите	му	-	„Ко-

медиантката“,	която	аз	съм	
драматизирала,	защото	ми	
се	 струва,	 че	 театърът	 е	
по-универсално	 средство,	
с	 което	 да	 се	 говори	 за	
този	 проблем	 –	 по-лесно	
ще	достигне	до	хората.“
	 Константин	Цеков	е	на-
писал	 специално	 музика-
та	 за	 това	 представление,	
защото	бебето,	докато	е	в	
утробата	на	актрисата,	пее,	
а	се	ражда	глухонямо.	Това	
трябва	 наистина	 да	 бъде	
специално	 композирано	
и	 изпято	 специално.	 Има	
нещо	 мистично	 и	 метафо-
рично	 в	 представлението,	
нещо	 преувеличено	 и	 хи-
пер	 театрално	 в	 ситуация-
та.	Според	Невена	Митева	
спектакълът	 е	 и	 за	 истин-
ски	 ценители	 на	 театрал-
ното	изкуство,	които	искат	
да	 четат	 метафорите	 и	 да	
видят	изразни	средства	от	

много	 жанрове.	 Но	 и	 без	
да	 се	 задълбочават	 сери-
озно,	 зрителите	 ще	 видят	
едно	 прекрасно	 зрелище,	
достатъчно	 занимателно	
и	 интригуващо	 в	 рамките	
на	един	час,	 в	 който	 трае	
спектакълът.
	 Режисьорът	 Невена	
Митева	 има	 зад	 гърба	 си	
два	 успешни	 моноспекта-
къла,	 но	 за	 първи	 път	 ре-
жисира	 такъв	 с	 актьор	 от	
габровската	 трупа.	 „Не	 че	
не		е	имало	актьори,	които	
биха	могли	 да	 се	 справят,	
защото	само	супер	актьор	
може	 да	 понесе	 товара	
на	 един	 моноспектакъл	 –	
коментира	 режисьорът.	 -	
Ние	имаме	и	други	такива	
актьори,	които	могат	да	го	
направят,	но	просто	не	съм	
имала	 подходящия	 текст	
за	някой	от	моите	актьори.	
Когато	 ми	 попадна	 този	

текст,	 реших,	 че	 е	 много	
интересен,	 но	 би	 бил	 не-
вероятно	труден	за	театър.	
Но	 знаех,	 че	 Надя	 би	 мо-
гла	да	го	изиграе	и	когато	
го	 драматизирах,	 си	 пред-
ставях	нея	в	тази	роля.“	
	 Поводът	 художничката	
Цвета	Коева	да	предложи	
текста	 на	 Невена	 Митева	
е	 фактът,	 че	 габровският	
Драматичен	театър	органи-
зира	 Международен	 фес-
тивал	на	моноспектаклите,	
който	 ще	 се	 проведе	 за	
пореден	 път	 тази	 година	
през	 месец	 май.	 Логич-
но	 е	 домакините	 също	 да	
представят	 собствен	 мо-
носпектакъл.	Преди	някол-
ко	 години	 Невена	 Митева	
направи	„Живот	в	кашони“	
с	 участието	 на	 Николай	
Урумов,	 който	 донесе	 на	
театъра	14	награди	от	фес-
тивали	 по	 цял	 свят.	 След	
това	 беше	 реализиран	
спектакъл	 със	 Стефан	 Ря-
дков,	 който	 също	обиколи	
доста	фестивали	и	получи	
доста	 награди.	 „Комеди-
антката“	 е	 третият	 моно-
спектакъл	 на	 сцената	 на	
габровската	 Драма,	 който	
се	 очаква	 с	 любопитство	
и	от	театрали,	и	от	публи-
ка.	Според	Невена	Митева	
той	 е	 една	 провокация	 и	
към	 нея,	 и	 към	 актрисата	
Надежда	 Петкова,	 и	 към	
габровския	 театър,	 но	 и	
към	габровския	зрител.
	 Амбициите	 на	 театъра,	
свързани	 с	 това	 предста-
вление,	 са	 много	 големи.		
„Комедиантката“	 ще	 бъде	
представена	 при	 открива-
нето	 на	 Международния	
фестивал	 на	 моноспекта-
клите	през	май	в	Габрово,	
а	след	това	и	на	различни	
фестивали	по	света.

НАДЕЖДА тиХОВА
	 Габровският	 талант	 в	
областта	 на	 математиката	
и	 информатиката	 Мартин	
Копчев	 получи	 поредно	
признание	 за	 таланта	 и	
упорития	 си	 труд.	 Осмо-
класникът	 от	 Природома-
тематическата	 гимназия	
„Акад.	 Иван	 Гюзелев“	 е	
сред	 тримата	 наградени	
с	 ваучери	 за	 по	 хиляда	
лева,	връчени	преди	гран-
диозното	 благотворител-
но	 представление	 „Нощ	
на	 звездите“	 на	фондация	
„Енчо	 Керязов“,	 което	 се	
проведе	 за	 седми	 път	 в	
зала	„Арена	Армеец“	на	17	
март.	
	 Фондацията	 на	 све-
товноизвестния	 български	
цирков	 акробат	 и	 еквили-
брист	 Енчо	 Керязов	 на-
граждава	 талантливи	деца	
в	 категориите	 „Образова-
ние“,	„Изкуство“	и	„Спорт“.	
В	седмата	поред	„Нощ	на	
звездите“	в	категория	„Об-
разование“	 за	 лауреат	 на	
2017	 година	 беше	 обявен		
Константин	Радосветов	Га-
ров	 -	 дванадесетокласник	
от	 ППМГ	 „Акад.	 Никола	
Обрешков“	в	 гр.	Бургас,	а	
номинирани	 са	 Радослав	
Стоянов	 Димитров	 -	 еди-

надесетокласник	 от	 МГ	
„Акад.	 Константин	 Попов”	
в	 гр.	 Пловдив,	 и	 Мартин	
Даниел	 Копчев	 от	 ПМГ	
„Акад.	Иван	Гюзелев“	–	гр.	
Габрово.	 Радослав	 Дими-
тров	от	Пловдив	и	Мартин	
Копчев	от	Габрово	постиг-
наха	 голям	 успех	 наскоро	
като	 спечелиха	 съответно	
златен	 и	 сребърен	 медал	
на	 едно	 от	 най-престиж-
ните	състезания	по	инфор-
матика	в	света	-	XII	Откри-
та	 московска	 олимпиада,	
състояла	 се	 от	 7	 до	 10	
март	 в	 руската	 столица.	
Тримата	 наградени	 в	 ка-
тегория	 „Образование“	 от	
фондация	 „Енчо	 Керязов“	
са	 състезатели	 от	 нацио-
налните	 отбори	 по	 мате-
матика	 и	 информатика	 на	
България.	
	 Невероятният	 спекта-
къл	 „Нощ	 на	 звездите“	 с	
екстремни	 каскади,	 стре-
ляне	с	арбалет,	влизане	в	
оръдие	и	какви	ли	още	не	
чудеса	е	изцяло	с	 благот-
ворителна	 цел.	 Събраните	
средства	 отиват	 при	 13	
деца.	Сред	тях	са	награде-
ни	за	успехи	в	категориите	
образование,	 изкуство	 и	
спорт,	 както	 и	 деца	 в	 не-
равностойно	положение.

	 Водените	 от	 Анита	 и	
Виктор	 Крушеви	 кадет-
ки	 на	 БК	 „Чардафон-Ор-
ловец“	 постигнаха	 исто-
рическа	 първа	 победа	 в	
историята	 на	 габровския	
баскетбол	 срещу	 тим	 от	
водещата	 школа	 в	 жен-
ския	 баскетбол	 -	 „Дунав“	
(Русе).	Талантливите	моми-
чета,	 повечето	 от	 които	
през	миналата	година	впе-
чатляваха	специалистите	в	
зони	„Мизия“	и	„Добруджа“	
при	14-годишните,	в	неделя	
постигнаха	 инфарктна,	 но	
повече	от	заслужена	побе-
да	срещу	русенки	с	кош	в	
последната	секунда	-	68:67.	
При	 това	 габровки	 върна-
ха	 разлика	 от	 15	 точки,	
по-малко	 от	 минута	 преди	
края	 водеха	 с	 две	 точки,	
за	 да	 се	 стигне	 до	 истин-
ски	 НБА-екшън.	 7	 секунди	
преди	 последния	 съдийски	
сигнал	 техните	 съпернич-

ки	 вкараха	 невъзможна	
тройка	 -	 с	 табло,	 и	 вече	
се	 виждаха	 победител-
ки...	Бърза	контраатака	на	
„Чардафон-Орловец“	 обаче	
обърна	 емоциите	 в	 двата	
лагера	на	180	градуса.	„Па-
сът	на	живота“	-	определе-
нието	 е	 на	Йоана	 Янчева,	
дело	на	Мартина	Стоянова,	
намери	в	изгодна	позиция	
Магдалина	 Дамянова,	 коя-
то	 прояви	 психика,	 нети-
пична	 за	 възрастта	 й,	 за	
крайното	68:67.
	 Силен	 мач	 изнесоха	
лидерките	при	кадетките	 -	
Лора	и	Йоана	Янчеви,	ре-
ализирали	 съответно	 18	 и	
13	точки.	На	тяхното	ниво	
бяха	 и	 Гергана	 Минчева	
-	 11,	 Ренета	Тодорова	 -11,	
центърът	Мария	Богданова	
-	 9.	Магдалина	 вкара	 две,	
но	 те	 й	 бяха	 достатъчни,	
за	да	се	превърне	в	играч	
на	мача.	

	 Треньорският	 тандем	
обаче	 отличи	 отборната	
игра	 на	 състава,	 пълното	
себераздаване	 на	 моми-
четата,	 демонстрираните	
от	 тях	 технически	 и	 так-
тически	 качества.	Това	 бе	
оценено	 и	 от	 публиката	 в	
Търговище,	 която	 ги	 из-
прати	 на	 крака	 с	 бурни	
ръкопляскания	 след	 края	
на	мача.	
	 По	същество	габровки,	
които	 загубиха	 първата	
част	 с	 12:21,	 отстъпваха	
и	 в	 началото	 на	 втората,	
водеха	 играта	 през	 по-го-
лям	период	от	срещата.	Те	
успяха	да	занулят	втората	
част	 -	 18:18,	 и	 да	 спече-
лят	последните	две	-	19:11,	
19:17.	 Видимо	 доволният	
от	 своите	 подопечни	 Вик-
тор	Крушев	все	пак	наме-
ри	 резерви	 в	 протокола	
-	 за	 много	 по-убедителна	
победа.	 Съдейки	 по	 ана-

лиза	 му,	 момичетата	 ще	
има	 да	 тренират	 наказа-
телни	 удари	 през	 следва-
щите	 дни	 -	 срещу	 „Дунав“	
те	 вкараха	 само	 12	 от	 34	
опита,	или	35%.
	 „Дунав“	 е	 от	 най-сил-
ните	и	успешни	женски	ба-
скетболни	 школи	 в	 Бълга-
рия.	 Представителният	 им	
тим	е	многократен	шампи-
он	на	страната,	а	доскоро	
при	 подрастващите	 габро-
вки	губеха	срещите	с	50-60	
точки	разлика.	
	 В	 Търговище	 начало-
то	 на	 нова	 тенденция	 по-
ставиха:	 Гергана	Минчева,	
Лора	 Янчева,	 Яница	 Дон-
чева,	Екатерина	Христова,	
Дороти	Ботева,	Магдалина	
Дамянова,	 Невена	 Младе-
нова,	 Марина	 Стоянова,	
Мария	 Богданова,	 Силвия	
Кушева,	 Йоана	 Янчева,	
Ренета	Тодорова,	Микаела	
Николова.

Каäåткитå на Крушåви пак пишат иñтория - първа поáåäа ñрåщу „Дунав”

	 Чудесен	старт	на	състе-
зателната	 година	 направи	
един	 от	 новите	 таланти	 на	
тенис	 клуб	 „Габрово“	 -	 Иво	
Найденов.	 Малкият	 възпи-
таник	 на	 треньора	 Свилен	
Мълчанков	 спечели	 регио-
нален	 турнир	 за	 деца	 до	
8	 години.	 Надпреварата	 от	
календара	 на	 БФ	Тенис	 се	
проведе	 на	 кортовете	 на	
ТК	„Хасково“	и	в	нея	взеха	
участие	 15	 момчета,	 сред	
които	 бяха	 и	 някои	 от	 най-
добрите	 в	 тази	 възраст	 у	

нас.	 Срещите	 бяха	 във	 вид	
на	тайбрек	до	10	точки.	Иво	
записа	 три	 победи	 по	 пътя	
си	 към	 финала.	 В	 първия	
кръг	надигра	Иван	Тончев	от	
ТК	 „Хасково	 2015“	 с	 10:2,	 а	
във	 втория	 победи	 един	 от	
водещите	състезатели	в	гру-
пата	до	8	години	-	Димитър	
Топчийски	от	Бургас,	с	10:8.	
Със	 същия	 резултат	 Найде-
нов	спечели	и	полуфиналния	
си	двубой	срещу	Атанас	Ро-
гачев	 от	 Пловдив.	 В	 спора	
за	първото	място	габровски-
ят	талант	срещна	Владимир	
Цонков	от	ТК	„1882“	(София)	
и	се	наложи	с	11:9.
	 Няколко	 дни	 по-рано	
добро	 представяне	 в	 дър-
жавен	 турнир	 записа	 друг	
състезател	 на	ТК	 „Габрово“	
-	 Никола	 Шнайдеров.	 Въз-
питаникът	на	Свилен	Мълча-

нков	 участва	 в	 надпревара	
за	 юноши	 до	 14	 години	 на	
кортовете	 на	 ТК	 „Изида“	 в	
град	 Добрич	 и	 стигна	 до	
четвъртфиналите.	 Шнайде-
ров	 премина	 през	 квали-
фикациите	 и	 записа	 победа	
с	 6:2,	 6:3	 в	 първи	 кръг	 от	
основната	схема,	но	на	чет-
въртфиналите	 беше	 спрян	
от	 водещия	 състезател	 в	
ранглистата	 на	 страната	 за	
тази	възраст	и	бъдещ	побе-
дител	 в	 турнира	 Драгомир	
Драганов	от	Бургас	-	2:6,	0:6.	
В	 надпреварата	 при	 девой-
ките	 до	 финал	 стигна	 друг	
местен	 талант	 -	 Михаела	
Цонева,	 състезаваща	 се	 за	
дряновския	 клуб	 „Кристи“.	
Михаела	 направи	 оспорван	
двубой	 за	 първото	 място	 с	
Ева	Бусаад	от	Стара	Загора,	
завършил	3:6,	7:6(4),	1:6.

Иво Найäåнов от ТК “Гаáрово” 
ñпåчåли турнир в Õаñково

Заãуáи за ãаáровñкитå отáори 
в Сåвåрозапаäната Трåта лиãа

Прåмиåра на моноñпåктакъла 
„Комåäиантката” ñ Наäåжäа Пåткова

Мартин Копчåв – 
ñрåä наãраäåнитå в 
„Нощ на звåзäитå”


