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търси да назначи на работа 	.ШлаЙФисТ на плосък ШлаЙФ	. ТЕхнолог програМисТ 	.опЕраТори на МаШини с Цпу 	.опЕраТори на униВЕрсални МаШини	.зъБоФрЕзисТи
 ниЕ прЕдлагаМЕ: 
 1. Отлично заплащане, допълнителни финансови 
бонуси, ваучери за храна и транспорт. 
 2. Работа в екип от млади, амбициозни хора, 
доказани професионалисти. 
 3. Възможност за придобиване на квалификация 
и професионално израстване.

спраВка на тел. 066/899-542 или 
0879/406-796 - Величка раева, личен състав.

светозар гатев
	 Брилянтно	 представяне	 направи	 габровският	 леко-
атлет	 Живко	 Желев	 на	 12-то	 Европейско	 първенство	
за	състезатели	над	35	години	в	зала.	Шампионатът	се	
проведе	в	испанската	столица	Мадрид	с	участието	на	
рекорден	брой	от	над	4000	атлети.	Българските	състе-
затели	бяха	14	на	брой,	сред	тях	и	габровците	Живко	
Желев	и	Петьо	Христов,	като	само	Живко	успя	да	се	
пребори	за	медал.
	 В	надпреварата	на	60	метра	при	състезателите	от	
възрастова	група	М45	участваха	64-ма	атлети.	В	първа-
та	фаза	 те	бяха	разпределени	в	8	серии.	Живко	бяга	
в	първата	и	се	класира	за	полуфиналите	с	време	7.34	
секунди.	Състезателят	на	АК	„Орловец	93“	записа	второ	
време	и	в	най-оспорвания	от	 трите	полуфинала	 -	 7.31	
секунди,	с	което	си	осигури	участие	сред	най-добрите	
осем	 на	 първенството.	 Финалната	 битка	 беше	 не	 по-
малко	драматична	и	заелите	от	второ	до	четвърто	мяс-
то	бяха	разделени	само	от	четири	стотни.	Фотофинишът	
отреди	второто	място	на	Педро	Пабло	Нолет	(Испания)	

Жèвкî Жåлåв 
ñ åврîпåйñкè áрîíз 
прè маñтърñ атлåтèтå

	 85	работодатели	от	об-
ластта	са	участвали	в	про-
учването	за	потребностите	
им	 от	 работна	 сила,	 кое-
то	 Агенцията	 по	 заетост-
та	инициира	през	периода	
5-28	 февруари.	 Това	 стана	
ясно	 на	 заседание	 на	По-
стоянната	 комисия	 по	 за-
етост,	 председателствано	
от	заместник	областния	уп-
равител	Мария	 Пенева.	Тя	
изрази	 благодарност	 към	
всички,	 които	 са	 се	 вклю-
чили	в	това	пилотно	проуч-
ване	и	с	това	са	показали	
реална	 ангажираност	 към	
политиката	 по	 заетостта	
и	 подчерта,	 че	 усилията	
на	 всички	 в	 този	 процес	
трябва	 да	 бъдат	 обедине-
ни	 и	 водени	 от	 един	 общ	
резултат	 –	 развитието	 на	
региона.	 Пенева	 припом-
ни,	 че	 то	 се	 провежда	 на	
основание	 чл.	 10,	 ал.	 2	 от	

Закона	за	насърчаване	на	
заетостта,	 съгласно	 който	
Комисията	 по	 заетост	 към	
Областния	съвет	за	разви-
тие	 участва	 пряко	 в	 про-
веждане	 на	 изследването.	
В	 качеството	 на	 региона-
лен	орган	по	заетостта	са	
осъществени	необходимите	
организационни	 и	 коорди-
национни	дейности,	съглас-
но	законовите	и	норматив-
ни	регламенти.	

	 Обобщение	 на	 анкет-
ното	 проучване	 направи	
директорът	 на	 Бюрото	 по	
труда	 Лена	 Енева,	 която	
представи	 действията	 по	
стартиране	 и	 провеждане	
на	 кампанията,	 трудности-
те	по	време	на	провежда-
не	 на	 анкетата	 и	 начини	
за	 тяхното	 преодоляване,	
както	 и	 изводи	 и	 препо-
ръки,	около	които	се	обе-
диниха	всички	членове	на	

Комисията.	 Коментирани	
бяха	и	конкретните	резул-
тати.	 В	 утвърдената	 днес	
информация,	 Комисия-
та	 предлага	 намаляване	
обема	 на	 анкетата	 чрез	
окрупняване	 на	 част	 от	
поставените	 въпроси,	 да	
се	увеличи	времевата	дис-
танция	 между	 заложените	
две	 анкетни	 проучвания	 в	
рамките	на	една	календар-
на	година.

ЖеНиНа деНЧева
	 Общинска	администра-
ция	е	внесла	за	одобрение	
в	Общинския	съвет	проце-
дури	 за	 отстъпване	 право	
на	строеж	на	двата	най-ат-
рактивни	общински	имоти.	
Това	са	два	терена	на	но-
воизградената	ул.	„Дунав“.	
Там	 има	 изградени	 пар-
кинги,	имотите	са	близо	до	
реката,	 близо	 до	 центъра,	
близо	 до	 полицията,	 на	
спокойно	 място.	 Не	 без	
значение	 е	 и	 че	 недалеч	
от	 тях	 скоро	ще	 бъде	 за-
вършен	и	новият	мост	над	
река	Янтра	и	мястото	още	

повече	 ще	 се	 оживи.	Там	
Общината	 отстъпва	 право	
на	строеж	за	две	жилищни	
сгради	 със	 смесено	 пред-
назначение,	 с	 търговски	
площи.	За	пръв	път	от	го-
дини	насам	се	предлага	на	
кандидатите	 да	 заплатят	
частично	кеш	и	частично	с	
имоти	 в	 бъдещите	 сгради.	
Това	 е	 една	 възможност,	
която	 Законът	 за	 общин-
ска	 собственост	 дава,	 но	
досега	 не	 е	 използвана	
в	 Габрово.	 По	 този	 начин	
купувачът	ще	може	по-лес-
но	 да	 поеме	 разхода.	 От	
друга	страна	Общината	ще	

си	 запази	 правото	 да	 се	
произнесе	 по	 качеството	
на	 проекта	 на	 сградата,	
така	 че	 тя	 да	 достигне	
нужните	 характеристики	 и	
да	 изпълни	 своите	 функ-
ции.	 Веднъж	 вече	 двата	
терена	 бяха	 обявени	 за	
продажба,	но	не	се	явиха	
кандидати.	 Тогава	 не	 бе	
предвидена	 възможност-
та	 за	 заплащане	 правото	
на	строеж	с	имущество,	а	
само	 с	 пари.	Това	 са	 две	
процедури,	 много	 изгодни	
за	 всички	 участници,	 каз-
ват	 от	 общинска	 админи-
страция.

Оáщèíа Гаáрîвî прîдава íай-атрактèвíèтå ñè èмîтè

със	7.26	сек.,	Живко	грабна	бронза	със	7.28	сек.	-	не-
гов	 персонален	 рекорд	 в	 дисциплината,	 а	 четвърти	
остана	Фернанд	Креспо	(Испания)	със	7.30	секунди.
	 Европейското	 злато	 завоюва	 Джейсън	 Карти	 от	
Великобритания	-	европейски	шампион	от	предходните	
две	първенства.	Той	спря	хронометъра	на	7.12	секунди.
Другият	габровски	атлет	-	Петьо	Христов,	бяга	също	на	
60	метра,	 но	 във	 възрастовата	 група	М55.	Той	 участ-
ва	 на	шампионата	 невъзстановен	 от	 контузия,	 но	 се	
представи	добре	и	зае	33-то	място	от	47	състезатели	с	
време	8.53	секунди.

	 На	 30	 март	 (петък)	 на	
16	 локации	 в	 обхвата	 на	
Северноцентралното	 дър-
жавно	 предприятие	 ще	 се	
проведе	инициативата	„Ле-
совъд	 за	 един	 ден“,	 която	
за	 трета	 поредна	 година	
се	 организира	 в	 навече-
рието	 на	 Седмицата	 на	
гората.	 Зам.-министърът	
на	 земеделието	 и	 храните	
Атанас	 Добрев	 ще	 открие	
проявата	в	Габрово,	където	
над	100	деца	от	основните	
училища	 ще	 се	 съберат	 в	
парк	 „Маркотея“.	 	 Своеоб-
разният	детски	празник	е	с	
начало	13.30	часа,	като	при	
лошо	 време	ще	 се	 прове-
де	 в	 габровската	 спортна	
зала	„Орловец“.	
	 Инициативата	 „Лесо-
въд	 за	 един	 ден“	 е	 насо-
чена	 към	 ученици	 от	 на-
чалния	курс.	Тя	има	за	цел	
да	 представи	 пред	 деца-

та	 дейността	 на	 горските	
служители.	 Чрез	 беседи	 и	
интерактивни	 игри	 те	 ще	
научат	повече	за	лесовъд-
ската	професия,	за	горски-
те	екосистеми.
	 „Лесовъд	 за	 един	ден“	
ще	се	проведе	на	30	март	
също	 и	 в	 териториалните	
поделения	на	СЦДП	в	Се-
влиево,	Дряново	и	Трявна.
	 В	 Севлиево	 празникът	
е	от	10.00	часа	в	парк	„Ка-
зармите“,	 като	 при	 лошо	
време	 ще	 се	 проведе	 в	
зала	 „Дан	 Колов“.	 В	 Дря-
ново	 детският	 празник	
започва	 в	 10.00	 ч.	 в	 дво-
ра	 на	 СУ	 „Максим	 Райко-
вич“,	 при	 лошо	време	 –	 в	
сградата	 на	 училището.	 В	
Трявна	 началният	 час	 е	
13.30	 в	 градския	 парк	 зад	
читалище	 „Пенчо	 Славей-
ков“,	 при	 лошо	време	 –	 в	
сградата	на	читалището.	

рУЖа ЛЮБеНова
	 Състав	 на	 Админи-
стративния	съд	в	Габрово,	
председателстван	от	съдия	
Иван	Цонков,	отмени	като	
„неправилна	 и	 незаконо-
съобразна“	 заповедта,	 с	
която	е	уволнен	д-р	Антон	
Г.	 Ще	 припомним,	 че	 до	
20	октомври	м.	 г.	 бившият	
международен	 футболен	
съдия	 и	 ветеринарен	 док-
тор	 беше	шеф	 на	Област-
ната	дирекция	по	безопас-
ност	 на	 храните	 в	 София	
град.	 Тогава,	 със	 заповед	
за	 налагане	 на	 дисципли-
нарно	наказание	№	НК-15	
от	 20.10.2017	 г.,	 издадена	
от	 Изпълнителния	 дирек-
тор	 на	 Българска	 агенция	

по	 безопасност	 на	 храни-
те,	д-р	Антон	Г.	бе	уволнен.	
	 Месеци	 преди	 това	
уволнение,	 още	 през	 ля-
тото	 на	 м.	 г.,	 от	 проку-
рорското	 спецзвено	 „Ан-
тикорупция“	 съобщиха,	
че	 Антон	 Г.	 е	 обвинен	 в	
престъпление	 по	 служба	
и	 принуда.	 Според	 проку-
ратурата	той	е	подпомагал	
фирмата,	 в	 която	 работи	
синът	 му,	 като	 е	 оказвал	
натиск	 върху	 конкурен-
тите	 й.	 Дружествата	 се	
занимавали	 с	 отработена	
мазнина,	 изкупувана	 като	
суровина	 за	 биогориво	 и	
от	 заведения	 за	 общест-
вено	 хранене.	Тези	 дейст-
вия	 според	 прокуратурата	

не	 били	 от	 компетенцията	
на	 БАБХ,	 а	 на	 РИОСВ,	 и	
Антон	Г.	е	нарушил	право-
мощията	 си,	 според	 дър-
жавното	обвинение.	Освен	
това	 е	 обвинен	 и	 в	 опит	
да	 принуди	 управител	 на	
търговско	 дружеството	 с	
чуждестранен	 собственик	
да	не	извършва	търговска	
дейност	на	територията	на	
София.	То	също	се	занима-
вало	 със	 съхраняване	 на	
отработена	мазнина.
	 В	 края	 на	 миналата	
година,	 на	 11	 декември,	
стана	 ясно,	 че	 Софийска-
та	 градска	 прокуратура	 е	
внесла	 обвинителен	 акт	
срещу	 Антон	 Г.,	 обвинен	
по	 два	 текста	 от	 Наказа-

телния	 кодекс.	По	 същото	
време	 той	 е	 с	 мярка	 за	
неотклонение	„Парична	га-
ранция“	 в	 размер	 на	 5000	
лева.	 До	 момента	 не	 е	
известно	 делото	 да	 е	 на-
срочено	и	за	коя	дата.	
	 Междувременно	 горео-
писаното	 послужило	 като	
мотив	 за	 отстраняването	
му	 като	 шеф	 на	 ОДБХ	 -	
София	 град,	а	после	и	за	
уволнението	 му.	 Антон	 Г.	
обаче	е	обжалвал	наказа-
нието	си	и	сега	с	решение	
от	22	март	т.	г.	габровски-
ят	 Административен	 съд	
реши,	че	то	е	незаконосъ-
образно.
	 „Липсват	 преки	 или	
косвени	 доказателства	 в	

административната	 препи-
ска	 за	 това,	 че	 жалбопо-
дателят	действително	е	из-
вършил	 инкриминираните	
деяния,	в	които	е	обвинен,	
поради	 което	 не	може	 да	
се	 приеме	 за	 доказано	
от	 дисциплинарно	 наказ-
ващия	 орган,	 че	 жалбо-
подателят	 Г.	 не	 е	 спазил	
изискванията...	на	Кодекса	
за	 поведение	 на	 служите-
лите	 в	 държавната	 адми-
нистрация,	 поради	 което	
на	Същия	е	наложено	дис-
циплинарно	 наказание...	
а	 именно,	 че	 е	 нарушил	
виновно	 своите	 служеб-
ни	 задължения,	 като	 не	
е	 спазвал	 установените	 с	
Кодекса	 за	 поведение	 на	

служителите	в	държавната	
администрация	правила.	В	
случая	изводът	за	наруше-
ние	на	правила	от	етичния	
кодекс	е	основан	на	пред-
положение,	 че	 жалбопо-
дателят	 е	 извършител	 на	
престъпления,	 за	 които	 е	
обвинен,	 и	 това	 обуславя	
негативната	оценка	на	ор-
гана	 в	 морален	 и	 етичен	
план...	 В	 административ-
ния	 акт	 липсват	 фактиче-
ски	основания,	въз	основа	
на	 които	 да	 се	 направи	
извод,	 че	 деянието	 съста-
влява	 дисциплинарно	 на-
рушение	и	както	стана	на	
въпрос	 по-горе,	 липсват	
доказателства	 за	 такива	
деяния,	като	от	страна	на	

дисциплинарно	 наказва-
щия	орган	дори	не	са	из-
искани	и	не	са	приобщени	
никакви	 доказателства	 в	
тази	 насока,	 които	 евен-
туално	 са	 събрани	в	 хода	
на	 досъдебното	 производ-
ство.	 Поради	 изложеното	
съдът	 намира,	 че	 оспоре-
ната	 заповед	 не	 съдържа	
описание	 на	 конкретни	
действия	или	бездействия,	
които	да	са	извършени	от	
жалбоподателя	А.	Г.	и	кои-
то	да	уронват	престижа	на	
службата,	 тъй	 като	 само	
в	 тези	 случаи	 нарушение-
то	 на	 етичните	 правила	 е	
основание	за	налагане	на	
дисциплинарно	 наказание	
уволнение...	

Съдът îтмåíè увîлíåíèåтî íа д-р Аíтîí Г.
Заповедта за отстраняването на директора на ОДБХ - София град е неправилна и незаконосъобразна, реши Административният съд в Габрово

85 раáîтîдатåлè îт îáлаñтта ñа учаñтвалè в 
прîучваíåтî за пîтрåáíîñтèтå èм îт раáîтíа ñèла

Зам.-мèíèñтър Дîáрåв îткрèва 
„Лåñîвъд за åдèí дåí” в Гаáрîвî
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• съобщения за ремонтни дейности
• Проверка на сметка
• УслУгите,	които предлагаме

водоснабдяване и канализация
 Г а б р О В О

www.vik-gabrovo.com

Вик оод - габрово, бул. „Трети март” 6
office@vik-gabrovo.com

Управителният съвет на „СПОрТ МОДЕЛ КЛУб 
ГабрОВО” Ви кани на редовно Общо събрание на 

членовете на сдружението, което ще се проведе на 4 
май 2018 година (петък) от 18:00 часа в седалището 

на сдружението при следния дневен ред:
1. Отчет на Председателя на УС за дейността на сдружението 
през 2017 година и освобождаване на членовете на УС от от-
говорност.
2. Приемане на програма за дейността през 2018 година.
3. Разглеждане и приемане на бюджет за 2018 година.
4. Обсъждане и вземане на решение за размера на членския 
внос за 2018 година.
5. Освобождаване на членовете на Управителния съвет, Предсе-
дателя му поради изтичане на мандата им.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния 
съвет и Председателя му за мандата им.
7. Избор на нов Управителен съвет.
8. Избор на Председател на Управителния съвет.
9. Вземане на решение за пререгистрация на Сдружението.
10. Разни.
Поканват се членовете на сдружението или техни упълномощени 
представители. Материалите за заседанието по дневния ред са 
на разположение на членовете на сдружението както в седали-
щето, така и на адрес: гр. Габрово, ул. „Орловска“ 29.

УПраВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ 
На СЛрД „ЧарДаФОН” - ГабрОВО

На рЕДОВНО ЗаСЕДаНИЕ На УС12/05.12.2017 г.,
На ОСНОВаНИЕ чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ
 и чл. 27, ал. 3 от Устава на сдружението

СВИКВа ОбЩО СЪбраНИЕ
на 20 април 2018 г. от 18.00 часа

в конферентната зала на Мол Габрово
при следния ДНЕВЕН  рЕД:

1.	 Отчет	 за	 дейността	 и	 финансовото	 състояние	 на	
СЛРД	„ЧАРДАФОН”	за	2017	година.
2.	Отчет	на	контролния	съвет	на	СЛРД	„ЧАРДАФОН”	за	
2017	година.
3.	Приемане	на	бюджет	на	СЛРД	„ЧАРДАФОН”	за	2018	
година.
4.	Приемане	на	основни	насоки	и	програми	на	СЛРД	
„Чардафон”	за	2018	година.
5.	Определяне	размера	на	членският	внос	за	2019	г.
6.	 Избор	 на	 представители	 на	 СЛРД	 „Чардафон”	 за	
участие	в	ОС	на	НЛРС	–	СЛРБ.
7.	Разни

	 На	 1	 април	 ще	 влезе	
в	сила	Националният	рам-
ков	договор	за	денталните	
дейности	 между	 Нацио-
налната	 здравноосигури-
телна	 каса	 и	 Българския	
зъболекарски	 съюз	 за	
2018	 година.	 В	 него	 се	
определят	 правилата,	 по	
които	 ще	 бъде	 оказвана	
дентална	помощ	на	здрав-
ноосигурените	 пациенти,	
напълно	или	 частично	 за-
платена	от	НЗОК,	както	и	
обемите	и	цените	на	тази	
помощ.	 Договорът	 беше	
публикуван	 в	 Държавен	
вестник,	бр.	26	от	23	март	
2018	г.	

	 Здравноосигурените	
лица	 могат	 да	 се	 обръ-
щат	към	лекар	по	дентална	
медицина	 по	 свой	 избор	
за	 всяка	 от	 договорените	
дейности	 през	 срока	 на	
действие	 на	 Националния	
рамков	 договор	 (НРД)	 за	
денталните	 дейности.	 Ва-
жно	 е	 да	 се	 отбележи,	
че	 осигурените	 получават	
договорената	дентална	по-
мощ	само	след	доказване	
на	 здравноосигурителните	
си	права	и	представяне	на	
валидна	 здравноосигури-
телна	книжка	на	избрания	
лекар	по	дентална	медици-
на.	

	 Здравноосигурените	
лица	имат	право	да	пода-
ват	жалби	пред	директора	
на	 съответната	 РЗОК,	 ко-
гато	 не	 са	 удовлетворени	
от	 денталните	 дейности,	
свързани	с	оказаната	ден-
тална	 помощ,	 заплащана	
напълно	 или	 частично	 от	
НЗОК.	
	 Лекарите	 по	 дентална	
медицина	 трябва	 да	 по-
ставят	 на	 видно	 място	 в	
амбулаторията	 списък	 с	
информация	относно:
	 1.	 Пакетите,	 обемите	 и	
стойностите	 на	 договоре-
ните	дейности,	за	които	е	
сключен	договор;	

	 2.	 Категориите	 лица,	
освободени	 от	 заплащане	
на	 потребителска	 такса,	
както	 и	 списък	 на	 забо-
ляванията,	при	които	тези	
лица	са	освободени.
	 Лечебните	 заведения	 за	
дентална	 помощ,	 желае-
щи	 да	 сключат	 договор	 с	
НЗОК,	 могат	 да	 кандидат-
стват	по	условията	и	реда,	
определени	 от	 Национал-
ния	рамков	договор	за	из-
вършване	 на	 видове	 дей-
ности	 от	 пакета,	 за	 които	
лечебното	 заведение	 е	
регистрирано	 в	 Регионал-
ната	 здравна	 инспекция.	
Лечебни	 заведения,	 кан-

дидатстващи	 за	 сключва-
не	на	договор	с	НЗОК	за	
оказване	 на	 извънболнич-
на	дентална	помощ,	 пода-
ват	 заявления	 и	 предста-
вят	 документи	 в	 РЗОК	 в	
30-дневен	срок	от	влизане	
в	сила	на	НРД.	Директорът	
на	РЗОК	в	срок		 30	 дни	
от	 подаване	 на	 заявле-
нието	 сключва	 договор	 с	
изпълнителите,	които	отго-
варят	на	условията.
	 Всеки	момент	се	очак-
ва	и	публикуването	в	Дър-
жавен	 вестник	 на	 Нацио-
налния	рамков	договор	за	
медицинските	 дейности	
през	2018	година.

	 Започнаха	 Европейски-
те	 дни	 на	 художествените	
занаяти,	които	са	четвърти	
поред	 за	 нашата	 страна,	
като	през	2018	година	мест-
ни	 власти,	 музеи,	 училища	
за	 приложни	 изкуства	 и	
занаятчии	са	обединени	от	
темата	„Да	оставим	наслед-
ство	за	бъдещето”.	Коорди-
натор	на	дните	за	България	
е	 РСО	 „Централна	 Стара	
планина“,	със	съдействието	
на	„Европа	директно“.

Севлиево	се	включва	в	
Европейските	 дни	 на	 худо-
жествените	 занаяти,	 които	
тази	 година	 се	 провеждат	
от	26	март	до	4	април	в	се-

дем	 общини	 от	 РСО	 „Цен-
трална	Стара	планина“	със	
съдействието	 на	 Европей-
ския	 информационен	 цен-
тър	 „Европа	 директно“	 към	
ГТПП	 -	 Габрово,	 Севлиево,	
Ловеч,	 Луковит,	 Тетевен,	

Елена	и	Дряново.	
	 Севлиево	 избра	 да	 по-
каже	 традиционни	 обичаи	
и	 занаяти	 от	 нашия	 край	
в	 дните	 на	 едни	 от	 най-
почитаните	 у	 нас	 празници	
-	 Лазаровден	 и	 Цветница.	
Събитието	 започва	 на	 30	
март	 на	 площад	 „Свобода“	
и	 ще	 приключи	 на	 1	 ап-
рил	-	Цветница.	През	трите	
празнични	 дни	 севлиевци	
ще	могат	 да	 се	 забавляват	
с	 творчески	 ателиета,	 ба-
зар	 за	 ръчно	 изработени	
сувенири	и	декоративни	ук-
раси.	Ще	има	демонстрация	
на	 художествени	 занаяти	 и	
приложни	 изкуства	 -	 ико-

ни	с	камъчета,	сувенири	от	
гипс,	 музикални	 инструмен-
ти,	художествена	обработка	
на	 дърво,	 бижутерия,	 но-
жарство	и	др.		
	 В	10:30	часа	на	30	март	
на	сцената	пред	Общината	
Европейските	 дни	 на	 за-
наятите	 ще	 бъдат	 открити	
официално	 с	 концерт	 на	
Севлиевска	 духова	 музика	
със	 солист	 Цветина	 Мари-
нова.	Час	по-късно	програ-
мата	ще	продължи	с	изпъл-
нения	 на	 вокалната	 група	
„Децата	 на	 Севлиево”,	 а	 в	
17:30	 часа	 севлиевци	 ще	
могат	 да	 се	 насладят	 на	
концерт	на	Детски	фолкло-

рен	 ансамбъл	 „Развитие”	
при	НЧ	„Развитие	-	1870”.	
	 На	 Лазаровден,	 в	 съ-
бота	 програмата	 продъл-
жава	 на	 площада	 като	 от	
11:00	 часа	 е	 концертът	 на	
състави	при	ЦПЛР	„Детски	
комплекс“	в	Севлиево	и	на	
Фолклорна	 формация	 „Ве-
селина”	при	НЧ	„Развитие	-	
1870”.	В	неделя	-	на	Цветни-
ца,	от	10:30	часа	за	добро-
то	 настроение	 на	 всички	
ще	 се	 погрижи	 вокалната	
група	 „Upstream	 voices“,	 а	
празникът	 ще	 завърши	 с	
концерт	 на	 Деси	 Добрева	
от	 11:00	 часа	 на	 площад	
„Свобода“.

	 Със	заповед	на	Минис-
търа	 на	 образованието	 от	
1	 август	 2017	 година	 Про-
фесионална	 гимназия	 по	
строителство	 -	 Габрово	 се	
сля	 със	СУ	 „Отец	Паисий“	
–	Габрово.	След	сливането	
беше	осъществен	прием	по	
специалностите	 „Строител-
ство	и	архитектура“	и	„Ин-
териорен	дизайн“.
	 И	през	тази	учебна	го-
дина	единадесетокласници-
те	 от	 специалност	 „Строи-
телство	 и	 архитектура“	ще	
вземат	 участие	 в	 регио-
налния	 кръг	 на	 състеза-
нието	 за	 „Най-добър	 млад	

строител“,	 организирано	
от	 Министерството	 на	 об-
разованието	 с	 партньори	
от	 строителния	 бранш.	
Състезанието	 предоставя	
възможност	 на	 учениците	
от	 средните	 училища	 да	
демонстрират	 теоретична-
та	 си	 подготовка,	 както	 и	
практическите	 умения	 и	
компетентностите	 за	 из-
пълнение	 на	 строителни	
дейности,	 придобити	 при	
обучението	 по	 професиите	
от	направление	„Строител-
ство“.	 Атрактивната	 извън-
класна	дейност	е	насочена	
към	 изграждане	 интереса	
на	 учениците	 към	 профе-
сията,	 насърчаване	 разви-
тието	 на	 творческите	 им	
способности	и	мотивиране	
участието	 им	 в	 междуучи-
лищно	 сътрудничество	 и	
съревнование.
	 Участието	 на	СУ	 „Отец	
Паисий“	 ще	 бъде	 в	 след-
ните	 състезателни	 дисци-
плини:	 Мазилки,	 шпаклов-
ки	 и	 бояджийски	 работи,	
включващи	 изпълнение	 на	
задължителен	 и	 свободен	
декоративен	 ефект;	 Обли-
цовки	и	настилки;	Зидария,	

включваща	теоретичен	тест	
и	изпълнение	на	зидария	с	
керамични	тухли	Винербер-
гер.	
	 Въпреки	 че	 учениците	
са	 от	 специалност	 „Стро-
ителство	 и	 архитектура“,	
професия	 „Строителен	
техник“,	 те	 се	 подготвят	
допълнително	 и	 по	 трите	
дисциплини,	 в	 които	 ще	
се	 състезават.	 Задълбоче-
ното	 обучение	 по	 няколко	
строителни	професии	пара-
лелно	 осигурява	 на	 учени-
ците	 добро	 представяне	 и	
получаване	 на	 награди	 от	
фирмите	спонсори.
	 Във	 връзка	 с	 предла-
гания	план-прием	след	 за-
вършен	 VII	 клас	 за	 учеб-
ната	 2018-2019	 година	 в	
специалностите	 „Строи-
телство	 и	 архитектура“	 и	
„Интериорен	 дизайн“	 бе	
организиран	 съвместно	 с	
Камарата	 на	 строителите	
конкурс	 за	 учениците	 от	
VII	 клас	 „Архитектурата	 на	
Габрово	 през	 епохата	 на	
Възраждането“.	 Конкур-
сът	 даде	 възможност	 на	
учениците	 да	 приложат	 на	
практика	усвоените	знания	

по	история	и	цивилизация,	
изобразително	 изкуство	 и	
технологии.	 За	 да	 се	 за-
познаят	 с	 архитектурните	
особености	на	габровската	
къща,	 учениците	 посетиха	
чаршията	 в	 ЕМО	 „Етър“	 и	
старата	 градска	 част	 на	
Габрово,	изучиха	специфич-
ните	строителни	материали	
и	техники,	които	са	използ-
вали	 потомците	 на	 Колю	
Фичето.	 Надпреварата	 бе	
в	 три	 направления	 -	 гра-
фика,	живопис	и	приложно	
изкуство.	 Във	 фоайето	 на	
училището	 могат	 да	 бъдат	
разгледани	 творбите	 на	
едни	 бъдещи	 архитекти	 и	
дизайнери.	 Предстои	 ком-
петентно	жури	да	разгледа	
творбите	и	да	награди	най-
добрите	от	тях.
	 През	 месец	 април	 ще	
се	 проведе	 инициативата	
„Ден	на	отворените	врати“,	
когато	всички	желаещи	ще	
имат	 възможност	 по-под-
робно	да	се	запознаят	със	
същността	на	предлаганите	
в	СУ	„Отец	Паисий“	специ-
алности	 „Строителство	 и	
архитектура“	 и	 „Интерио-
рен	дизайн“.	

ЖеНиНа деНЧева
	 Заседание	 на	 Регио-
налния	 съвет	 за	 разви-
тие	на	Северен	централен	
район,	 председателствано	
от	 областния	 управител	
на	 област	 Габрово	 Неве-
на	Петкова,	 се	 проведе	 в	
Габрово.	
	 В	заседанието	участва	
заместник-министърът	 на	
регионалното	 развитие	 и	
благоустройството	 Деница	
Николова,	 която	 направи	

представяне	 на	 определе-
ните	 три	 варианта	 за	 нов	
териториален	 обхват	 на	
районите	от	ниво	2	в	Бъл-
гария.	Дискусиите	за	ново-
то	 статистическо	 райони-
ране	 на	 страната	 са	 част	
от	 инициатива	 на	 Минис-
терството	на	регионалното	
развитие	 и	 благоустрой-
ството,	която	цели	широко	
обществено	обсъждане	 на	
предложените	от	междуве-
домствена	 работна	 група	

три	 варианта	 за	 ново	 ра-
йониране.	
	 „Предстоят	 промени	 и	
реформи	 от	 гледна	 точка	
на	 райониране,	 на	 стра-
тегически	планове	и	доку-
менти,	които	ще	формират	
бъдещето	 на	 регионална-
та	 политика	 в	 търсене	 на	
по-добри	 възможности	 за	
развитие	 на	 нашите	 ре-
гиони.	 Една	 от	 основни-
те	 причини	 за	 делението	
на	 големи,	 малки	 градове	
и	 периферия	 е	 свързана	
с	 европейското	 финанси-
ране	 и	 подходите,	 които	
изискваха	 финансирането	
да	 бъде	 насочено	 към	 го-
лемите	градове.	Не	само	в	
България,	но	и	в	Европей-
ския	 съюз	 се	 виждат	 го-
лемите	 дисбаланси,	 които	
се	получават	между	регио-
ните,	и	фокусиране	на	фи-
нансирането	към	големите	
градове.	Именно	 затова	 в	
следващия	 програмен	 пе-
риод	 трябва	 да	 се	 търсят	

по-децентрализирани	 под-
ходи	 за	 инвестиране.	 Той	
ще	бъде	фокусиран	повече	
към	 интегрирани	 инвести-
ции	 за	 конкретна	 терито-
рия“,	 каза	 зам.-министър	
Николова.
	 Сега	страната	е	разде-
лена	 на	 6	 района.	 Сегаш-
ният	 Северен	 централен	
район,	в	който	се	включва	
и	 Габрово,	 е	 с	 тенденция	
до	1	година	да	не	отговаря	
на	 изискването	 за	 мини-
мум	 800	 000	 жители,	 обо-
собяващи	 територията	 на	
един	 район.	Трябва	 да	 се	
направи	 прерайониране,	
за	да	бъде	устойчив	моде-
лът	и	след	2020	година,	за	
да	 се	 осигури	 адекватно	
европейско	финансиране.
	 „Съставена	 бе	 между-
ведомствена	 работна	 гру-
па	с	широка	представител-
ност	на	всички	институции,	
включително	 на	 БАН,	МС,	
президентството,	НСИ.	На-
правихме	 анализ	 на	 въз-

можните	варианти	при	но-
вия	подход	на	регионална	
политика.	 Става	 дума	 за	
три	варианта	с	най-голяма	
устойчивост	по	отношение	
на	 демографски	 трендове	
и	 регионалната	 политика.	
Първият	 предложен	 вари-
ант	е	най-лекият	от	гледна	
точка	на	прерайонирането.	
Към	Северозападен	район	
се	 прибавят	 още	 две	 об-
ласти	 -	 Велико	 Търново	
и	 Габрово.	 При	 този	 мо-
дел	бихме	постигнали	една	
устойчивост	 за	 период	
2040-2050	 година.	 Основен	
недостатък	 на	 този	 вари-
ант	са	две	неща	-	едното,	
че	 изкуствено	 се	 допъл-
ва	 Северозападен	 район	
с	 две	 области,	 които	 не	
попадат	 като	 географска	
обособеност	 към	 него.	
Другият	негатив	е,	че	този	
район	става	с	много	голям	
обхват,	 което	 предполага,	
че	 при	 едно	 бъдещо	 фи-
нансиране,	 включително	

и	 европейско,	 този	 район	
ще	изтегля	голяма	част	от	
ресурсите.
	 В	 рамките	 на	 другия	
вариант	се	предлагат	чети-
ри	района	на	 територията	
на	 страната,	 като	 почти	
цяла	 Северна	 България	 е	
обособена	 в	 един	 регион.	
Основният	 позитив	 е	 фо-
кусиране	 върху	Дунавския	
регион	 и	 планинския	 ре-
гион,	 ще	 има	 възможност	
тези	 потенциали	 да	 се	
ползват	 за	 едно	 бъдещо	
икономическо	 развитие,	
възможност	за	общи	парт-
ньорски	 проекти.	 А	 това	
ще	 бъде	 тенденцията	 за	
новия	 програмен	 период.	
В	рамките	на	този	вариант	
се	формира	и	един	Черно-
морски	регион.	
	 Третият	 район	 е	 Ро-
допско-тракийският,	 който	
в	момента	обхваща	Южен	
централен	 район.	 София	
остава	в	рамките	на	Юго-
западния	 район.	 Дискуси-

ите	 по	 този	 вариант	 бяха	
в	 посока	 до	 каква	 сте-
пен	 София	 град	 следва	
да	 остане	 в	 рамките	 на	
този	 район.	 Въпреки	 това	
този	вариант	като	модел	е	
един	 от	 най-обоснованите	
и	 най-приемливите.	 Има	
вариант	 София	 град	 да	
бъде	като	отделен	регион,	
населението	 й	 е	 доста-
тъчно	 за	 това.	 Той	 може	
да	 се	 развива	 достатъчно	
добре	икономически	и	без	
останалите	центрове“,	каза	
още	Деница	Николова.	
	 Подобни	 дискусии	 ще	
се	 проведат	 на	 ниво	 ре-
гионални	 съвети	 за	 раз-
витие,	 а	 целта	 е	 да	 се	
чуят	 мнения,	 позиции	 и	
аргументи,	за	да	се	вземе	
най-консенсусното	 и	 ра-
ботещо	 решение.	 Те	 ще	
продължат	до	края	на	ап-
рил,	 а	 през	 май	 вече	 ще	
има	един	вариант	за	ново	
статистическо	 райониране	
на	страната.

Съдът îтмåíè увîлíåíèåтî íа д-р Аíтîí Г.
Продължава от стр. 1
	 Както	и	по-горе	се	по-
сочи,	 в	 процесната	 запо-
вед	 е	 описано	 единствено	
получено	 от	 СГП	 специа-
лизирано	 звено	 „Антико-
рупция“	 писмо,	 с	 което	
Изпълнителният	 директор	
на	 БАБХ	 е	 уведомен	 за	
образувано	 срещу	 Г.	 до-
съдебно	 производство,	
по	 което	 му	 е	 повдигнато	
обвинение	 за	 извършени	
две	 престъпления...	 но	 не	
и	 някакви	 действия	 или	
бездействия,	 извършени	
от	 негова	 страна,	 които	
следва	да	се	квалифицират	
като	 тежко	 дисциплинар-
но	 нарушение,	 засягащо	
общовалидни	 обществени	
ценности,	 водещо	 до	 на-
кърняване	обществения	ав-
торитет	 на	 институцията.	
Следва	 в	 тази	 връзка	 да	

се	 посочи,	 че	 е	 необхо-
димо	 изложените	 факти-
чески	 действия	 на	 служи-
теля	 да	 бъдат	 свързани	 с	
конкретно	посочени	негови	
задължения,	 които	 той	 не	
е	изпълнил	или	които	е	на-
рушил	и	които	обосновават	
действително	 нарушение	
на	 цитираните	 в	 запове-
дта	 норми	 от	 Кодекса	 за	
поведение	 на	 служителите	
в	 държавната	 администра-
ция.	В	случая	такава	връз-
ка	 действително	 липсва,	
което	 дава	 основание	 да	
приеме,	 че	 в	 оспорената	
заповед	липсват	мотиви...“
	 С	 това	 заповедта	 за	
уволнение	 на	 Антон	 Г.	 е	
отменена,	а	БАБХ	е	осъде-
на	 да	 му	 плати	 сумата	 от	
708,24	лв.	съдебно-деловод-
ни	 разноски.	 Решението	
може	да	се	обжалва	пред	
ВАС	в	14-дневен	срок.

Зам.-мèíèñтър Дåíèца Нèкîлîва: „Прåдñтîè 
íîвî ñтатèñтèчåñкî райîíèраíå íа ñтраíата”

Нацèîíалíèят рамкîв дîãîвîр за дåíталíè дåйíîñтè влèза в ñèла íа 1 апрèл

Запîчíаха Еврîпåйñкèтå дíè íа худîжåñтвåíèтå заíаятè

85 раáîтîдатåлè îт 
îáлаñтта ñа учаñтвалè 
в прîучваíåтî за 
пîтрåáíîñтèтå èм îт 
раáîтíа ñèла

Продължава от стр. 1 
	 Анкетата	 се	 провеж-
да	 за	 пръв	 път	 тази	 го-
дина.	 Целта	 е	 да	 се	 по-
лучи	 реална	 и	 конкретна	
информация	 за	 обхвата,	
професиите,	 компетенци-
ите,	 знанията	 и	 уменията	
на	търсените	от	работода-
телите	 кадри.	 Резултатите	
от	 анкетата	 ще	 послужат	
за	 определяне	 на	 по-на-
татъшните	 приоритети	 на	
областната	 политика	 по	
насърчаване	 на	 заетостта	
и	 в	 сферата	 на	 образо-
ванието	 и	 обучението,	 в	
съответствие	 с	 приорите-
тите	 на	 областната	 стра-
тегия	 за	 развитие	 и	 на	
регионалните,	 областни-
те	 и	 общинските	 планове	
за	 развитие.	 Обобщената	
на	 национално	 ниво	 ин-
формация	 от	 проведеното	
проучване	ще	се	използва	
при	 формиране	 на	 прио-
ритетите	 на	 националните	
стратегически	 документи	
и	 ежегодно	 утвърждава-
ния	 Национален	 план	 за	
действие	по	заетостта.

СУ „Отåц Паèñèй” - Гаáрîвî íа Нацèîíалíî 
ñъñтåзаíèå „Най-дîáър млад ñтрîèтåл”



328 март 2018 г.

 - Преди няколко дни 
имаше публикация, че 
150 родители на деца 
недоволстват от калния 
двор след направената 
газификация на детска-
та градина. От Общината 
вече обещаха, че пробле-
мът ще бъде решен. Ва-
шето мнение какво е?
	 -	 Нормално	 е	 роди-
телите	 да	 имат	 високи	
изисквания.	 Всеки	 иска	
най-доброто	 за	 детето	
си.	 Проведени	 са	 разго-
вори	 на	 всички	 нива	 на	
ръководството	 на	 Общи-
ната.	 „Ситигаз“	 е	 поела	
ангажимент	да	възстанови	
щетите,	 които	 са	 нанесе-
ни	 по	 двора.	 От	 лятото	
тече	ремонт	на	улица	„Ген.	
Николов“,	 изграден	 е	 нов	
тротоар	пред	детската	гра-
дина.	През	последните	дни	
беше	 заравнен	 теренът,	
който	 прилежи	 към	 трото-
ара,	 и	 вероятно	 ще	 бъде	
озеленен.	 Посетиха	 ме	
представители	 на	 „Озеле-
няване“,	 направиха	 пълен	
оглед	 на	 двора,	 измериха	
съоръженията	 на	 детските	
площадки.	Те	ще	излязат	с	
експертна	 оценка.	 Дворът	
ни	 е	 много	 хубав,	 но	 е	
изключително	 голям.	 Съ-
временен	 проект	 за	 него,	
който	 отговаря	 на	 всички	
европейски	 изисквания,	 е	
направен	 още	 преди	 две	
години.	Така	че	добра	воля	
да	се	промени	дворът	има.	
За	съжаление,	нещата	ста-
ват	 бавно,	 тъй	 като	 пло-
щта	е	твърде	голяма.
 - Известни сте с рабо-
тата си по проекти. Кои 
са най-важните, по които 
сте работили и работите в 
момента?
	 -	 Първият	 най-важен	
проект	-	„Прегърни	земята	
вместо	мен“,	беше	свързан	
с	популяризирането	на	Ча-
сът	 на	 Земята	 и	 с	 напра-
вената	 на	 площада	 пред	
Общината	 с	 всички	 деца	
една	 голяма	 работилница.	
Подарихме	 и	 на	 всички	
приятели	 и	 партньори	 по	
един	 голям	 календар,	 в	
който	 всяка	 група	 от	 гра-
дината	 беше	 представена	
на	страница	от	календара.	
Другият	ни	интересен	про-
ект,	 по	 който	 работихме	
две	 години,	 беше	 „Заедно	
да	 бъдем	 креативни“	 съв-
местно	 с	 няколко	 други	
държави	–	Унгария,	Турция,	
Румъния,	Латвия.	Проектът	
беше	 ориентиран	 към	 из-
ползването	 на	 техники	 в	
областта	на	изкуствата.	
	 Любопитното	 е,	 че	 за-
ключителната	 партньорска	
среща	 беше	 в	 България.	
Организирахме	 я	 така,	 че	

тя	 да	 съвпадне	 с	 Дните	
на	 Габрово	 през	 месец	
май,	 за	 да	 популяризи-
раме	 българската	 култу-
ра.	 Проектът	 завърши	 с	
изключително	 тържествен	
концерт	 в	 зала	 „Възраж-
дане“,	 в	 който	 участваха	
освен	наши	възпитаници	и	
емблематични	 за	 Габрово	
изпълнители	 като	 „Габров-
ските	 гласове“,	 Цветомир	
Цанков,	 Далия	 Ковачева,	
която	 е	 наш	 възпитаник.	
Резултатите	от	проекта	из-
мерваме	с	едно	помагало,	
което	 излезе	 на	 няколко	
езика,	 с	 един	 календар,	
с	 много	 обменен	 опит,	 с	
повишаване	 на	 езиковите	
компетенции	 на	 учителите	
и	много	нови	приятелства.	
Работихме	 и	 по	 няколко	
по-малки	проекта.	
	 Единият	 беше	 „Зелено	
сърце“,	в	рамките	на	който	
обновихме	вътрешния	двор	
с	 ударопоглъщаща	 настил-
ка,	с	беседка	и	други	съо-
ръжения	за	децата.	Други-
ят	 проект	 беше	 съвместен	
с	 Туристическо	 дружество	
„Узана“	 -	 „Лалугерът	 какво	
е?	 Природата	 защо	 е?“.	 А	
следващият	 изключително	
интересен	 проект	 бе	 пос-
ветен	 на	 годишнината	 от	
рождението	 на	 Ран	 Боси-
лек	-	„Патиланско	царство“,	
в	 който	 участваме	 три	по-
редни	години.
	 Към	момента	сме	парт-
ньори	 в	 няколко	 проек-
та	 по	 програма	 „Еразъм“.	
Единият	 е	 насочен	 към	
работата	с	родители.	Дру-
гото	 проектно	 предложе-
ния	 подадохме	 тези	 дни.	
С	 него	ще	 се	 опитаме	 да	
споделим	празници	и	раз-
влечения	с	няколко	държа-
ви	чрез	една	платформа	и	
софтуер,	 който	 закупихме	
по	 проект,	 спечелен	 съв-
сем	 скоро	 към	 Министер-
ството	на	образованието	и	
науката	 за	 оборудване	 на	
интерактивен	кабинет.	

 - Къде трябва да се 
набляга в работата на пе-
дагози като Вас, които се 
занимават с тази възрас-
това група от деца? Кое 
трябва да има превес – 
образованието или въз-
питанието?
	 -	Според	мен	във	век,	
в	който	човек	може	да	си	
намери	информация	отвся-
къде,	 акцентът	 трябва	 да	
се	 сложи	 върху	 възпита-
нието,	 върху	 ценностите,	
върху	 показването	 на	 со-
циални	модели,	върху	това	
децата	 да	 се	 научат	 да	
спазват	правила	и	да	мо-
гат	 да	работят	 в	общност.	
Думата	 общност	 е	 ключо-
ва	 и	 неслучайно	 хората	
говорят	за	първите	7	годи-
ни.	 Тук	 е	 основната	 роля	
на	детската	градина.	Едно	
дете	 може	 да	 бъде	 супер	
информирано	 и	 много	 ин-
телигентно.	 Но	 когато	 то	
няма	умения	и	елементар-
ни	навици	за	самообслуж-
ване,	 за	 организация,	 за	
общуване,	 то	 е	 обречено	
на	неуспех.
 - Когато говорим за 
първите 7 години, обик-
новено смятаме, че това 
възпитание се дава в се-
мейството. Често обви-
няваме родителите, че 
оставят възпитанието на 
децата си на детската гра-

дина и училището. Вярно 
ли е това?
	 -	 Рецепти	 няма.	 Има	
изключително	 интелигент-
ни	 и	 симпатични	 родите-
ли.	 За	 съжаление,	 има	 и	
родители	 от	 поколението,	
което	 изпуснахме,	 понеже	
бяхме	заети	да	преустрой-
ваме	 света.	Аз	 отличавам	
две	важни	функции	на	дет-
ската	 градина.	 При	 кому-
никацията	 с	 родителя	 се	
налага	градината	да	го	учи	
на	 някои	неща,	 ако	 той	 е	
достатъчно	 възприемчив.	
Налага	 се	 тя	 да	 работи	
за	изграждане	на	доверие	
в	 институциите,	 защото	 в	
момента	 в	 голяма	 степен	
то	липсва.	
	 Освен	 това	в	момента	
семейството	 се	 намира	 в	
своеобразен	преход	–	уве-
личава	 се	 броят	 на	 деца-
та	 от	 непълни	 семейства.	
Детската	градина	има	още	
една	 важна	 функция	 –	
компенсаторната.	 Колкото	
може	 тя	 да	 компенсира	
дефицитите	 в	 семейство-
то.	 Това	 е	 изключително	
сложна	 задача.	 В	 послед-
ните	няколко	години	и	при	
нас	 има	 психолози	 и	 ло-
гопеди.	 Но	 увеличаването	
на	броя	на	такива	специа-
листи,	за	съжаление,	не	е	
панацея.	Защото	в	семей-
ството	 всеки	 има	 своята	

социална	 роля	 и	 когато	
няма	кой	да	я	изпълни,	се	
отключват	 други	 механи-
зми,	 които	 ние	 можем	 в	
някаква	степен	да	компен-
сираме,	 ако	 имаме	 добро	
разбиране	 от	 страна	 на	
родителите	 и	 те	 застанат	
заедно	 с	 нас	 срещу	 про-
блема.	 Като	 имаме	 добри	
практики,	 имаме	 и	 добри	
резултати.	
	 И	още	една	 тенденция	
бих	 подчертала	 със	 съжа-
ление.	Увеличава	се	броят	
на	децата	с	разни	видове	
съвременни	заболявания	и	
проблеми.	На	нас	се	пада	
трудността	 да	 ги	 усетим	
и	 евентуално	 да	 насочим	
към	 специалисти	 за	 ко-
ректна	професионална	ди-
агностика.	 За	 съжаление,	
децата	 са	 все	 по-болни,	
стресирани,	 травмирани,	
информационно	 претова-
рени.
 - Като стана дума за 
стрес, напоследък се го-
вори много и за агресия-
та – сред децата, в семей-
ствата и дори в детските 
градини и специализира-
ни институции. бяха пока-
зани учителки от детски 
градини с агресивно по-
ведение. Сигурно е много 
трудно човек да се спра-
ви не с едно-две, а с 25 
деца едновременно. Има 
ли при вас претоварени 
групи, от каквито се оп-
лакват софиянци?
	 -	 Най-натоварени	 са	
подготвителните	 групи,	
защото	 в	 тях	 има	 задъл-
жителност	 на	 обучението.	
Двете	групи	на	шестгодиш-
ните	са	с	голям	брой	деца.	
Останалите	 са	 нормални	
–	с	по	двадесет	и	няколко	
деца.	 Но	 зависи	 какъв	 е	
съставът.	Има	деца,	с	кои-
то	 се	 работи	 трудно.	 Има	
и	прекрасни,	интелигентни	
деца,	 с	 които	 нещата	 се	
получават	 лесно	 и	 при-
ятно.	 Те	 имат	 доста	 по-
стижения	 и	 се	 изкушавам	
да	 спомена	 някои	 имена	
на	наши	възпитаници	като	
любимите	ни	Вяра	и	Ясен	
Пенчеви,	Валерия	Лозано-
ва,	Далия	Ковачева.	
	 Що	се	отнася	до	стре-
са	в	професията,	да,	стре-
сът	е	огромен.	Факт	е,	че	
във	 всяка	 професия	 има	
добри	и	лоши	примери.	Но	
е	 факт,	 че	 професията	 е	
отговорна	и	изисква	здра-
ви	нерви	и	голямо	сърце.	
	 Друг	е	въпросът	обаче,	
че	 няма	 млади	 хора,	 же-
лаещи	 да	 бъдат	 учители.	
Съвсем	случайно	през	но-
ември	дойде	при	мен	една	
стажантка	и	аз	бях	много	
щастлива.	 Не	 очаквах,	 че	
това	момиче	ще	бъде	тол-
кова	адекватно,	ще	ми	за-
дава	 толкова	 умни	 въпро-
си	 и	 ще	 иска	 да	 работи.	
Това	беше	професионална	
находка.
 - Много е важно да 
правите нещата заедно с 
родителите. Има ли нуж-
да от „училища“ за роди-
тели?
	 -	 Изключителна	 нуж-
да	 има.	 Изпробвали	 сме	
това	 преди	 много	 години,	
а	 и	 сега	 продължаваме.	
Това	е	една	наша	любима	
форма	на	работа.	Може	би	
думата	 „училище“	 стряска,	
но...	Въпреки	че	имам	про-
фесионална	 квалификация	

като	учител,	и	аз	като	ро-
дител	съм	правила	грешки	
и	си	давам	сметка,	че	мен	
никой	не	ме	е	обучил	как	
да	бъда	родител.	
	 Доволна	 съм,	 когато	
можем	да	 споделим	неща	
от	 опита,	 които	 работят.	
Благодарна	 съм	 за	 под-
крепата	на	всички	специа-
листи,	 психолози,	 непра-
вителствени		организации,	
които	 идват	 и	 помагат.	 В	
момента,	 в	 рамките	 на	
проект	 на	 Община	 Габро-
во,	 насочен	 към	 децата	
от	 подготвителните	 групи,		
сдружение	„Амалипе“	орга-
низира	срещи	с	родители.	
Организацията	 има	широк	
набор	 от	 специалисти,	
хора	 с	 практически	 опит.	
Темите	 са	 по	 желание	 на	
родителите,	 които	 задават	
и	практически	въпроси.	За	
подготвителните	 групи	 ги	
вълнува	 въпроса	 как	 да	
се	 направи	 плавен	 пре-
ход	 от	 детската	 градина	
към	 училището.	 Колегията	
също	 смята,	 че	 въпросът	
за	приемствеността	между	
детската	 градина	и	 учили-
щето	е	ключов,	тъй	като	в	
момента	 се	 дава	 възмож-
ност	на	учителите	да	рабо-
тят	 по	различни	програми	
и	да	си	изберат	програмни	
системи,	 същата	 възмож-
ност	 имат	 и	 учителите	 в	
училище.	 Оттам	 нататък	
остава	да	не	се	къса	връз-
ката.	 Как	 практически	 да	
се	 случи	 това	 обаче,	 е	
въпрос.
 - Кога е най-трудно 
общуването с родители-
те?
	 -	 Зависи	 от	 родителя.	
Ако	човекът	е	затворен	за	
комуникация	 и	 е	 недовер-
чив,	 е	 трудно.	Когато	има	
доверие,	 нещата	могат	 да	
се	 обяснят.	 Няма	 нещо,	
което	не	може	да	се	реши,	
ако	бъде	изказано	по	под-
ходящия	 начин,	 ако	 има	
добра	воля	от	двете	стра-
ни.
 - Общината предла-
га да се въведе методът 
„Монтесори“ във всички 
детски градини в Габро-
во. Той беше въведен ус-
пешно в Детска градина 
„Мечо Пух“, където се 
хвалят с добри резултати. 
Какво е Вашето мнение и 
търсите ли мнението на 
родителите?
	 -	 В	 момента	 обменя-
ме	 мнения	 с	 колегите,	 а	
мнението	 на	 родителите	
е	 следващата	 крачка.	 За	
да	 ги	 убедим	 в	 каквото	 и	
да	било,	първо	ние	трябва	
да	 бъдем	 професионално	
подготвени.	 Веднъж	 със	
самата	 теория	 на	 метода	
„Монтесори“	 и	 веднъж	 –	
как	практически	да	го	при-
ложим	 в	 нашите	 условия.	
Лично	за	мен	е	любопитно	
какво	 можем	 да	 научим	
и	 да	 приложим,	 защото	
е	 добре	 да	 се	 търсят	 но-
вости.	 Хубавите	 методики,	
които	 ние	 сме	 учили,	 съ-
държаха	 най-добрите	 по-
стижения	 за	 времето	 си.	
За	съжаление,	вече	някои	
не	работят.	
	 Глобалните	 методи	
за	 работа	 с	 големи	 гру-
пи	деца,	които	изпълняват	
нещо	еднотипно	по	указа-
ние,	 също	 вместо	 ефект	
вече	показват	дефект.	Тен-
денцията	 в	 момента	 е	 за	

работа	 с	 деца	 в	 по-мал-
ки	 групи.	 Що	 се	 отнася	
до	 метода	 „Монтесори“,	
това,	 което	 прочетох,	 и	
това,	 което	 видях,	 е,	 че	
детето	има	възможност	да	
избира	 дейности	 според	
собствената	 си	 нагласа	 в	
момента,	 като	 на	 учите-
ля	 се	 пада	 задачата	 да	
организира	 материалната	
среда	 и	 да	 го	 ръководи	
мъдро.	 На	 мен	 ми	 харес-
ва	 това	 взаимодействие	
между	 учител	 и	 дете.	 Лю-
бопитни	 са	 материалите,	
които	 „Монтесори“	 пред-
лага.	 Вероятно	 ще	 имаме	
една	група	по	този	метод.	
Ще	 поканим	 родителите	
да	 им	 обясним	 за	 какво	
става	 дума,	 защото	 все	
пак	този	метод	предполага	
ред	и	дисциплина,	за	кои-
то	родителят	трябва	да	ни	
окаже	съдействие.
 - Освен това каквото 
се прави в детската гра-
дина, то трябва да про-
дължи и вкъщи.
	 -	 Това	 е	 ключът.	 Без	
системност	 и	 последова-
телност	не	може	да	очак-
ваме	резултати.	Не	 искам	
да	 съдя	 никого	 за	 начина	
му	 на	 живот	 и	 нагласите	
му.	 Разбирам,	 че	 хората	
са	 стресирани	 и	 обреме-
нени	 и	 в	 повечето	 слу-
чаи	 не	 могат	 да	 отделят	
на	детето	си	необходимия	
психически	 ресурс.	 Но	 е	
хубаво	 да	 ги	 доведем	 до	
разбирането,	 че	 основни-
ят	 ангажимент	 за	 детето	
е	 техен.	 Ние	 можем	 да	
помогнем,	 да	 насочим,	 да	
доразвием,	 можем	 да	 бъ-
дем	 изключително	 полез-
ни,	при	условие,	че	си	вза-
имодействаме	позитивно	и	
отговорно.
 - Ще отпадне ли спо-
ред Вас някога детската 
градина като институция?
	 -	Исторически	детската	
градина	 възниква,	 когато	
се	 създават	 фабриките,	
за	 да	 съберат	 децата	 от	
улиците	 и	 да	 не	 са	 без-
призорни.	 Не	 смятам,	 че	
функциите	на	детската	гра-
дина	ще	отпаднат.	Отделен	
е	 въпросът	 как	 тя	 трябва	
да	се	трансформира.	Може	
би	 е	 логично	 да	 се	мисли	
в	посока	 групите	да	бъдат	
малки,	 да	 се	 върви	 към	
природосъобразен	 начин	
на	живот,	с	повече	движе-
ние.	Може	би	детската	гра-
дина	 трябва	 да	 бъде	 сред	
природата,	 децата	 да	 об-
грижват	 растения,	 живот-
ни.	И	най-важното	–	трябва	
да	сме	убедени,	 че	детето	
не	е	съд,	който	да	пълним	
с	 информация.	 То	 трябва	
да	 е	 същество,	 което	 се	
радва	 на	 живота.	 Да	 го	
научим	 да	 е	 в	 хармония	
със	 себе	 си,	 да	 разбира	
себе	си	и	да	се	изразява.	
А	ако	можем	да	открехнем	
и	 творчески	 възможности	
и	заложби,	това	е	прекрас-
но.	 Детето	 все	 повече	ще	
бъде	много	технологично	и	
тук	трябва	да	търсим	мяра-
та.	 Доколко	 технологиите	
могат	да	ни	помогнат	и	до-
колко	могат	да	ни	вкарат	в	
друга	 крайност.	Това	 е	 се-
риозно	предизвикателство.	
Аз	 самата	 никога	 не	 съм	
си	 представяла,	 че	 след	
20	 години	 всеки	 ще	 вади	
от	джоба	си	някакъв	умен	
телефон.

„Прîфåñèята å îтãîвîрíа è èзèñква здравè íåрвè è ãîлямî ñърцå”
НадеЖда тиХова

 Детска градина „Явор“ се отличава с нестан-
дартността и творческите идеи на своя екип, с 
двете сгради в един голям двор, с работата по 
много проекти. Така мисли директорът на детско-
то заведение Вера Тихова. Тя припомня, че именно 
тяхната детска градина е инициатор за провеж-
дането на първата национална конференция по въ-
просите на екологичното възпитание в България. 
В първия си проект „Прегърни земята вместо мен“ 
от детската градина станаха популяризатори и на 
инициативата за отбелязване на Часът на Земя-
та. Именно в това детско заведение се реализира 
и първият проект за детски градини по програма 
„Еразъм”. Общо 195 деца на възраст от 3 до 7 годи-
ни се възпитават и обучават в „Явор“. За усилията 
на екипа, за успехите и трудностите в работата 
с деца и родители разговаряхме с директора Вера 
Тихова.

Вåра Тèхîва - дèрåктîр íа дåтñка ãрадèíа “Явîр”:

димитър серафимов, 
магистър по кЛиНиЧНа 

псиХоЛогия и фиЛософия
	 Живеем	в	многопосоч-
но	 време.	 Развитието	 на	
технологиите	 непрекъсна-
то	 обогатява	регистъра	от	
възможности	 и	 потребно-
сти	за	съвременния	човек.	
Задачата	 да	 прецизираме	
и	правилно	да	ранжираме	
предложенията	 на	 живота	
често	ни	намира	неподгот-
вени.	 Налице	 е	 чувстви-
телно	 изоставане	 на	 мо-
рални	 и	 психологически	
компетенции	от	нивото	на	

техническия	 прогрес.	Този	
глобален	проблем	рефлек-
тира	 осезателно	 и	 в	 се-
мейната	среда,	където	ос-
новно	се	формира	новото	
поколение.	
	 В	 психолого-педагоги-
ческата	си	практика	често	
се	 натъквам	 на	 регуляр-
ни	 неефективни	 родител-
ски	 въздействия	 относно	
възпитанието	 на	 децата.	
Обикновено	 родителското	
тяло	не	отдиференцира	кои		
ценности		и	интереси		под-
лежат	 	 на	 	 обсъждане	 	 с	
подрастващите		и		кога	та-

кова	обсъждане	е	неумест-
но	по	 причина	 личностова	
незрялост	на	детето.	Честа	
практика	 например	 е	 съо-
бразяването	 с	 многоброй-
ните	 желания	 на	 малкия	
човек	 да	 се	 реализира	 в		
най-различни	 области	 на	
наука,	 изкуство	 и	 спорт.	
Осъществява	се	ангажира-
ност	в	4-5	(понякога	и	в	по-
вече)	 извънкласни	 дейнос-
ти	и	естествено	до	качест-
во	 не	 се	 достига.	 Несъм-
нено	 несправянето	 с	 при-
бързано	 избрани	 дейности	
не	 изгражда	 впоследствие	

психологически	 устойчива	
личност.	 Открояването	 на	
същинските	способности		и	
перспективи	 на	 детското	
развитие	може	да	бъде	ре-
зултат	от	експертен	анализ	
и	 оценка,	 а	 не	 следствие	
на	 емоционални	 хрумва-
ния.	
	 Често	 се	 греши	 и	 при	
избора	 на	 подарък	 за	 де-
тето.	 Обичайна	 практика	
е	 купуването	 на	 луксозни	
подаръци	 -	 през	 послед-
ните	 години	 най-вече	 от	
областта	на	електрониката.	
Такъв	 избор	 на	 подарък	

обикновено	 е	 предопреде-
лен	 от	 предишен	 анало-
гичен	 избор	 при	 другите	
деца.	 Електронните	 пода-
ръци	обсебват	почти	цяло-
то	 внимание	 и	 енергия	 и	
спомагат	 децата	и	родите-
лите	 да	 съществуват	 един	
до	 друг,	 а	 не	 един	 с	 друг.	
Добре	 е	 да	 се	 има	 пред-
вид,	 че	 перспективно	 за		
всяко	дете	е	родителят	да	
намира	 пълноценно	 време	
за	него.	Пълноценното	вре-
ме	 включва	 умението	 за	
слушане.	 Това	 е	 времето,	
когато	се	постига	уникална	

и	същинска	заедност	и		хо-
рата	са	един	с	друг.
	 Друг	сериозен	проблем	
е	осмислянето	чрез	децата	
в	 много	 семейства.	 Като	
първостепенна	 ценност	
се	 изтъква	 отглеждането	
и	 възпитанието	 на	 малкия	
човек.	 Родителят	 в	 такива	
случаи	 	 е	 	 с	 компенса-
торно	 поведение.	 Не	 	 е	
постигнал	 нещо	 важно	 в	
живота	 си	 и	 се	 стреми	
към	 своеобразен	 „реванш”	
посредством	 детето.	 Така	
той	 го	 поставя	 на	 първо	
място	 в	 живота	 си	 и	 не	

си	дава	сметка,	че	като	се	
самоподценява	 в	 известен	
смисъл,	 той	 се	 превръща	
в	неподходящ	модел	за	де-
тето.	Впоследствие	самото	
то	ще	поставя	другите	пред	
себе	 си,	 като	 демонстри-
ра	 жертвоготовното	 пове-
дение,	 усвоено	 от	 своите	
родители.	Родителят	би	мо-
гъл	да	даде	повече	обич	и	
перспективност	 на	 детето	
си,	 ако	 в	 достатъчна	 сте-
пен	 се	 цени	 и	 уважава,	 а	
това	 означава,	 че	 е	 сам	
по	 себе	 си	 първостепенна	
житейска	ценност.

Зíачèмè ãрåшкè прè възпèтаíèåтî íа дåцата, ñвързаíè ñ развèтèåтî íа тåхíîлîãèèтå
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раБоТа прЕдлага

„ЕВрохиМ груп“ 
Еоод Търси: раБоТ-
ниЦи за пЕралноТо 
си сТопансТВо - оТ-
лични услоВия на 
Труд, Високо Въз-
награждЕниЕ. Справ-
ки на тел. 0892/246-
767. [10, 4]

МЕБЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да 
назначи мебелисти, шпри-
цьор, шлайфист. Справки 
на тел. 0886/332-968, гр. 
Габрово. [33, 30]
МЕБЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да на-
значи проектант. Справки 
на тел. 0886/332-968. [33, 
24]
заВЕдЕниЕ Търси гот-
вач/ка, кухненски работ-
ник, сервитьорка. Справки 
на тел. 0878/462-655. [22, 
11]
продаВачка на храни-
телни стоки се търси на 
тел. 0879/650-144. [11, 9]
„МЕТал сЕкЮриТи ГРУП“ 
търси да назначи слу-
жиТЕли нЕВъоръжЕна 
охрана. Документи (ав-
тобиография и снимка) се 
приемат на адрес: град 
Габрово, ул. „Стефан Ка-
раджа“ 3 [9, 8]
ФирМа Търси мебелист. 
Справки на тел. 0898/626-
781 [24, 16]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [25, 
12]

ФирМа “МЕгасТроЙ 
2014” Еоод Търси 
да назначи кра-
нисТ на кулокран 
със сЕрТиФикаТ. 
Повече информация 
на тел. 0877/270-191. 
[12, 6]

Миг „МирослаВ сТоЙ-
чЕВ“ - Габрово търси да 
назначи на постоянен тру-
дов договор ШоФЬор/ 
пласЬор на сТоки. Из-
исквания към кандидати-
те: Средно образование, 
свидетелство за управле-
ние на МПС, умение за 
работа в екип, организи-
раност, експедитивност и 
отговорно отношение към 
работния процес. Необхо-
дими документи: актуално 
CV, актуална снимка на 
кандидатстващия. Телефон 
за връзка: 0893/383-621. 
[12, 8]
Търся продаВач-кон-
сулТанТ в магазин за 
хранителни стоки. Отлич-
но заплащане. Справки на 
тел. 0897/954-247. [11, 
11]

„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, мотиви-
ращо заплащане и слу-
жебен транспорт. Кратка 
професионална автобио-
графия и копия на квали-
фикациите, които прите-
жавате, може да изпра-
тите на адрес: Севлиево 
5400, ул. „Магистрална“ 
2Д, „Инфрастроежи“ООД; 

e-mail: office@infrastroezhi.
com. Повече информация 
на тел. 0882/522-282. [22, 
14]
ФирМа Търси шивачки. 
Справки на тел. 0896/750-
111. [9, 8]
„хлЕБозаВод гаБроВо“ 
ООД търси да назначи  
шофьор-пласьор  кат. „В” 
или кат.„С”. Чиста заплата 
700 лв. + осигуровки в пъ-
лен размер при петдневна 
работна седмица. Телефон 
за информация: 0878/535-
094. [13, 5]
рЕсТоранТ „Магнолия“ 
набира готвачи за втора 
смяна. Добро заплащане. 
Справки на тел. 0894/701-
719. [9, 5]
пасТир на крави се тър-
си на тел. 0899/687-138. 
[11, 10]

оБщ раБоТник - пране 
на килими, се търси на 
тел. 0896/74-14-15. [5, 5]
МЕхана Търси да назна-
чи сервитьор/ка, може и 
без опит. Справки на тел. 
0888/310-981. [11, 8]
кВалиФиЦиран аВТо-
МонТЬор се търси. За-
плащане от 900 лева. 
Справки на тел. 0888/300-
302. [6, 4]
гуМаджия сЕ търси на 
тел. 0888/300-302. [6, 4]
каФЕ-апЕриТиВ „липи-
ТЕ“ търси помощник-кух-
ня. Може и млад пенсио-
нер. Справка в кафето на 
ул. „Априловска“ 10. [7, 5]
сЕрВиз В  Габрово търси 
автомонтьори. Справки на 
тел. 0882/055-206. [11, 3]
аВТосЕрВиз Търси ра-
ботник. Справки на тел. 
0888/415-263. [25, 6]
гоТВач, каМЕриЕрки, 
чистачка - миячка срещу 
добро заплащане се тър-
сят на тел. 0899/957-006. 
[20, 5]
гоТВач, каМЕриЕрки се 
търсят на тел. 0897/727-
596 [20, 5]
доМаШна поМощниЦа 
с възможности и опит за 
гледане на бебе се търси 
на тел. 0899/808-086 [20, 
5]
ФирМа „ВЕгЕа“ ООД тър-
си служител за работа на 
подлепваща преса по за-
местване. Справки на тел. 
0885/611-290. [6, 3]
пиЦария „Мания“ тър-
си готвачи, сервитьори. 
Справки на тел. 0899/133-
262. [11, 5]

„Еж и Беж“ търси да на-
значи пиЦар и дЮнЕр-
джия. Справки на тел. 
0895/748-977. [6, 5]
на 28 МАРТ (СРяДА) ОТ 
10.00 ДО 12.00 ЧАСА ФИР-
МА „илЕкс“ оод ще про-
веде интервю с желаещи-
те мъже в трудоспособна 
възраст да кандидатстват 
за длъжностите: насТроЙ-
чик и опЕраТор на Ма-
Шини с Цпу. Във фир-
мата няма обявени места 
за трудоустроени. Всички 
новоприети ще преминат 
обучение на място. Опит 
в съпоставими дейности е 
предимство. Адрес на фир-
мата: Северна индустриал-
на зона, ул. „Бойката“ 4 
(срещу „Технополис“, до 
Пътното). [5, 5]
на 30 МАРТ (ПеТъК) ОТ 
10.00 ДО 12.00 ЧАСА 
ФИРМА „илЕкс“ оод ще 
проведе интервю с жела-
ещите мъже В трудоспо-
собна възраст да канди-
датстват ЗА длъжностите: 
опЕраТор на МаШини 
за карТонЕни издЕлия 
и раБоТник В склад. 
Адрес на фирмата: Север-
на индустриална зона, ул. 
„Бойката“ 4 (срещу „Тех-
нополис“, до Пътното). [5, 
4]
Vouge Търси маникю-
ристка. Справки на тел. 
0894/738-707. [6, 4]
гоТВачка за почасо-
ва работа в района на 
Младост се търси на тел. 
0899/648-090. [12, 3]
раБоТник за метанстан-
ция, работа на смени, се 
търси на тел. 0893/393-
308. [11, 4]
оТдаВаМ коли за такси-
метрова дейност. Справки 
на тел. 0887/238-552. [11, 
4]
гоТВач/ка - 2 бр., каме-
риер/ка - 1 бр., за бунгала 
в Ахтопол се търсят на 

тел. 0886/902-223. [5, 3]
паВилионъТ прЕд „Ка-
уфланд“ търси да назначи 
продавач. Справки на тел. 
0887/907-032. [12, 4]
заВЕдЕниЕ Търси гот-
вач/ка от 18.00 до 22.00 
часа. Справки на тел. 
0898/583-772. [5, 4]
къща за гости „Балкан“ 
в село Валевци търси да 
назначи сервитьори и кух-
ненски работници. Справ-
ки на тел. 0888/32-91-93. 
[10, 4]
ФризЬорка сЕ търси на 
тел. 0899/413-362. [11, 2]
раБоТниЦи за павилион 
скара-бира-риба се наби-
рат на тел. 0894/701-719. 
[6, 1]
жЕна за гледане на бо-
лна жена почасово се тър-
си на тел. 0988/882-953. 
[5, 2]
продаВач/ка-консул-
ТанТ до 45 години, отлич-
но заплащане, се търси на 
тел. 0878/151-239. [6, 1]
сЕрВиТЬорка за заве-
дение на еса се търси на 
тел. 0898/378-914. [4, 1]
ФирМа „ВЕгЕа“ наби-
ра шивачки за прав шев. 
Справки на тел. 0885/611-
290. [11, 1]
ФирМа наБира шивач-
ки за работа на ишлеме. 
Справки на тел. 0896/750-
111. [10, 1]
поМощник-кухня за 
битово заведение се тър-
си на тел. 0888/310-981. 
[11, 1]
гоТВачка, каМЕриЕрка, 
сервитьор/ка за село Бо-
женци се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 1]

Вестник „100 вести“ е 
единственият региона-
лен всекидневник - изли-
за всеки ден без неделя.

Търговска фирма ТЪРСИ

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Основни :изисквания

- Висше икономическо образование

(счетоводство и контрол)

- като счетоводителПрофесионален опит

минимум 2 години

- Познаване и прилагане на счетоводното

законодателство и счетоводни стандарти

- Шофьорска книжка кат. В

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

- Работа в утвърдена българска компания;

- Възможност за професионално развитие;

- ;Много добро възнаграждение

За контакти: Надя Колева,
тел. 0899/960 581; e-mail: sales@marina.bg

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 прода-
ват 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 разпалки в 
чували - 5 лв. Незабавна 
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 дърва 
в чували, безплатен транс-
порт, 80 лв., се продават 
на тел. 0877/157-944.
дърВа и разпалки в чува-
ли - 5 лв. Бърза доставка. 
Тел. 0877/108-825.
„Мг-лЕс“  продаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават на тел. 066/805-
642, 0897/892-903.
разпалки  сЕ продават 
на тел. 0886/393-726.
наЦЕпЕни дърВа прода-
ва тел. 0876/607-699.
наЦЕпЕни дърВа прода-
ва тел. 0886/652-152

Еко БрикЕТи и пеле-
ти се продават на тел. 
0896/684-793. [33, 28]
донБаски Въглища - 
пресяти, брикети и еко-
брикети се продават на 
тел. 066/801-501. [12, 11]
рЕжа дърВа на 7 лв. Тел. 
0899/050-080. [12, 10]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/602-701. [24, 13]
нарязани, наЦЕпЕни 
дърва - 80 лв./куб., чу-
вал - 5 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [22, 16]
сухи и сурови дърва, на-
цепени, 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 13]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/220-509. [14, 10]

„ФлинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски пресяти въглища, 
брикети, разпалки. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-80-
53. [33, 13]
„горска канТора“ - по-
зволителни за сеч в част-
ни гори - тел. 0889/632-
740. [11, 11]
дърВа на чували, 5 лева/
броя, се продават на тел. 
0988/816-628 [10, 8]
БукоВ паркЕТ за огрев 
и разпалки - 4 лв./чу-
вал, се продават на тел. 
0899/195-494. [9, 8]
гоТоВи дърВа за камини 
и печки и дърва в чува-
ли се продават на тел. 
0893/390-253. [24, 7]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора „КОНТО-еКСПеРТ“ - счетовод-
ни услуги, годишно приключване, данъчни декларации 
- 066/804-066

уроЦи, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-Метал“ провежда курсове за 
безопасно боравене с огнестрелно оръжие - справки 
на тел. 066/80-69-62

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

ТЪрСИШ рабОТа? 
НИЕ ТЪрСИМ ТОЧНО ТЕб! :)

ресторанти GODZILA  в гр. Варна 
предлагат	работа	за:	

ГОТВаЧИ, ПИЦарИ, 
барбЕКЮрИСТИ, СЕрВИТЬОрИ

Получаваш:	 ОТЛИЧНО	 възнагражде-
ние;	 ОСИГУРЕНА	 квартира;	 БЕЗПЛАТНО	 работно	 об-
лекло;	МНОГО	допълнителни	придобивки;	Въвеждащо	
ОБУЧЕНИЕ;	ПРИЯТНА	атмосфера	на	работа!	

МОрЕТО ТЕ ОЧаКВа!!!  Tел.:  0888 427 087 . 
karieri@godzila.bg, Петя Димитрова

Бинго зала 
„гаБрово“ 

търси 
крУПиета

0896 604 999 

може и  
стУденти задочници

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

продаВа МаТЕриали
Цигли - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 13]
Цигли сЕ продават на 
тел. 0887/004-396. [11, 
11]

продаВа оБзаВЕжданЕ
диВан-спалня, пЕр-
ниШка печка се продават 
на тел. 0897/996-222. [1, 
1]
киТЕниЦи - нови, се про-
дават на тел. 0896/901-
990. [5, 1]

ВИНарСКа ИЗба 
„ГрОЗД“ - 

СЕЛО КараИСЕН,														
тел.	0888/520-053	и	
061/322-459.	[25,	1]

продаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [11, 5]

ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и др. продава тел. 
0895/752-838. [22, 13]
ЕлЕкТронна ВЕзна, хла-
дилни витрини се прода-
ват на тел. 0877/891-525. 
[11, 4]
газоВи БуТилки - 3 
бр., се продават на тел. 
0888/428-906. [3, 1]

жиВоТни продаВа
Малки ТЕлЕТа продава 
тел. 06717/26-05. [5, 4]

Малки прасЕТа се про-
дават на тел. 0889/880-
606. [11, 2]

храна за жиВоТни
Бали сЕно се продават 
на тел. 0888/853-422. 
[11, 9]
ЦарЕВиЦа, пШЕниЦа, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [11, 9]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 

на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара наФТа купува тел. 
0895/752-838. [22, 13]
сТаринни прЕдМЕТи, 
стари броеници и гердани, 
монети, часовници, писал-
ки, саби и друг антик-
вариат се купува в блок 
„Чайка“, вход Г, партер, 
центъра, тел. 0889/211-
957. [4, 4]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични суро-
вини купува всякакви же-
леза - тел. 0896/183-637. 
[22, 13]

Магазини
Магазин „дон хаМон“ от 1 април с 20% нама-
ление за колбаси и 25% - зехтин и консерви. Тел. 
0888/668-511. [3, 1]
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв

03/01

НОВО СТРОИТЕЛСТВО
ОЧАКВАЙТЕ НОВИ ОФЕРТИ
ПРОДАВА ГАРАЖИ

Русевци, 23м2 13 500 лв
Баждар, 21 м2 9 100 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ

1-ст., Младост, 48 м2, ет. 11 23 700 лв
1-ст., Колелото, 40 м2, ет.7/8, ТЕЦ 30 000 лв
2-ст., Младост, 57 м2, ет.5, ПВЦ  35 000 лв
2-ст., Еса, 62 м2, ет.13/13, южен, тухлен, PVC 
REHAU, за дов. ремонт; блинд. врата 35 990 лв
2-ст., Колелото,74 м2, ет.3, ПВЦ+обз.  46 200 лв
2-ст., Лъката, 72 м2, ет. 3, обзаведен 86 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2,ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
2-ст., Трендафил 1, 6/6 ет., панел, за основен 
ремонт 22 200 лв

3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, 98 м2, ет.5/5 44 157 eu
3 ст., ИЦ, 2/5 ет.,116м2, ч.ремонт,PVC 84 400 лв
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3 ст., Колелото, 111 м2, ет.2/5 64 600 лв
3 ст., Колелото, 74 м2, ет.3/5 64 000 лв
3-ст.,Ш.мост, 88 м2,ет.2, за ремонт,газ 63 000 лв
3-ст., Център, 87 м2, ет. 4/4 54 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел,PVC 26 500 eu
3-ст., Д. Дянко, 86м2, ет.5, за ремонт 43 000 лв
3-ст., ИЦ, 80 м2, ет. 1, за ремонт 56 600 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ 

Колелото, 2-ет., 306м2 РЗП, 413м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв

Радичевец,2 къщи, 67м2 ЗП,двор 324м2 15 315 eu
Боженци, 140 м2 РЗП, двор 700 м2 56 000 eu
Боженци, стара с плочи, 2 спални, 2 бани, меха-
на, 590 м2 93 000 лв
Горни Бакойци, реновирана стара, с плочи, обла-
городен двор 1361 м2 65 000 eu
Драгановци,3 спални+бани, двор 920м2 91 000 лв
Козирог, с плочи, ст. постр., 1385 м2 16 000 eu
Иванили, с плочи, стоп. потр., 956 м2 5 600 eu
Шумели, 2 ет., 92 м2 ЗП, двор 829м2 22 200 лв
Кметовци, груб стр.,160 м2 ЗП, 1380м2 55 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв

ПРОДАВА КЪЩИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО
Къща на 6 км от Габрово, 211 м2 РЗП, 5 спални, 
НС 2015, двор 888 м2 142 000 eu
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 115 000 eu
Кметовци, 2-ет.на, двор 1007 м2  126 000 eu
Стойковци, лок. парно,190м2 РЗП, юг 160 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu

ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ
Борово, 542м2, газ 7 617 eu
Тончевци, 1052м2 8 500 eu
Шенини, 480 м2, с подобрения 20 000 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 27 200 лв
Гачевци, УПИ, 1033 м2, до река 16 200 лв
Войново, УПИ, 949м2, изглед -язовира 16 900 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Борово, УПИ, 503 м2, стар проект магазин и 
апартаменти 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Думници, 1011 м2 19 600 лв
Гайтани, 1176 м2, с проект 12 100 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново,до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг, бунгало, ток, 
вода 17 600 eu
Чехлевци, 1333 м2 + стара къща 11 000 лв
Чехлевци, 812 м2, трифазен ток 6 400 лв
Шести участък, УПИ, 286 м2 32 225 еu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Чехлевци, 2451 м2 + стара къща 32 000 лв
Чехлевци, 500 м2 + бунгало 5 500 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Драгановци, УПИ, 2085 м2, ъглов 17 600 лв
Зелено дърво, 857 м2  договаряне
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9 000 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu

Стефановци,1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

Славовци, 817 м2, стара постройка 22 000 лв
Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок 90 eu/м2

Тлъчници, УПИ 323 м2 6 900 лв

БИЗНЕС ИМОТИ
Дърводелска фабрика, Млечево 166 000 лв
Хотел, Узана, 535 м2 РЗП, терен 1320 м2 дог.
Сграда, 13 ет., 6605 м2 РЗП, за реконструкция  
 1 160 000 лв
Сграда, склад и рампа, 587 м2 234 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 389 000 лв
Ид. център, търговски комплекс, ресторант и офи-
си, обзавеждане - 1200 м2 630 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 
1500 м2 РЗП 193 800 eu
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu

Офис, 164м2, ет. 4/4 59 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 500 лв
Център, офис, 59 м2, след ремонт 380 лв
Адм. център, офис - 110 м2 550 лв
Адм. център, офис - 106 м2 600 лв
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

Център, 1-стаен, обзаведен до 100 лв
Център, 2-стаен, необзаведен до 150 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 

office@paragon-bg.com • http://paragon-bg.com

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5 ��066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240

EДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Градище, ет. 3, 40м2, монолит 21 000 лв
Бичкиня, тухла, 50 м2  26 000 лв

ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Автогара, 57м2, тухла, ет. 1 37 000 лв
Шиваров мост, 67м2, ет. 4, тухла 42 000 лв
Голо бърдо, 67м2, ет. 1, монолит 36 000 лв
Център, ет. 6, тухла 40 000 лв
Идеален център, 67м2, ет. 5, тухла 54 000 лв

ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Център, ет. 2, 80 м2, тухла 65 000 лв
Голо бърдо, ет. 3, 80 м2, тухла 52 000 лв
Еса, 80м2, ет. 3, тухла 52 000 лв
Център, ет. 1, 120 м2, тухла 30 000 €
Център, ет. 2, 120 м2, тухла 75 000 лв
Шиваров мост, ет. 2, 83м2 49 000 лв
Център, 89м2, монолит, ет. 7 63 000 лв
Трендафил-2, 76м2, ет. 4, панел 40 000 лв
Център, монолит, ет. 5 30 000 €
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 70 000 лв

КЪЩИ В ГРАДА:
Еса, двуетажна, полумасивна, с гараж, ЗП 75м2, 
двор 300м2 65 000 лв
Камъка, 2-ри етаж, 47м2 40 000 лв
Камъка, 1-ви етаж 20 000 €
Беленци, РЗП 110 м2, с 480 м2 двор 35 000 лв
Борово, ЗП 55м2, 300 м2 двор 20 000 лв

КЪЩИ В СЕЛАТА:
Поповци, 2-ет., полумасивна,1100м2 двор 35 000 лв
Поповци, триетажна, ЗП 96м2 договаряне
Драгиевци, ЗП 65м2, 3.100 дка двор 37 000 лв
Г.Росица, ЗП 101м2, гараж,1.615дка двор 67 000 лв
Сенник, двуетажна, с дюкян, РЗП 130м2 45 000 лв
с. Съботковци, ЗП 80 м2, 2 дка двор 15 000 €
Жълтеш, 2 къщи, РЗП 140м2,830м2 двор 60 000 лв
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 5 000 €
Янтра, двуетажна, с магазин 25 000 лв
Агатово, двуетажна, полумасивна 16 500 лв
Търхово, 2-ет., РЗП 140 м2, 3 дка двор 20 000 лв
Трапесковци, ЗП 70 м2, двор 500 м2 25 000 лв
Банковци, РЗП 74м2, масивна,1.3 дка двор 6 000 €
Яворец, двуетажна, 640 м2 двор 8 500 лв

ДРУГИ - ПАРЦЕЛИ, ПРОИЗВ. ПОМЕЩЕНИЯ:
Център, УПИ, 96м2 25 000 лв
Шиваров мост, УПИ, 600м2 27 000 €
Хаджицонев мост, УПИ, 700 м2 5 000 лв 
Стефановци, УПИ, 796м2 11 000 лв
Болтата, УПИ, 500м2 6 500 лв
ул. „Тотю Иванов“, УПИ 515м2 8 000 лв
Бичкиня, производствено помещение, РЗП 1264 м2 

двор 2312 м2 255 000 €
Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

Велковци, УПИ, 2.5 дка 15 000 лв
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв
Гарван, УПИ 480 м2, бунгало 12 м2 10 000 лв
Цвятковци, УПИ 530 м2, бунгало 5 000 лв
Гиргини, УПИ, 750 м2, постройка 32 м2 дог
Чавеи, УПИ, 5.8 дка 20 лв/м2

ГАРАЖИ:
Голо бърдо, 22 м2, тухла 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Младост, гарсониера, обзаведена 150 лв
Над Автогара, двустаен, обзаведен 200 лв
Борово, тристаен, обзаведен 200 лв
Ул. „Брянска“, магазин, 20м2 150 лв
Ул. „Брянска“, магазин, 24м2 180 лв
Баждар, тристаен, обзаведен 230 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  110 лв.

НАЕМА ВЕДНАГА:
2-С ТА ЕН, КО ЛЕ ЛО - АВ ТО ГА РА; БОК СО НИ Е РА - ОБ-
ЗА В. ГАР СО НИ Е РА; 2-С ТА ЕН ОБ ЗА В. В Г. БЪР ДО 
- МЛА ДОСТ; ЦЕН ТЪР, ОБ ЗА В. 2-С ТА ЕН И ТРИС ТА ЕН

КУПУВА:
ГАРСОНИЕРА, ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА
Тухлена гарсониера, център
ГОРИ - ШИРОКОЛИСТНИ, ИГЛОЛИСТНИ
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, Еса 
ДВУС ТА ЕН ТУХ ЛЕН 
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, кв. Младост
Стара къща по селата
Къща или етаж от къща в Габрово 
Малка къща, широк център
2-, 3-с та ен в цен тъ ра, гар со ни е ра - цен тъ р 
Гар со ни е ра или двус та ен на Еса
Бок со ни е ра Колелото-Дядо Дянко 
Гар со ни е ра с ТЕЦ; Тух ле на гар со ни е ра
Двус та ен, па не лен, Еса/Младост
3-с та ен, тух лен, в Лъ ка та; Трис та ен тух ла с га раж
2-с та ен, тух ла, Ав то га ра 
2-с та ен/Трис та ен-Ко ле ло то; Двус та ен тух ла 
Гар со ни е ра/двус та ен апар та мент в Лъ ка та

GSM 0878/227 225, www.gabrovski-imoti.com
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 
(срещу старата часовникова кула)
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент, тухлен до 35 000 лв
Гарсониера - Младост, център
Двустаен апартамент в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Идеален център, 89м2, тристаен, ет. 2 62 000 лв
Сирмани, двустаен, панел 25 000 лв
Младост, двустаен, панел, ет. 5 30 000 лв
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Трендафил, гарсониера 21 000 лв
Младост, двустаен, панел 28 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, 86м2, тухла 40 000 лв
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Център, 140 м2, ет. 2 25 000 €
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:

Радичевец, къща, 130 м2, до ключ 55 000 eu

Идеален център, 85м2, ет. 2 60 000 eu 
Център, 92м2, ет.2,завършен,до ключ 85 000 лв
Русевци,къща,230м2,двор 500м2,гараж 75 000 лв
Тлъчници, Русевци, Голо бърдо,от 44м2 до 110м2 

ГАРСОНИЕРИ: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Младост, 43м2, ПВЦ, панел 28 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, ет. 3 41 000 лв
Шиваров мост, тристаен, ет. 3, тухла 45 000 лв
Център, двустаен, ет. 3 40 000 лв
Русевци, двустаен, ет. 3, ПВЦ 33 000 лв
Широк център, 65 м2, ет. 2, PVC 39 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Колелото, тристаен, тухла, обз., PVC 55 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв

Ш. мост, къща, 120м2, двор 1 дка 35 000 лв
Хаджицонев мост, етаж, 90м2, двор 20 000 лв
Голо бърдо, къща, 75 м2, гараж 68 000 лв
Широк център, 90 м2, етаж 2 45 000 лв
Център, 86 м2, етаж 2 20 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 eu
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 8 500 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
Киевци, 660 м2, УПИ, 110 м2 ЗП 40 000 лв
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Враниловци, къща, 110м2,двор 1800м2 10 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Трънито,2-ет. къща,60м2 ЗП,1100м2 двор 15 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Гергини, 1500 м2, къща, плевня 19 000 лв
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Гарван, вила, 58 м2, 2 дка двор 20 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ
ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ В топ цен-
тър, ново строителство, 
100 кв. м, обзаведена 
баня и тоалетна, лами-
нат, се продава на тел. 
0897/871-822. [22, 21]
гараж на ул. „Свищов-
ска“ 70 се продава на 
тел. 0899/121-095. [22, 21]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- 74 кв. м, тухлен, рено-
виран квартал, предстоя-
що саниране, ул. „Антим 
I“ 13, прилежащи поме-
щения: таван - 15 кв. м, 
маза - 10 кв. м, се прода-
ва на тел. 0879/006-311. 
[23, 18]
къща В кв. Войно-
во се продава на тел. 
0898/577-723. [22, 18]

апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [12, 
11]
къща на 10 км от 
Габрово - село Межде-
не, се продава на тел. 
0890/371-977. [11, 9]
апарТаМЕнТ - ново 
строителство, в кв. Тлъч-
ници се продава на тел. 
0878/515-080 [8, 7]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [7, 6]
иМоТ - 500 кв. м, Вел-
чевци; Шенини - 800 кв. 
м; Златевци - 1250 кв. м, 
продава тел. 0899/943-
105. [11, 6]
упи, 10 дка, срещу 
„Капитан Дядо Нико-
ла“ се продава на тел. 
0885/733-225. [22, 6]
къща с гараж до „Ка-
уфланд“ се продава на 
тел. 0878/557-678. [5, 5]

дВусТаЕн панЕлЕн 
апартамент, ет. 5, се про-
дава на тел. 0888/234-
179. [6, 5]
къща В кв. Бойка-
та се продава на тел. 
0898/803-414. [11, 8]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
75 кв. м, тухла, предсто-
ящо саниране, реновиран 
квартал, маза и таванско 
помещение, ул. „Антим I“ 
13, се продава на тел. 
0879/006-311. [11, 4]
разраБоТЕн оБЕкТ за 
бързо хранене (дюнер, 
палачинки) на Шиваров 
мост се продава на тел. 
0890/202-546, 0877/778-
291. [5, 5]
МясТо, 1 декар, УПИ, 
в кв. Русевци, готово за 
строеж, се продава на 
тел. 0889/909-727. [4, 3]
гарсониЕра В кв. Мла-
дост, ул. „Петър Михов“ 
- санирана, ново обза-
веждане, се продава 
за 36 000 лева на тел. 
0885/966-312. [3, 2]

апарТаМЕнТ В цен-
търа, след основен ре-
монт, се продава на тел. 
0893/922-027. [4, 4]
дВорно МясТо с нео-
битаема къща в центъра 
на с. Гъбене за 7 000 лв. 
продава 0895/05-55-65. 
[2, 1]
узаконЕн гараж на ул. 
„Видима“ 9 се продава на 
тел. 0896/858-958. [3, 1]
апарТаМЕнТ - 115 кв. 
м, на ул. „Баба Зара“ 
се продава на тел. 
0896/901-990. [5, 1]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Младост се прода-
ва на тел. 0879/009-792. 
[7, 1]

даВа под наЕМ
оБзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем на тел. 0888/907-
666. [22, 21]
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [17, 14]

рпк „раЙпо“ дава под 
наем: магазин за хра-
нителни стоки, магазин 
за промишлени стоки и 
складово помещение в 
приземен етаж. Справки 
на тел. 0877/653-000. 
[20, 16]
оБорудВано произ-
ВодсТВЕно помещение 
за сладкарски и тестени 
изделия се отдава под 
наем на тел. 0878/815-
817. [7, 6]
каФЕ-апЕриТиВ сЕ 
дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 11]
храниТЕлЕн Магазин, 
оборудван и зареден, се 
дава под наем. Инфор-
мация на тел. 0896/489-
512. [11, 11]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0888/866-
830. [5, 5]
гараж В кв. Борово се 
дава под наем на тел. 
0899/194-874. [5, 4]

Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0896/640-763. [7, 6]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- необзаведен, основен 
ремонт, в кв. Русевци се 
дава под наем на тел. 
0884/149-964. [8, 2]
раБоТЕщ Магазин 
за хранителни стоки се 
дава под наем на тел. 
0888/940-484. [5, 2]
аВТоМиВка сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [5, 2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Русевци се дава под 
наем на тел. 0898/907-
667. [3, 1]

иМоТи купуВа
поМЕщЕниЕ купуВа  
тел. 0888/866-830. [5, 5]
спЕШно! гарсони-
Ера се купува на тел. 
0878/865-485. [11, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
или къща в кв. еса, Дядо 
Дянко (КАТ) търси да купи 
тел. 0878/817-472. [3, 1]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - справки на тел.  
0887/547-499, 0878/513-
655.

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи в 
регион Габрово - прио-
ритет Кметовци, се купу-
ват на тел. 0886/331-415. 
[11, 2]
зЕМЕдЕлска зЕМя се 
купува на тел. 0899/440-
177. [11, 2]
ниВи и овощни гра-
дини се купуват на тел. 
0894/474-470. [11, 1]

нощуВки
даВаМ сТаи за нощувки 
в Севлиево - 0887/671-
848 [33, 21]
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 19]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [17, 14]

доМаШни лЮБиМЦи
Малки нЕМски овчар-
ки се продават на тел. 
0898/717-083. [6, 6]

ВЕТЕринари
д-р росЕн диМиТроВ - ВЕТЕри-
нарна аМБулаТория и зооМа-
газин - прегледи, лечение, про-
филактика, изкуствено осеменяване 
- Габрово, ул. „Стефан Караджа“ 19, 
срещу Автогарата, до Уникс, справки 
на тел. 066/806-140, GSM 0888/671-
905, 0897/897-822.

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

066/810900 до 810939 
        gSM gate: 0885502501, 

0884501503, вътр. 10, 20
красимир Мирчев 
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 ВодораВно: Синагога. Атаманов (Лев). Чех (Петър). 
Софи Маринова. Новалис (Фридрих). Пелин. Мен. Тори. Троли. 
Атила. Колима. Олона. Анид. Мин. Колит. „Нана”. Фон. Мулат. 
Галилей (Галилео). Волен (Илия). Банан. „Караман”. Белег. 
Кик. „Тата”. „Иде ли”. Икаса (Хорхе). Рада. Аноне. „Арарат”. 
Канал. Липак. Паве. Коре-нак. Номер. Кер (Джон). Нирал. Ки-
рибати. Тил. Налим. Капелан. Бала. Ивана. Ориса. Бака. Амато 
(Джовани). „Ала”. ебен. Невен. Тати (Жак). Лодигин (Алексан-
дър). „Ритон”. Мил (Джон). Хера. Адина. „Атари”. Рами. Аника. 
Аденот. Роналдо (Кристиано). Ракитово. Кант (емануел). Турци. 
ереван. 
 оТВЕсно: „Чичо Томовата колиба”. О`Хара (Джон). Не-
волин (Минко). Радар. Лакедемон. Захарин. Ватанен (Ари). 
Лабиринт. Лим. Мома. Анина. ега. Роси (Делио). Акула. Алара. 
Ани. Алт. Гост. Оленин (Александър). Калим. Нанду. Гаф. Ролан 
(Ромен). Дол. Ливан. Диор (Кристиан). „Иполит”. Бенин. Ма-
терик. Камелот. „Бел епок”. Новинари. Талин. Гали. „Амика”. 
еТА. „Пари”. „Ана не”. Акера. Ано (Жан Жак). Аке (Йохан). 
Мина. Алагир. Рипол. Надир. Кан. Танин. Кап. Берат. Тете. 
Номинал. Каракали. Аманов (Базар). Новели. елисавета Соти-
рова. Ванадий. Катерина. Илитон.

отговори на сканди от бр. 71, вторник

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м, се предлага на тел. 

0899/377-924
изгодно! прЕВози с 
бус се предлагат на тел. 
0887/744-110. [11, 9]
ЕВТин ТранспорТ с бус 
и самосвал се предла-
га на тел. 0893/511-154. 
[22, 16]
прЕВози на товари - 3.5 
т, дълга база; на хора - 

1.2 т, 7 места; 0.38 лв./
км, до 20 лв. в града, 
хамали. Тел. 0878/650-
456. [8, 7]

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛеТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

лЕкари
д-р гЕорги ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възрастни, 
поставяне на меки и твър-
ди контактни лещи - по-
неделник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37

д-р Марина санкЕВа, 
спЕЦиалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски БолЕсТи, 
ЕсТЕТична дЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понеделник, 
вторник, сряда и петък от 
10.00 до 17.00 часа. За-
писване на тел. 066/800-
140
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.

д-р БалникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
д-р ЙорджЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.

козМЕТика, Масаж
лЕчЕБни и класически 
масажи - справки на тел. 
0876/735-596. [22, 19]

аВТоМоБили продаВа
ФолксВагЕн пасаТ - 
комби, дизел, се продава 
на тел. 0888/254-577. [5, 
5]
Форд ФиЕсТа, 1.4, 1991 
г., газ-бензин + комплект 
джанти, цена: 400 лв., се 
продава на тел. 0890/104-
496. [9, 6]
Форд ка, 1.3, 2000 г., 
всички екстри за моде-
ла, отлично състояние, се 
продава на тел. 0899/961-
409. [3, 2]
опЕл асТра 1.7 Исузу, 
Нисан Терано 2.7 TDI - 
100 к. с., се продават на 
тел. 0895/28-77-64. [4, 1]

БМВ 320 Компакт за 4200 
лв. се продава на тел. 
0898/727-483. [3, 1]

джипоВЕ
сузуки гранд Витара 
2D, 4х4, 2004 г., мно-
го добро състояние, 7200 
лева, се продава на тел. 
0898/61-10-99 [6, 6]

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
изкупуВанЕ на автомо-
били - тел. 0887/468-896, 
0889/961-133. [12, 9]

аВТочасТи/Магазини
часТи за Лада се прода-
ват на тел. 0893/200-978. 
[6, 5]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили 
- тел. 0882/407-493. [12, 
4]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 
сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [12, 11]

скрап, сТари аВТоМоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [24, 22]

ТракТори, МоТокари
ТракТор-косачка „Му-
раЙ“ - американска, се 
продава за 1900 лева на 
тел. 0878/952-426. [11, 
9]

 

Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Ре пор те ри: На деж да Ти хо ва - 0887/633-112;  Стефка Бурмова - 088/666-7532. 
Ру жа Лю бе но ва - 0898/703-030; Женина Денчева - 0886/210-426. 
Коректор материали и корекция на обяви: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-418, 
0889/517-920. Прием обя ви: Ди ми тър Гос по ди нов - 066/810-415; Рек ла мен съ-
трудник: Свет ла Са во ва - 0888/428-906. Сче то вод с т во: Светослав Константинов 
- 066/810-413, Юри д. съ вет ник: Ев ге ни По пов - 0888/339-070. 
Технически секретар: Димка Господинова - 066/810-416, 0889/227-805
Wеb ди зайн: Димитър Иванов 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; ремонти; услуги; автопазар; превози; лекари; турагенции

Вестник „100 вести“ е единственият регионален 
всекидневник - излиза всеки ден без неделя.

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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КРУИЗ ПО Р. ДУНАВ ИЛИ Р. РЕЙН ОТ БЪЛГАРИЯ 
- 26.10./05.11., от 1152 лв./1350 лв.
ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ за 1 ден, 19.05./02.06, 40 лв.
ОДРИН за 1 ден, 21.04/26.05, 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 06.04./ 05.05./01.06.,                                                             
2 нощувки със закуски, 143 лв.
РЪШНОВ-БРАШОВ-БРАН-СИНАЯ - 25.05., 163 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 3нощ.,зак.и веч.,23.05.,285лв.
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощ., от 144 лв.
КАПАДОКИЯ - 6 дни/5 нощ., 01.05., 540 лв.
ЕГЕЙСКА ТУРЦИЯ - 6 дни/5 нощ., 01.05., 440 лв.
АТИНА-ДЕЛФИ-МЕТЕОРА - 26.04, 4 нощ., 360 лв.
УРАНОПОЛИС-АТОН-ПОРТО ЛАГОС - 4 дни/                                                                  
3 нощ, 19.04./24.05., 295 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА-КАВАЛА-ОСТРОВ ТАСОС - 4 дни/                                                              
3 нощувки, 26.04., 269 лв.
О. КОРФУ - 23.05., 3 нощ., зак., вечери, 270 лв.
О. ЛЕФКАДА - 03.05.,3 нощ.,зак., вечери, 280 лв.

ДЕЛТАТА НА РЕКА ДУНАВ-КОНСТАНЦА-МАМАЯ-                                                                
ТУЛЧА - 2 дни/1 нощ., 30.06., 185 лв.
БУДАПЕЩА-ВИЕНА - 5 дни/2 нощ., 12.07.,325 лв.
ВЕЛИКДЕН ОТ ГАБРОВО/СЕВЛИЕВО/В. ТЪРНОВО
ИСТАНБУЛ - 06.04., 3 нощ., 245 лв., СОЛУН-                                                      
МЕТЕОРА - 06.04., 2 нощ., 249 лв., БУКУРЕЩ-
СИНАЯ-БРАШОВ - 06.04., 2 нощ., 169 лв.,                                                            
ДУБРОВНИК - 05.04., 370 лв., КОРФУ - 05.04., 3 
нощ., 305 лв., от Севлиево/Велико Търново
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ГАБРОВО 
РИЛСКИ М-Р-БАНСКО- РОЖЕНСКИ М-Р-                                                              
МЕЛНИК-РУПИТЕ - 3 дни/2 нощ., 11.05., 140 лв.;                                                              
ВЕЛИНГРАД-БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА-                                                     
ДОБЪРСКО - 3 дни/2 нощ., 05.05., 135 лв.; БЕ-
ЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ-МАГУРАТА-ВИДИН-КРАЙОВА                                                    
- 3 дни/2 нощ., 27.04., 155 лв., КЪРДЖАЛИ- ЗЛА-
ТОГРАД-ПЕРПЕРИКОН - 3дни/2нощ.,05.05.,130лв.                                
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR 

sviat@mail.bg

 
        

- КАРНАВАЛЪТ В НИЦА И МАНТОН – 
АВТОБУСНА ЕКСКУРЗИЯ; 01.03.2018; 6 
ДНИ/5 Н.;ЦЕНА ОТ 669 ЛВ.
- ВЕЛИКДЕН 2018 В ДУБРОВНИК С ПОЛЕТ 
ОТ СОФИЯ НА 06.04.2018; 4 ДНИ/3 Н.; 
ЦЕНА ОТ 286 €
- ВЕЛИКДЕН 2018 В АЛБАНИЯ С АВТОБУС 
НА 06.04.;4ДНИ/3Н.;ОТ 303 ЛВ.
- ВЕЛИКДЕН 2018 В ИСТАНБУЛ С АВТОБУС 
ОТ СОФИЯ НА 06.04.2018; 4ДНИ/3Н.; ОТ 
240 ЛВ. 3 Н-КИ;369 ЛВ.
- ВЕЛИКДЕН 2018 В АНТАЛИЯ - СИДЕ 
С АВТОБУС ОТ СОФИЯ НА 06.04.2018; 6 
ДНИ/4 Н.; ЦЕНА ОТ 268 ЛВ. 
- ВЕЛИКДЕН - ШЕДЬОВРИТЕ НА ИТАЛИЯ 
– АВТОБУСНА ЕКСКУРЗИЯ; 04.04.2018; 
6ДНИ/4Н.;ЦЕНА ОТ 539 ЛВ. 
- ВЕЛИКДЕН НА ФРЕНСКАТА РЕВИЕРА 
– АВТОБУСНА ЕКСКУРЗИЯ; 03.04.2018; 
7ДНИ/4Н.;ЦЕНА ОТ 589 ЛВ.
- ВЕЛИКДЕН В ЗАГРЕБ – АВТОБУСНА 
ЕКСКУРЗИЯ; 06.04.;4ДНИ/3Н.;ОТ 296 ЛВ.

- ВЕЛИКДЕН 2018 НА О-В САНТОРИНИ 
С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ НА 05.04.2018; 
5ДНИ/4Н.;ЦЕНА ОТ 346 €  
- МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ТОСКАНА С 
ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ НА 04.05.;25.05.2018 
4ДНИ/3Н.;ЦЕНА ОТ 669 ЛВ. 
- МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ-БАЛКАНСКА ПРОГРАМА 
- БЕЛГРАД, ЗАГРЕБ, ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА, ТРОГИР, 
СПЛИТ, МЕЖДУГОРИЕ, МОСТАР, САРАЕВО; 
ТРЪГВАНЕ ОТ СОФИЯ НА 03.05.;23.05.2018, 
5ДНИ/4Н.; ОТ 425 ЛВ.
- ПОЧИВКА В МАРМАРИС ЛЯТО 2018; 
АВТОБУСНИ ПРОГРАМИ,7 НОЩ.,ОТ 246 ЛВ.
- ПОЧИВКА В КУШАДАСЪ ЛЯТО 2018; 
АВТОБУСНИ ПРОГРАМИ, 7 НОЩ.,ОТ 366 ЛВ.
- ПОЧИВКА В ГЪРЦИЯ-КАСАНДРА 
ХАЛКИДИКИ ЛЯТО 2018; АВТОБУСНИ 
ПРОГРАМИ СЪС 7 НОЩУВКИ, ОТ 416 ЛВ.

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/800151

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM
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ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ
ЕКСКУРЗИЯ ДО СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 27.07-
29.07 - 150 лв.
ВЕНЕЦИЯ-ФЛОРЕНЦИЯ - всяка сряда от 21.03 до 
21.11 - от 399 лв.
СОФИЯ-ЛЮБЛЯНА-ВЕНЕЦИЯ-ВЕРОНА-ПАДУА-СОФИЯ - 
05.04; 26.10; 31.10 - 222 лв.
ВЕНЕЦИЯ-МУРАНО-БУРАНО-МИЛАНО-ЛАГО МАДЖОРЕ 
- 05.04; 03.05; 23.05; 20.09 - 322 лв.
ВЕЛИКДЕН НА РИЛСКИЯ МАНАСТИР - 06.04-08.04-
145 лв.
ЗАГРЕБ-ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ПОСТОЙНА-ЗАМЪКА ПРЕ-
ДЯМА-ЛЮБЛЯНА - 06.04; 28.04; 04.05; 24.05; 19.07 
- 239 лв.
ЛИДО ДИ ЙЕЗЕЛО-ВЕРОНА-ПАДУА-ВЕНЕЦИЯ - 27.04; 
23.05; 05.09; 20.09 - 222 лв.
ЗАЛЦБУРГ-ЗАМЪКА ХЕРЕНХИМЗЕЕ-МЮНХЕН-ВИЕНА 
- 27.04; 23.05; 25.07; 05.09; 20.09; 17.10 - 259 лв.
ЕКСКУРЗИЯ ИТАЛИЯ С ФРЕНСКА РИВИЕРА - 30.04; 
15.07; 19.08; 03.09; 22.10 - 495 лв.

ЕКСКУРЗИЯ ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА - 01.05; 23.05;17.07; 
21.08; 19.09 - 422 лв.
ДЕЛТАТА НА ДУНАВ - 05.05-07.05 - 181 лв.
УНИКАЛНИТЕ ИЗТОЧНИ РОДОПИ - 12.05-13.05/06.10-
07.10 - 89 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД И ЕКО-СЕЛИЩЕ ОМАЯ - 18-
20.05/14-16.09/12-14.10 - 129 лв.
ЗЛАТНО ПИВО В ЗЛАТНА ПРАГА - 22.05-27.05- 299 лв.
КРЪСТОВА ГОРА - 09.06-10.06/01.09-02.09/13.10-14.10-
79 лв.
БИРФЕСТ В БЕЛГРАД - 18.08-19.08 - 99 лв.

ПОЧИВКИ
ЛЯТНА ПОЧИВКА В ЧЕРНА ГОРА - 8 дни от 23.06; 
07.07; 04.08; 01.09; 08.09 - от 340 лв.
ПОЧИВКА В ЛИДО ДИ ЙЕЗОЛО - 7 дни от 24.06; 26.08; 
02.09; 16.09 - от 515 лв.
ЛЯТНА ПОЧИВКА В САРАНДА И КСАМИЛ - 7 дни от 
01.07; 02.09 - от 395 лв.
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ
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запознансТВа
49-годиШЕн оТ село Царева ливада, със средно 
образование, работи в кметството в Царева ливада, 
желае запознанство с добро и работливо момиче Тел. 
0887/867-426. [5, 2]

4000 ВСЕКИ 
ДЕН

100vesti@stovesti.info

бЕЗ  
НЕДЕЛЯ

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
услуги с багер и са-
мосвал - справки на тел. 
0888/564-431
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до я. Телефон за 
връзка 0899/601-444
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [12, 11]

рЕМонТ на всякакви 
покриви, с плочи, улу-
ци - тел. 0878/86-88-31, 
0896/85-97-01.
Вик и всякакви ремонтни 
дейности - справки на тел. 
0895/713-707. [12, 10]
ФирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 13]
съБарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
11]
дрЕнаж ,  Т ЕнЕкЕ -
джиЙсТВо, покриВни 
ремонти и др. - справки на 
тел. 0888/863-001. [12, 1]
попраВка на покриви, 
тенекеджийство, дренаж и 
др. - 0882/279-749. [10, 
1]
ЦялосТни и довършител-
ни ремонтни дейности - 
справки на тел. 0884/662-
261. [9, 1]

ВъТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮШЕМЕ - реде-
не, БеЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпраШно ЦиклЕнЕ - 
0887/040-471.
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловка и боя, изола-
ция - 0895/728-668. [13, 
11]
ВъТрЕШни рЕМонТи - 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 14]
гипсокарТон, Шпак-
лоВка - тел. 0899/520-
038. [17, 6]
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 6]
ШпаклоВка, БоядисВа-
нЕ, обръщане на врати, 
прозорци - тел. 0877/888-
173. [11, 3]
МонТаж на ламинат, 
паркет и циклене - тел. 
0897/978-762. [22, 2]

ТоплоизолаЦия, Шпак-
лоВки, фаянс, теракота - 
справки на тел. 0886/236-
277. [5, 1]

изолаЦии
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
ВънШни Топлоизола-
Ции - алпинисти, собстве-
но скеле - тел. 0898/569-
486.
ТоплоизолаЦия - тел. 
0887/131-311. [33, 14]

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.
оградна МрЕжа произ-
вежда, гвоздеи и телове 
на заводски цени се пред-
лагат на тел. 066/80-85-
39.

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

Ел. инсТалаЦии, 
рЕМонТи
Ел. инсТалаЦии - тел. 
0877/367-852. [33, 14]
дрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 26]

Вик, коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСяКО ВРеМе. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58. [11, 
3]
рЕМонТ и подмяна на 
ВиК и мръсни канали - 
тел. 0887/584-405. [11, 2]

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИеВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални - 
тел. 0888/294-214. [23, 2]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 2]
рЕМонТ на домакин-
ски електроуреди - тел. 
0899/439-467. [1, 1]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

поддръжка коМпЮТри
инсТалаЦия и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - справки на тел. 
0894/602-701. [22, 13]

услуги
раБоТниЦи за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и тава-
ни, изкопни работи, строи-
телно-ремонтни услуги. Ха-
малски работи, пренасяне 
на багаж.  Справки на тел. 
0892/326-344.
коВач - справки на тел. 
0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета по алпий-
ски способ (АЛПИНИСТ). 
ето и нашия интернет 
сайт: www.arborist-bg.
com. Телефон за връзка: 
0884/942-942. [22, 21]
ЦВЕТни МЕТали заваря-
ва - тел. 0885/72-46-71. 
[11, 10]
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ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 5]
жиголо -  т е л . 
0886/976-877. [22, 5]

„аЛЕКС“  ЕООД
Лиценз за туроператорска дейност № 
РК-01-6973; Лиценз за международен 

автобусен превоз № 10093
Автогара	Трявна:	06776	34	13;	

Facebook:		Алекс	Турс
GSM	0897	915	602;	0898	418	007;	

http://aleks.tryavna.biz/
автобусни екскурзии в българия и балкански страни:
1	ден,	Турция,	на	пазар	в	ОДРИН,	21.04.2018;	
19.05.2018;	35	лв.	
1	ден,	Цветница,	в	гр.	Ловеч,	4/1/2018,	17	лв.	
1	ден,	Разходка	в	гр.	Сопот	,	4/14/2018,	19	лв.
4	дни	/	2	нощувки	СЪРБИЯ	-	Белград	-	Сремски	Кар-
ловци	-	Нови	Сад	-	Ниш;	27.4	-	1.05.2018;	251	лв.
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д-р веНеЛиН Бараков, 
историк, арХеоЛог

 Продължава от бр. 66
	 По	 средата	 на	 крепостната	
стена	 е	 изградена	 портата	 на	
крепостта,	през	която	се	е	влиза-
ло	чрез	Г-образна	чупка	на	офор-
мения	вход.	Във	височина	порта-
та	се	е	развивала	в	правоъгълна	
кула,	 служеща	 за	 нейна	 охрана.	
От	 север	 и	 юг	 на	 крепостната	
стена	 са	 разкрити	 основите	 на	
силно	обезличени	кули.
	 На	 най-високата	 и	 равна	
част	в	защитената	от	север	и	из-
ток	площ	на	крепостта	е	разкри-
та	голяма	правоъгълна	постройка	
с	 размери	 19/13	 м.	 Сградата	 е	
била	двуетажна,	като	приземният	
етаж	 е	 използван	 за	 сервиз-
ни	 цели	 –	 открити	 са	 кухненско	
помещение	 с	 огнище-камина	 и	
водохранилище.	Вторият	етаж	на	
сградата	е	бил	дървен	и	е	имал	
изцяло	 жилищно	 предназначе-
ние.	 В	 насипи	 около	 сградата	
са	открити	множество	предмети,	
свързани	 с	 всекидневния	 бит,	
оръжие,	накити	и	др.
	 На	 около	 30	 м	 източно	 от	
представителното	жилище	е	раз-
крита	 малка	 еднокорабна,	 ед-
ноапсидна	 църква.	 Църквата	 е	
градена	 от	 редове	 от	 камъни	
и	 тухли	 и	 е	 имала	 богата	 кера-
мопластична	украса.	Около	църк-
вата	се	е	развил	некрополът	на	
укрепеното	селище.	Проучени	са	
гробове	на	погребани	с	различен	
социален	статус.	
	 В	 различни	 участъци	 на	 ук-
репената	територия	са	регистри-
рани	 следи	от	 сгради	 –	жилища	
и	 стопански	 помещения,	 силно	

обезличени.	 В	 крепостта	 са	 от-
крити	 множество	 монети,	 като	
преобладават	монетите	от	втора-
та	половина	на	XIV	век.	Керамич-
ният	 материал	 е	 представен	 от	
цели	 и	 фрагментирани	 съдове	 –	
гърнета,	 стомни,	 паници	 от	 типа	
„сграфито”	и	др.	Керамиката	по-
казва	едно	трайно	обитаване	на	
крепостта	през	XIII	век.	Преобла-
даващата	 част	 от	 керамиката	 е	
от	XIV	век,	което	е	показател	за	
периода	на	най-големия	разцвет	
на	 укрепеното	 селище	 в	 мест-
ността	Витата	стена.	
	 Крепостта	трябва	да	се	иден-
тифицира	 като	 военна	 крепост,	
която	през	втората	половина	на	
XIV	 век	 започва	 постепенно	 да	
увеличава	 своето	 население	 и	
да	еволюира	в	посока	към	сред-
новековен	 град.	 Тази	 еволюция	
е	прекъсната	от	завоюването	на	
България	 от	 османските	 турци,	
което	е	довело	до	напускане	на	
крепостта	и	прекратяване	на	жи-
вота	в	нея.	Сред	другите	функции	
на	крепостта	е	осигуряването	на	
защита	на	 селяните	от	 равнина-
та,	както	и	контрол	и	охрана	над	
определена	територия	–	пътя	към	
Шипченския	проход	и	на	част	от	
аграрните	 земи	 в	 Севлиевско-
то	 поле.	 За	 това	 свидетелстват	
находките	 от	 оръжия	 и	 военно	
снаряжение	 –	 върхове	 на	 копия	
и	стрели,	шпори	и	др.	
	 Сходна	 като	 структура	 и	
площ	е	 и	 крепостта	 в	местност-
та	 Пречиста	 (с.	 Градница)	 от	
периода	на	развитото	среднове-
ковие,	 изградена	 в	 подстъпите	
на	 Предбалкана,	 в	 началото	 на	
Русалийския	проход,	 която	също	
е	проучвани	чрез	археологически	

разкопки	(резултатите	не	са	пуб-
ликувани).	 Крепостта	 възниква	
в	 края	 на	 XII	 век	 върху	 по-ран-
но	 укрепено	 селище	 от	 късна-
та	 античност.	 Укрепителната	 й	
система	 обхваща	 всички	 страни	
на	 хълма	 Пречиста.	 Крепостна-
та	 стена	 е	 градена	 от	 правилни	
редове	 от	 ломени	 камъни,	 спо-
ени	 с	 бял	 хоросан.	 Крепостта	
е	 имала	 три	 порти,	 защитени	
с	 четириъгълни	 кули.	 На	 равни	
разстояния	от	изток,	юг	и	запад,	
където	крепостната	стена	е	най-
уязвима,	са	издигнати	четвъртити	
кули	 по	 крепостната	 куртина.	
Не	 особено	 голямото	 вътреш-
но	пространство	на	 крепостта	 е	
било	гъсто	застроено	с	жилища,	
работилници	и	стопански	сгради,	
като	 постройките	 са	разположе-
ни	на	три	тераси,	една	под	дру-
га.	На	най-удобното	място,	 сред	
развалините	 на	 ранновизантий-
ска	базилика,	е	изградена	малка	
кръстокуполна	 църква,	 която	 е	
била	покрита	със	стенописи	и	е	
имала	 керамопластична	 украса.	
Църквата	 е	 принадлежала	 към	
обособен	 жилищен	 квартал	 на	
състоятелно	 население	 от	 зана-
ятчии.	Под	крепостта	в	местност-
та	Казанджийска	лъка	е	същест-
вувало	малко	неукрепено	подгра-
дие,	чиито	следи	показват	остан-
ки	 от	 жилища,	 оръдия	 на	 труда	
и	 предмети	 на	 всекидневието.	
Подградието,	заедно	с	проучения	
некропол,	 допълва	 представите	
за	пространственото	развитие	на	
крепостта.	През	XIII	 -	XIV	век	 тя	
се	е	развила	в	укрепено	селище,	
което	постепенно	придобива	чер-
ти	 на	 средновековно	 полуград-
ско	 селище.	 Само	 прекъсването	

на	 живота	 след	 османското	 за-
воевание	спира	това	развитие	и	
крепостта	и	селището	в	нейното	
подножие	не	са	могли	да	се	оф-
ормят	като	средновековен	град.
	 Единственият	 пример	 за	 се-
лище,	 чието	 наименование	 е	 из-
вестно,	 е	 това	 на	 неукрепеното	
селище,	което	се	развива	в	очер-
танията	на	късноантична	крепост	
в	местността	Градът	при	село	Ба-
тошево	в	полите	на	Предбалкана.	
Тук	селището	възниква	през	вто-
рата	половина	на	X	век,	като	из-
ползва	 естествената	 защитеност	
на	 местността.	 От	 периода	 X–XI	
век	в	местността	Градът	са	откри-
ти	следи	от	жилища	и	фрагменти	
от	 керамични	 съдове.	 В	 XII–XIII	
век	се	датират	малка	еднокораб-
на	църква	и	некропол	около	нея,	
което	показва,	че	селището	се	е	
развило	и	увеличило	своето	насе-
ление.	 Средновековното	 селище	
е	 едно	 от	 тези,	 които	 се	 споме-
нават	 като	село	в	известния	Ба-
тошевски	 надпис.	 Изричното	 му	
споменаване	като	„село”	показва,	
че	 селището	не	 е	имало	 укрепи-
телна	система,	населението	му	е	
било	относително	еднородно	и	е	
било	 в	 зависимост	 от	 Батошев-
ския	манастир.	
	 Развитието	 на	 крепостното	
строителство	 през	 Средновеко-
вието	 в	 Търновско,	 Габровско	 и	
Севлиевско	 показва	 някои	 за-
кономерности,	 които	 са	 типични	
не	 само	 за	 района,	 но	 и	 като	
цяло	 за	 цяла	 Северна	 България.	
От	 разгледаните	 крепости	 само	
тези	 при	 град	 Севлиево	 и	 село	
Крамолин	 през	 първата	 полови-
на	 на	 XIII	 век	 се	 развиват	 като	
средновековни	 градове.	 Всички	

останали	 крепости	 (Горна	 Оря-
ховица,	 Килифарево,	 Царева	 ли-
вада,	 Здравковец,	 Градница)	 към	
средата	 на	 XIII	 век	 губят	 чисто	
военните	 си	 функции	 и	 се	 пре-
връщат	в	укрепени	селища	–	град-
чета.	Някои	от	крепостите,	освен	
обиталища	за	собственото	си	на-
селение,	 вероятно	 са	 служили	
за	 убежище	 на	 околното	 селско	
население:	 с.	 Царева	 ливада	 (м.	
Градът),	с.	Здравковец	(м.	Витата	
стена),	с.	Градница	(м.	Пречиста).	
Населението	им	се	е	изхранвало	
основно	 със	 занаяти,	 разменна	
търговия	със	селската	околност	и	
отглеждането	на	дребен	добитък.	
Земите	в	подножието	им	са	обра-
ботвани	за	изхранване	на	 тяхно-
то	население.	Освен	собственото	
селищно	 обитаване	 на	 крепости-
те,	населението	им	ще	е	изпълня-
вало	 и	 охранителни,	 и	 сигнално-
наблюдателни	 функции,	 когато	 е	
имало	придвижване	на	неприятел	
по	пътищата,	преминаващи	близо	
до	тях,	и	през	проходите	в	Балка-
на.	 Сведенията	 са	 изпращани	 в	
Търново	 и	Ловеч.	Последните	 са	
градове	 и	 административни	 цен-
трове	на	голямата	област	Загора,	
която	още	при	първите	Асеневци	
става	основен	домен	на	царската	
власт	и	фамилия.	
	 В	края	на	XIV	век	всички	кре-
пости	в	Габровско	и	Севлиевско	
са	 напуснати	 и	 изоставени.	 Без	
да	 са	 щурмувани,	 превзети	 или	
разрушени.	 Изоставянето	 им	 се	
дължи	 на	 новите	 обществени	 и	
икономически	 отношения,	 нало-
жени	от	османците.	Тези	условия	
се	отразяват	върху	характера	на	
селищната	 мрежа,	 която	 търпи	
не	 сътресения,	 а	 трансформа-

ции.	 Българското	 население	 е	
принудено	 да	 плаща	 данъци	 в	
пари	 и	 натура	 към	 централната	
власт	и	местните	спахии,	да	из-
пълнява	 различни	 повинности,	
да	 осигурява	 храна	 и	 издръжка	
на	 войската	 на	 османците,	 да	
участва	 в	 строежа	 на	 мостове,	
пътища,	ханове	и	пр.	Всички	тези	
задължения	 обременяват	 бълга-
рите	и	те	са	принудени	да	търсят	
удобните	 за	 обработване	 земи,	
които	 да	 дават	 реколта,	 изхран-
ваща	 семейството	 и	 осигурява-
ща	плащането	на	данъците.	Така	
възникват	села	в	подножието	на	
споменатите	 по-горе	 крепости.	
Акцентът	 в	 появата	 на	 новите	
селища	не	е	защита	от	евентуа-
лен	неприятел,	а	оцеляването	на	
рода	 и	 семейството,	 на	 хората.	
За	да	оцеляват,	българите	е	тряб-
вало	 да	 са	 включат	 в	 икономи-
ческата	 система	 на	 Османската	
империя,	което	рефлектира	върху	
тяхното	 ежедневие,	 занимания,	
традиции	 и	 битови	 навици.	 Ук-
репените	 селища	 се	 изоставят,	
защото	 не	 отговарят	 на	 тези	
нови	 условия.	Ако	 през	 Второто	
българско	 царство	 крепостите	 и	
укрепените	селища	се	изграждат	
на	 труднодостъпни	 места	 и	 съз-
нателно	 е	 търсена	 сигурността,	
в	ранните	векове	на	османското	
владичество	(XV–XVI	в.)	започват	
да	 се	 овладяват	 удобните	 за	
живот	котловини	и	полета,	които	
позволяват	съхраняването	на	жи-
вота,	оцеляването	на	семейство-
то	 и	 продължаването	 на	 рода.	
Българите	 от	 планината	 стават	
дервентджии	 и	 скотовъдци,	 тези	
от	полето	–	многобройно	селско	
съсловие.	                     Следва
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веЛа Лазарова
	 Пред	 Първа	 пролет	 Га-
бровският	камерен	оркестър	и	
този	път	зарадва	своята	мно-
гобройна	публика	с	концерт,	в	
който	 звучаха	 пожелани	 про-
изведения	и	нови,	които	бяха	
харесани.	 Първо	 изпълнение		
в	България	бе	„Концерт	за	две	
цигулки	 и	 оркестър	 в	 до	 ми-
нор”	 от	Антонио	 Вивалди	 със	
солисти	Надежда	Атанасова	и	
Даниела	Данис	 -	Христова	от	
Камерния	оркестър.
	 Първо	 изпълнение	 имаше	
и	 съвременната	 пиеса	 „Напи-
сах	песен”,	композирана	през	
2008	 година	 от	 италианката	
Ада	Джентиле.	Тя	е	посветена	
на	 известния	 композитор	 на	
филмова	 музика	 Енио	 Мори-
коне,	 близка	 до	 шлагерния	
тон,	присъщ	на	голяма	част	от	
музиката	му.
	 Много	 овации	 заслужи	
и	 очакваната	 премиера	 на		
„Концерт	 за	 пиано	 и	 оркес-
тър	 в	 си	 бемол	 мажор”	 от	
Доменико	 Пучини,	 дядо	 но	
великия	 Джакомо	 Пучини,	 в	
изпълнение	 на	 гост-солиста	
Виктор	Чучков.	Произведение,	
създадено	от	младия	компози-
тор	 през	 1800	 година.	 В	 сти-
листично	отношение	 творба	е	
близка	до	музиката	на	Моцарт	
и	ранния	Бетовен.
 ДаНИЕЛа ДаНИС - ХрИ-
СТОВа, ЦИГУЛКа:	 „За	 нас	
премиерата	 на	 концерта	 от	
Вивалди	беше	едно	предизви-
кателство	и	удоволствие	да	го	
изпълним	 с	 Надето,	 която	 го	
откри.	Като	дует	свирим	вече	
няколко	 пъти	 и	 мислим	 да	
продължим		и	занапред”.
 НаДЕжДа аТаНаСОВа, 
ЦИГУЛКа:	 „Потърсих	 в	 Ин-
тернет	нещо	ново	от	Вивалди,	
което	 да	 предизвика	 интере-
са	на	публиката.	Открих	 този	
„Концерт	 за	 две	 цигулки	 и	
оркестър	в	до	минор”,	прослу-
шах	го.	Хареса	ми	и	го	пред-

ложих	на	Даниела,	която	прие	
да	 го	 изсвирим.	 Смятаме	 и	
занапред	да	го	свирим.	С	нея	
добре	си	пасваме	като	звук	и	
като	 виждане	 за	 стила.	 Вече	
се	оформяме	като	дует”.
 ВИКТОр ЧУЧКОВ, ПИа-
НИСТ И КОМПОЗИТОр с	меж-
дународна	известност,	предсе-
дател	на	Съюза	на	български-
те	 композитори	 (1999	 -	 2005)	
и	 професор	 в	 НМА	 „Проф.	
Панчо	 Владигеров”.	 Автор	 на	
симфонична,	 камерна,	 фил-
мова	 и	 детска	 музика.	 Води	
майсторски	 класове	 по	 пиа-
но	 и	 композиция	 в	 Европа,	
Азия,	 Америка.	 Канен	 е	 за	
член	на	жури	на	международ-
ни	клавирни	концерти.	Изнася	

благотворителни	 концерти	 за	
световни	организации.	Обичан	
музикант	 от	 габровската	 пуб-
лика.
	 „Много	 съм	 щастлив,	 че	
можах	 да	 направя	 първо	 из-
пълнение	 в	 България	 на	 този	
Концерт	 на	 Доменико	 Мария	
Пучини.	 Когато	 бях	 студент	
и	 завършвах	 в	 Рим,	 една	 от	
моите	 професорки,	 голямата		
пианистка	 Орнела	 Сантоли-
коидо,	 която	 е	 свирила	 с	То-
сканини	и	други	прочути	дири-
генти,	 ми	 каза:	 „Викторе,	 ще	
ти	 подаря	 няколко	 партитури	
и	клавири	на	концерти,	които	
някои	 съм	 свирила.	 Няма	 да	
имам	време	всички	да	изсви-
ря”.	Подари	ми	няколко	рядко	

изпълнявани	 творби.	 Една	 от	
тях	 беше	 Концерта	 на	 Доме-
нико	Пучини.	Той	 е	живял	 по	
времето	 на	 Бетовен,	 две	 го-
дини	е	по-млад	от	него.	Мога	
да	кажа,	че	открих	концерта	в	
моите	 ноти	 само	 преди	 една	
година.	 Като	 го	 просвирих,	
страшно	много	ми	хареса.	Ре-
ших	 да	 го	 изсвиря.	 И	 ето,	
първо	 го	изпълних	в	 Габрово.	
Предстои	да	прозвучи	със	Со-
фийска	филхармония	през	май	
в	зала	„България”.	
	 В	 Габрово	 ме	 връща	 ряд-
ко	 благородната,	 интелигент-
на	 атмосфера,	 която	 цари	 не	
само	 между	 публиката,	 но	 и	
в	 оркестъра.	 Разбира	 се,	 тук	
има	 музикална	 традиция	 и	
уважение	 към	 изкуството.	 Да	
прибавя	и	благородната	и	не-
уморима	работа	на	диригента	
Иван	 Стоянов,	 който	 е	 един	
голям	професионалист.
	 Спомням	 си,	 че	 преди	 го-
дини	 бях	 свирил	 Моцарт	 за	
първи	път	със	Софийски	соли-
сти	в	Актовата	зала	на	Нацио-
налната	Априловска	гимназия.		
	 Успявам	 да	 съвместявам	
изпълнителската	 дейност	 и	
тази	 на	 композитор.	 Под-

държам	 свиренето.	 Човек	 не	
може	да	се	събуди	всяка	су-
трин	 и	 да	 седне	 да	 пише.	
Просто	 идва	 момент,	 в	 кой-
то	 се	 изпитва	 необходимост.	
Последно	 написах	 музика	 за	
един	румънски	филм.		Бих	ис-
кал	 да	 си	 комплектувам	мно-
гото	 записи	 в	 Националното	
радио	 в	 един	 голям,	 голям	
сборник	 от	 дискове.	 Преди	
няколко	месеца	Националното	
радио	 ми	 издаде	 диска	 „Из-
брано	 от	 фонда”	 с	 първите	
ми	 записи	 като	 изпълнител	
на	 Лист	 и	 Римски	 Корсаков,	
с	 диригента	 Васил	 Стефанов,	
също	произведения	на	Муцио	
Клементи,	съвременник	на	До-
менико	 Пучини,	 които	 изпъл-
нявам	 с	 моята	 съпруга	 през	
70-те	години.	Другите	произве-
дения	в	диска	са	авторови.	
	 Разбира	се,	пиша	и	филмо-
ва	музика	за	сина	ми	Виктор	
Чучков	-	Младши,	който	е		ки-
норежисьор.	
	 Продължава	 понякога	 да	
ме	вълнува	спада	на	приема	в	
Музикалната	академия.	Много	
таланти	заминават	в	чужбина,	
където	 намират	 по-добро	 по-
прище.	

	 Любовта	 към	 музиката	 и	
хората	 винаги	 ме	 води	 в	жи-
вота.
	 Поздравявам	от	 сърце	 ду-
ета	 цигуларки,	 които	 дадоха	
живот	на		Концерта	за	две	ци-
гулки	 и	 оркестър	 в	 до	 минор	
от	Вивалди.”
 ИВаН СТОЯНОВ, ДИрИ-
ГЕНТ:	 „Радвам	 се,	 че	 публи-
ката	 хареса	 произведенията,	
които	 предложихме	 за	 пър-
ви	 път,	 класния	 солист	 проф.	
Виктор	Чучков.	С	удоволствие	
мога	да	кажа,	че	класни	соли-
сти	ще	гостуват	и	до	края	на	
сезона.	
	 На	2	април	е	традиционни-
ят	 предвеликденски	 концерт.	
В	Габрово	ще	дебютира	също	
един	 много	 класен	 пианист	
-	 Марио	 Ангелов,	 мой	 състу-
дент,	 водещ	 на	 предаването	
за	старинна	и	съвременна	му-
зика	„Кон	темпо”	по	програма	
„Христо	 Ботев”	 на	 БНР.	 Ори-
ентиран	 е	 към	 съвременната	
музика.	 Отскоро	 се	 занима-
ва	 и	 с	 продуцентска	 дейност.	
Той	ще	направи	 премиера	 на	
„Валс	-	Бостън”	за	пиано	и	ор-
кестър	 на	 големия	 грузински	
композитор	Гея	Канчели”.	

Камåрíèят îркåñтър 
íаправè трè прåмèåрè

Виктор Чучков, пианист и композитор
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НадеЖда тиХова
	 Известната	 габровска	
куклена	 актриса	 Вален-
тина	 Кушева	 отпразнува	
вчера	 –	 Международния	
ден	 на	 театъра,	 45-годиш-
нина	 на	 творческата	 си	
дейност.	 Домакин	 на	 при-
ятното	 и	 мило	 тържество	
с	 много	 усмивки	 беше	
детска	 градина	 „Младост“,	
където	 Валя	 Кушева	 ра-
боти	с	деца	от	 10	 години.	
Облечена	 в	 обичайния	 си	
червен	 сценичен	 костюм,	
затъкнала	китка	цветя	зад	
ухото,	 Валя	 посрещаше	
деца	и	възрастни,	 близки,	
колеги	и	приятели	с	широ-
ката	 си	 и	 ведра	 усмивка	
и	 заразяваше	 с	 приятно	
настроение	всеки,	който	я	
погледне.
	 Кратка	 видеопрезента-
ция	представи	моменти	от	
артистичния	свят	на	Валя,	
като	 се	 започне	 от	 пър-
вата	 й	 роля	 –	 на	 Надето	
от	 „Приключения	 на	 та-
вана“,	 когато	 актрисата	 е	
20-годишна,	 през	 участие-
то	й	в	„Слънчевото	момче“	
и	 гастрола	 й	 в	 Ташкент,	
ролята	 й	 в	 „Патиланско	

царство“,	 в	 „Баба,	 дядо	 и	
месечинка“	 с	 първия	 ре-
жисьор	в	Кукления	театър	
Николай	Колев,	с	любимия	
й	колега,	актьора	Димитър	
Шанов,	 който	 вече	 не	 е	
между	живите,		с	любимия	
си	 герой	 Бърборино	 и	 в	
ролята	 на	 любимата	 на	

децата	Баба	Марта	и	т.	н.	
Снимките	 са	 запечатали	
и	 част	 от	 признанията	 за	
нейния	 талант	 като	 връч-
ването	на	наградата	–	По-
четният	 знак	 на	 Габрово	
през	 2000	 година.	 Освен	
че	 е	 завършила	 НАТФИЗ	
и	 е	 талантлива	 куклена	

актриса,	Валя	Кушева	има	
още	 един	 прекрасен	 та-
лант	 –	 пее	 чудесно.	 Една	
от	 снимките	 й	 от	 личния	
архив	 показва	 и	 изпълне-
ние	 с	 нейния	 кум	 Дончо	
Минчев	 като	 солисти	 на	
Диксиленд	„Габрово“.	
	 Валя	 признава,	 че	 в	

Габрово	я	довела	песента.	
После	 се	 явила	 на	 кон-
курс	 в	 Кукления	 театър	 и	
така	 останала	 тук.	 Освен	
че	празнува	творческа	го-
дишнина,	 Валя	 Кушева	 не	
пропусна	 да	 отбележи	 и	
35-годишнината	 на	 семей-
ния	 си	 живот.	 В	 залата	
бяха,	 разбира	 се,	 и	 ней-
ните	 близки	 –	 съпругът	 и	
дъщеря	й.
	 Малко	повече	факти	от	
творческия	 път	 на	 актри-
сата	припомни	директорът	
на	 Детска	 градина	 „Мла-
дост“	Павлина	Минковска.	
„Куклена	актриса,	вълшеб-
на	 връзка	 между	 децата,	
нас	 и	 изкуството,	 лауреат	
на	международни	и	нацио-
нални	награди,	Личност	на	
годината	 за	 2000	 година,	
носител	на	Почетния	знак	
на	 град	 Габрово	 и	 вдъ-
хновени	 зрители“	 -	 така	
г-жа	Минковска	представи	
Валя	 Кушева	 като	 изброи	
и	 любимите	 на	 децата	 ге-
рои	 и	 роли,	 в	 които	 се	 е	
въплъщавала	с	любов	емо-
ционалната	Валя.	
	 Вече	 45	 години	 тя	 е	
посветила	 на	 творческата	

дейност,	на	сцената,	деца-
та,	изкуството.
	 Удоволствие	 за	 малки	
и	 големи	 беше	 да	 видят	
отново	 онова,	 което	 Валя	
умее	най-добре	–	да	радва	
деца	 и	 възрастни	 с	 изку-
ството,	 да	 ги	 заразява	 с	
усмивки,	 любов	 и	 всеот-
дайност.	Партньори	в	при-
ятното	представление	бяха	
„нейните“	 деца	 от	Детско-
то	куклено	студио	„Бърбо-
рино“	 на	 Детска	 градина	
„Младост“,	 които	показаха	
колко	много	са	научили	от	
актрисата	 и	 колко	 много	
се	 забавляват	 и	 радват	
на	 изявата	 си.	 Именно	 с	
любимия	Бърборино,	както	
и	с	куклите	Рачо	и	Дешка	
започна	 разиграната	 ис-
тория	 с	 участието	 на	 ак-
трисата	 и	 децата,	 с	 която	
зрителите	 си	 припомниха	
най-обичаните	 български	
народни	приказки	–	за	Ко-
сето	 Босето	 и	 лисицата,	
за	 дядовата	 ръкавичка.	
На	финала	беше	оставена	
„Дядо	вади	ряпа“,	 в	 която	
се	 включиха	 всички	 дечи-
ца	 от	 кукленото	 студио.	
Както	 се	 полага	 на	 вся-

ко	 тържество,	 за	финал	и	
най-малките	 възпитаници	
на	детската	 градина	 троп-
наха	заедно	хорце.	
	 „С	 Валя	 Кушева	 рабо-
тим	вече	10	години	–	раз-
каза	директорът	на	Детска	
градина	 „Младост“	 Павли-
на	 Минковска.	 -	 Децата	
получават	 от	 срещите	 си	
с	нея	голямо	вдъхновение.	
Много	 хубави	 емоции	 по-
лучаваме	 и	 ние	 от	 екипа	
на	детската	градина.	Всич-
ко,	което	носи	положител-
ни	емоции,	е	много	нужно	
днес,	нужно	е	да	възпита-
ваме	 децата	 в	 позитиви-
зъм	 и	 да	могат	 да	 се	 до-
коснат	 до	 изкуството	 във	
всичките	 му	 форми.	 Валя	
Кушева	 е	 нашият	 провод-
ник	за	досега	с	красивото,	
тя	е	нашият	гид	в	сферата	
на	изкуството.	От	това	де-
цата	само	печелят.“
	 Валя	Кушева,	която	от-
ново	открехна	своето	пъл-
но	 с	 любов	 сърце	 пред	
деца	 и	 възрастни,	 получи	
много	поздравления,	цветя	
и	 подаръци,	 сред	 които	 и	
поздравителен	 адрес	 от	
кмета	Таня	Христова.

	 От	 22	 до	 25	 март	 в	
Пловдив	 се	 проведе	 по-
редното	 издание	 от	 На-
ционалния	 музикално-	
фолклорен	 конкурс	 „Ор-
фееви	 таланти”.	 Проявата	
беше	 организирана	 от	
Националния	 младежки	
фолклорен	 съюз	 и	 Ака-
демията	 за	 музикално,	
танцово	 и	 изобразително	
изкуство.	 Националният	
фолклорен	 конкурс	 „Ор-
фееви	 таланти“	 е	 един	 от	
най-големите	 и	 престижни	
конкурси	 в	 България.	 Съ-
битието	се	провежда	еже-
годно,	 по	 традиция	 през	
предпоследната	 седмица	
на	месец	март.	Председа-
тел	на	журито	беше	ректо-

рът	 на	АМТИИ	 проф.	 ака-
демик	 Милчо	 Василев,	 а	
членове	 -	проф.	д-р	Тодор	
Киров,	 проф.	 д-р	 Любен	
Досев,	 проф.	 д-р	 Коста-
дин	 Бураджиев,	 проф.	 д-р	
Даниела	Дженева	и	много	
други	 изтъкнати	 изпълни-
тели	 на	 фолклор	 и	 спе-
циалисти.	Форумът	се	пре-
върна	в	място	за	изява	на	
таланта	 на	 деца,	 ученици,	
студенти	 и	 преподаватели	
в	 областта	 на	 българско-
то	 народно-песенно,	 ин-
струментално	 и	 танцово	
изкуство,	като	целта	беше	
съхраняване	и	обогатяване	
на	 българската	 национал-
на	култура.	В	конкурса	се	
включиха	 над	 5000	 изпъл-

нители	 на	 възраст	 от	 7	
до	 29	 години.	 НЧ	 „Разви-
тие	 -	 1869”	 –	Дряново	взе	
участие	 с	 три	 от	 своите	
самодейни	колективи,	като	
107	 дряновци	 посетиха	
града	 на	 тепетата.	 Деца-
та	 се	 представиха	 както	
с	 бързина	 и	 ритмичност,	
така	 и	 с	 много	 очарова-
ние.	 Те	 спечелиха	 журито	
с	 танците	 „Севернячета”,	
„Надиграване”	и	„Хайде	да	
поиграем”,	 чиито	 автори	
на	постановката	и	музика-
та	 са	 хореографът	 Цвето-
зар	Кьоровски	и	препода-
вателят	по	музика	Славчо	
Илиев.	Най-малките	–	под-
готвителната	 група,	 спе-
челиха	 третото	 място	 и	

бронзова	 лира,	 а	 по-голе-
мите	–	ДЮТС	„Балканджи-
йче”,	 сред	 солидна	 конку-
ренция,	 грабнаха	 второто	
отличие	 –	 сребърна	 лира.	
За	 първи	 път	 читалището	
се	 представя	 и	 със	 само-
дейците	 от	 ПТА	 „Балкан”,	
които	също	бяха	на	висота	
и	се	класираха	втори,	по-
лучавайки	 сребърна	 лира	
на	 Орфей.	 Ръководители	
на	формациите	са	Стефан	
Маринов,	 Петя	 и	 Николай	
Тодорови.	 Ръководството	
на	 Съюза	 на	 българските	
музикални	 и	 танцови	 дей-
ци	 удостои	 с	 грамота	 „За	
високи	художествено-твор-
чески	 постижения”	 ДЮТС	
„Балканджийче”.			

светЛаНа миХайЛова, 
връзки с оБществеНостта 
	 Както	 всяка	 година	 1	
април	 е	 един	 от	 най-инте-
ресните	 дни	 да	 посетите	
Дома	на	хумора	и	сатира-
та.	 Не	 само	 защото	 праз-
нуваме	 46-ия	 рожден	 ден	
на	Музея	и	ще	можете	да	
се	насладите	на	интересни	
събития	 и	 изложби,	 а	 и	
защото	 правим	 специален	
подарък	 за	 всички,	 които	
са	решили	да	ни	поздравят	
за	 празника	 -	 това	 е	 ден	
на	отворените	врати	и	все-
ки	 влиза	 безплатно.	 Няма	
да	сме	пестеливи	на	госто-
приемство,	ще	се	уверите!	
	 Програмата	 за	 рожде-
ния	ни	ден	ще	позволи	на	
всеки,	който	е	решил	да	ни	
гостува	 в	Деня	 на	шегата,	
да	 се	 забавлява	 през	 це-

лия	ден	на	територията	на	
Музея.	Самото	„тържество“	
всъщност	 започва	 още	 на	
31	 март	 с	 моноспектакъла	
на	 Волен	 Митев	 „Монолог	
на	един	Шут“	от	18:00	часа.
	 А	какво	ще	се	случи	на	
1	април?
 В 11 часа в зала 4 се от-
крива пътуващата изложба „Из-
обретенията“ на Детския научен 
център „Музейко“. Тук, освен че 
ще се смеете, ще се почувствате 
и откриватели. Имаме удоволст-
вието да поканим всички малки 
и големи почитатели на науката. 
Тя е посветена на сензационните 
открития на XIX и XX век и пред-
ставя едни от най-популярните 
приспособления, за които знаем 
твърде малко. В 14 часа в зала 
5 малките почитатели на изку-
ството ще имат възможността 
да участват в детско творческо 

ателие на Школата по приложни 
изкуства на Ива Пенчева, част 
от Националната детска асам-
блея „Празнични докосвания в 
цвят и коприна“. 
 През целия празничен ден 
в залите на Музея ще се про-
веждат интересни викторини с 
въпроси, свързани с изложбите, 
повечето от които са съвсем 
нови и са открити като прелю-
дия към 1 април. 
 „Радикалните игри на 
Molleindustria“ е интерактивна 
изложба за малки и големи, в 
която са представени различни 
компютърни игри. Те си поставят 
за цел да въвлекат играчите в 
сериозните теми на ежедневие-
то, които при други обстоятел-
ства често предпочитаме да зао-
бикаляме. Изложбата се намира 
в зала 6 на третия етаж. 
 Изложбата на професор 

Иван Газдов „Черни докосвания. 
Почит за графикатурата” е една 
различна история, въвличаща 
ни извън рамките на обозри-
мата реалност и изпращаща ни 
отвъд границите на комфортно-
то равновесие между смисъл 
и форма. Графикатурата казва 
– това, което виждате, не е 
онова, което си мислите, че 
виждате. Заради това професор 
Газдов споделя: „Когато рису-
вам, аз не мисля, аз измислям!”. 
В неговото творчество са „втъ-
кани” много хумор и ирония. 
Изложбата е в зала 7. 
 На 1 април ще се насладите 
и на две от временните ни из-
ложби, които станаха емблема-
тични за родния на Кристо град 
Габрово - „Роден в Габрово“ и 
„Кристо и Жан-Клод. Проекти“. 
	 Изложбите	 се	 намират	
в	зала	3	„Стефан	Фъртунов“. 

	 На	 31	 март	 и	 1	 април	
Музеят	 на	АИР	 „Боженци“	
ще	се	включи	за	четвърта	
поредна	година	в	Европей-
ските	 дни	 на	 художестве-
ните	 занаяти	 в	 България.	
В	събота	–	 31	март,	от	 10	
до	17	часа,	и	в	неделя	–	1	
април,	от	10	до	15	часа	в	
изложбената	зала	на	Ста-
рото	 школо	 ще	 се	 изра-
ботват	 мозайки,	 каменна,	
дървена	 и	 метална	 плас-
тика.	 В	 главната	 роля	 на	
майстори	 ще	 бъдат	 посе-
тителите,	а	преподаватели	
и	 студенти	 от	 Великотър-
новския	 университет	 „Св.																																																																																																																																													
Св.	 Кирил	 и	Методий“	 ще	
показват	и	подпомагат	ра-
ботата	 им.	 Ателиетата	 ще	
са	безплатни	за	посетите-
лите

	 Общината	 организира	
кампания	по	облагородява-
не	на	парковете	и	дворни-
те	пространства
	 За	 поредна	 година	 в	
дните	преди	Великденските	
празници	 Община	 Севли-
ево	 организира	 инициати-
вата	 „Нека	 бъде	 цветно!”.	
На	30	март	2018	година	ко-
лективите	 на	 всички	 учеб-
ни	и	детски	 заведения	ще	
се	 включат	 с	 дейности	 за	
облагородяване	на	дворни-
те	и	паркови	пространства.	
	 В	 кампанията	 са	 по-
канени	 да	 вземат	 участие	
граждани,	 представители	
на	фирми,	 търговски	обек-
ти,	 ведомства	 и	 организа-
ции.	 „Нека	 се	 ангажира-
ме	 в	 дейности	 за	 създа-
ване	 на	 красив	 и	 уютен	

вид	 на	 района,	 в	 който	
живеем	 или	 работим,	 да	
дадем	пример	на	децата	и	
приятелите	 си,	 че	 заедно	
можем	да	направим	Севли-
ево	по-красив	и	приветлив	
град”,	призовават	от	Общи-
ната.
	 Желаещите	да	се	вклю-
чат	 в	 пролетната	 акция	
могат	 да	 подадат	 заявка	
и	 предложения	 за	 райо-
на,	 в	 който	 живеят	 или	
работят,	 на	 телефони	 0882	
617	804,	0675/396	218	–	Ро-
сен	Нанев,	 главен	 специа-
лист	 „Опазване	 на	 окол-
ната	 среда”.	 От	 Общината	
вярват,	че	представителите	
на	 бизнеса	 и	жителите	 на	
града	няма	да	останат	рав-
нодушни	и	ще	станат	част	
от	благородната	кауза.

	 Талантливите	малки	га-
бровци	 се	 завърнаха	 от	
конкурса	„Орфеево	извор-
че“	 в	 Стара	 Загора	 с	 пет	
първи,	 три	 втори	 и	 едно	
трето	 място,	 съобщи	 тях-
ната	 ръководителка	 Сте-
фка	 Стоева.	 В	 надпрева-
рата	 участваха	 децата	 от	
„Габровски	 гласчета“	 при	
НЧ	„Габрово-2002“	и	от	дет-
ска	градина	„Мечо	Пух“.
	 Първите	 места	 завою-
ваха	 Пресияна	 Христова,	
Божидар	 Кържин,	 вокал-
на	 група	 „Габровски	 гла-
счета“,	 Илина	 Друмешка	
от	 ДГ	 „Мечо	 Пух“	 и	 трио	
„Мечо	Пух“.	Второто	място	
грабнаха	 дуетът	 Пресиана	

Христова	 и	 Стиван	 Илиев,	
Владимира	Данкова	и	Вик-
тория	Дангова,	както	и	Бо-
жидара	 Ганчева	 от	 „Мечо	
Пух“.	Трета	в	класацията	е	
Ирен	Цонева	 от	 ДГ	 „Мечо	
Пух“.	 Диплом	 за	 отлично	
представяне	 са	 получили	
Йоана	 Данкова,	 както	 и	
сестрите	 Теодора	 и	 Анита	
Томови	от	НЧ	„Наука	1902“	
в	село	Враниловци	с	ръко-
водител	 Мария	 Христова.	
Изпълненията	 на	 малките	
габровски	таланти	са	били	
в	 съпровод	 на	 Божидар	
Кържин	 -	 акордеон,	 и	 на	
Петър	 Венциславов	 -	 тъ-
пан.	
	 „Гласовитите	 габровски	

деца	 бяха	 оценявани	 от	
жури,	 в	 състава	 на	 кое-
то	 бяха	 включени	 големи-
те	 имена	 в	 родния	 фолк-
лор	 като	 Бинка	 Добрева,	
Калинка	 Згурова	 и	 др.,	 а	
акордеонистът	 Божидар	
Кържин	 -	 от	 диригента	 в	
БНР	 Димитър	 Христов,	 го-
лемия	 гайдар	 Петьо	 Кос-
тадинов,	 виртуоза	 на	 гъ-
дулката	 Пейо	 Пеев	 и	 др.“,	
обясни	 Стефка	 Стоева.	
Тя	 уточни	 още,	 че	 част	 от	
участниците	 в	 певческата	
и	 на	 инструменталистите	
надпревара	 	 -	 Владимира	
Данкова,	 Виктория	 Дран-
гова	 и	 Божидар	 Кържин,	
са	поканени	за	тв	запис	и	

интервюта	за	радио	„Хори-
зонт“.	
	 За	голяма	част	от	деца-
та	 това	 беше	 първо	 учас-
тие	в	 конкурс,	 но	въпреки	
вълненията	 на	 сцената	 те	
се	справиха	успешно,	пох-
вали	 своите	 възпитаници	
Стефка	 Стоева.	А	 най-въл-
нуващият	 момент	 от	 учас-
тието	 на	 децата	 в	 „Орфе-
ево	 изворче“	 бил	 фактът,	
че	 организаторите	 на	 кон-
курса	 са	 познали	 малките	
славейчета	 от	 трио	 „Мечо	
Пух“,	 които	 през	 миналата	
година	 също	 са	 отличени	
със	златен	медал	и	тогава	
точно	 те	 са	 открили	 Гала	
концерт	на	лауреатите.	

Валя Кушåва îтпразíува 45 ãîдèíè твîрчåñкè уñпåхè è ñáъдíатè мåчтè

Гаáрîвñкèтå талаíтè ñå завърíаха îт „Орфååвî 
èзвîрчå” ñ 5 първè, 3 втîрè è åдíî трåтî мяñтî

Дряíîвñкèтå дåца îт Нарîдíî чèталèщå „Развèтèå - 1869” ñа 
ñрåд íай-дîáрèтå в кîíкурñа „Орфååвè талаíтè” - Плîвдèв

В Сåвлèåвî щå ñтаíå 
пî-цвåтíî íа 30 март

Еврîпåйñкè дíè íа 
худîжåñтвåíèтå 
заíаятè è в Бîжåíцè

1 апрèл в Дîма íа хумîра è ñатèрата в 
Гаáрîвî - дåí íа îтвîрåíèтå вратè


