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РУЖа ЛЮБЕНОВа 

	 Вчера	 тричленен	 със-
тав	 на	 габровския	 Окръ-
жен	съд,	председателстван	
от	 съдия	 Пламен	 Попов,	
одобри	 споразумение	 на	
млад	 наркоразпространи-
тел	от	Трявна	с	прокурату-
рата.	 С	 него	 подсъдимият	
получи	условна	присъда	от	
една	година	затвор,	с	три	
години	изпитателен	срок.
	 Ще	припомним,	че	пре-
ди	половин	 година	младе-
жът	 от	 Трявна	 беше	 хва-
нат	 да	 крие	 в	 себе	 си	
и	 в	 тухлена	 стена	 близо	
10	грама	марихуана	с	цел	
разпространение.

	 Подсъдимият	 е	 20-го-
дишен,	 с	 инициали	 И.	 И.	
Преди	 около	 половин	 го-
дина,	 на	 28	 май	 2018	 г.,	
от	 тревненската	 полиция	
информираха,	 че	 е	 задър-
жан	 с	 два	 плика	 с	 мари-
хуана,	а	при	последвалото	
претърсване	на	постройка,	
която	 ползвал,	 кримина-
листите	намерили	15	свив-
ки	с	листна	маса	от	същия	
вид.
	 Случаят	бе	разследван	
и	 влезе	 в	 съдебна	 фаза.	
Малко	преди	делото	адво-
катът	на	младежа	и	проку-
рор	 от	 Окръжна	 прокура-
тура	 -	 Габрово	 подписаха	
споразумение.	 В	 него	 И.	

И.	 декларира,	 че	 се	 от-
казва	от	съдебно	разглеж-
дане	 на	 делото	 по	 общия	
ред	и	че	признава	вината	
си.	Това	 са	 задължителни	
условия	 при	 всяко	 спора-
зумение.
	 Вчера	 документът	 бе	
представен	 пред	 съдия	
Попов	 и	 двамата	 съдебни	
заседатели,	 които	 трябва-
ше	 да	 го	 огледат	 и	 да	
преценят	дали	отговаря	на	
закона	и	морала.	
	 В	крайна	сметка	съдът	
написа:	 Одобрява	 спора-
зумението	 „между	 замест-
ник	 окръжен	 прокурор	
при	 Окръжна	 прокуратура	
-	 Габрово	 и	 защитника	 на	

подсъдимия	И.	И.	от	Тряв-
на,	 с	 което	 на	 последния	
се	налага	условно	наказа-
ние	„лишаване	от	свобода“	
за	държане	с	цел	разпрос-
транение	 на	 високориско-
ви	наркотични	вещества“.
	 Съгласно	 документа	
„И.	И.	се	признава	за	ви-
новен	 в	 това,	 че	 на	 25	
май	 2018	 г.,	 в	Трявна,	 при	
условията	 на	 продължава-
но	 престъпление,	 без	 на-
длежно	 разрешително	 по	
Закона	 за	 контрол	 върху	
наркотичните	 вещества	 и	
прекурсорите,	 държал	 с	
цел	 разпространение	 в	
себе	 си	 и	 в	 отвор	 във	
външна	 тухлена	 стена	 на	

постройка	 на	 ул.	 „Асене-
вци“	 в	 Трявна	 общо	 9,938	
грама	марихуана	 на	 стой-
ност	59,63	лева.
	 За	 извършеното	 пре-
стъпление	и	на	основание	
чл.	354а...	от	Наказателния	
кодекс	и	чл.	55...	на	И.	И.	
се	определя	наказание	от	
една	 година	 лишаване	 от	
свобода	 –	 условно,	 с	 три	
години	изпитателен	срок.
	 Одобреното	 споразу-
мение	има	последиците	на	
влязла	в	сила	присъда.	То	
не	 може	 да	 бъде	 обжал-
вано	 от	 подсъдимия	 или	
протестирано	 от	 прокура-
турата.

Тухла в ñòенаòа, зад нея - марихуана
Вчера Окръжнияò ñъд в Гаáрово одоáри ñпоразумение ñ млад òревненец, крил наркоòика ñ цел разпроñòранение

	 Мариела	Петрова	-	из-
пълнителен	 директор	 на	
РСО	 „Централна	 Стара	
планина”,	 бе	 един	 от	 три-
мата	български	представи-
тели	 на	 проведеното	 във	
Венеция	 голямо	 изложе-
ние	 на	 занаятчийски	 из-
делия	Хомо	Фабер.	Конта-
ктите	 на	 оглавяваната	 от	
нея	 организация	 с	 фонда-
ция	„Микеланджело”	осигу-
ряват	включването	на	още	
двама	 български	 предста-
вители	в	събитието	–	доц.	
д-р	 Светла	 Димитрова	 -	
директор	 на	 ЕМО	 „Етър”,	

и	Росина	Пенчева	 -	фото-
граф.
	 Хомо	 Фабер	 (изписва	
се	 Homo	 Faber)	 е	 латин-
ски	израз.	Среща	се	често	
във	философската	книжни-
на	 и	 би	могъл	 да	 се	 пре-
веде	като	„човек	сам	кове	
своята	съдба”.
	 Homo	Faber	2018	в	ци-
фри:
	 62	500	посетители	за	17	
дни;
	 13	 куратори	 на	 16	 из-
ложбени	пространства;
	 Около	 900	 образци	 на	
изящното	 занаятчийство,	

изработени	от	410	майсто-
ри	занаятчии	и	дизайнери	
от	35	европейски	страни;
	 91	 демонстрации	 на	
занаятчийски	 умения	 на	
живо;
	 105	 студенти	 по	 при-
ложно	 изкуство	 и	 дизайн	
от	 26	 европейски	 образо-
вателни	 институции	 -	 по-
сланици	 на	 културата	 в	
тази	уникална	инициатива.
	 „Homo	 Faber	 2018	 е	
първата	 голяма	 инициати-
ва	на	фондация	„Микелан-
джело”	в	подкрепа	на	ней-
ната	 мисия	 да	 съхранява,	

популяризира	и	насърчава	
изящното	 майсторство.	 Тя	
показа,	че	трайни	красиви	
неща	се	създават	само	ко-
гато	 човешка	 ръка,	 сърце	
и	ум	работят	заедно.
	 За	 да	 постигне	 своите	
цели,	Фондация	„Микелан-
джело“	изгражда	мрежа	от	
съмишленици:	 публични	 и	
частни	 организации,	 учи-
лища	и	музеи	за	приложни	
изкуства	и	дизайн.	Повече	
от	70	от	тези	организации	
от	26	европейски	държави	
посетиха	Homo	Faber	2018.

продължава на стр. 2

	 Малкият	 Ивайло	 е	 седмото	 бебе,	
което	 се	 появява	 на	 белия	 свят	 с	
финансовата	 помощ	 на	 Община	 Се-
влиево.	За	пета	поредна	година	Общи-
ната	 предприема	 политика	 за	 насър-
чаване	раждаемостта	при	семейства	и	
двойки	с	репродуктивни	проблеми,	а	в	
бюджета	за	2018	година	бяха	отделени	
20	хил.	лв.	по	тази	програма.
	 Раждането	на	дете	е	сред	най-зна-
чимите	събития	в	живота	ни.	За	някои	
двойки	това	е	още	по-знаково	поради	
трудностите	и	препятствията,	които	са	
преодолели,	за	да	гушнат	своя	рожба.	
	 На	 8	 ноември	 се	 роди	 малкият	
Ивайло	-	седмото	инвитро	бебе,	заче-
нато	с	финансовата	помощ	на	Община	
Севлиево	чрез	Общинската	програма.	
Новината	на	Общинска	администрация	
съобщи	лично	майката	на	малкия	мъж,	
който	 избра	 да	 направи	 най-големия	
подарък	на	своите	родители	след	по-
редната,	и	за	щастие	успешна,	проце-
дура.

 Фотографията е публикувана във Facebook на страницата на Sher Institute 
– една от най-големите клиники за изкуствено оплождане в САЩ, след като май-
ката на детето - Анджела, най-накрая успява да забременее за втори път след 
тежка терапия, продължила година и половина.

Роди ñе ñедмоòо инвиòро áеáе, заченаòо 
ñ финанñоваòа помощ 
на Оáщина Севлиево
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	 Джеси	 Райт	 -	 член	
на	 редакционната	 коле-
гия	 на	 International	 Journal	
of	 Education,	 Culture	 and	
Society,	 покани	 директора	
на	 Националния	 музей	 на	
образованието	 Мая	 Кара-
гьозова	 да	 се	 присъедини	
към	 екипа	 на	 списанието	
като	член	на	редколегията	
или	рецензент.
 „Имайки	 предвид	 Ва-
шето	 образование,	 подго-
товка	и	опит	в	тази	област,	
ние	 вярваме,	 че	 може	 да	
сте	най-подходящият	човек	
за	тази	позиция.	Вярваме,	
че	 позицията	 член	 на	 ре-
дакционния	 съвет	 или	 ре-
цензент	 ще	 бъде	 полезна	
и	на	Вас	-	ще	даде	светли-
на	върху	Вашите	изследва-
ния	в	сродни	области.”

	 Поводът	за	поканата	е	
статията	 на	 Мая	 Карагьо-
зова	в	съавторство	с	Рита	
Бурцева	от	Латвия	на	тема	

„Музеят	 за	 общество-
то:	Из	опита	на	Нацио-
налния	музей	на	обра-
зованието	 -	 Габрово”,	
с	 която	 те	 участваха	
в	 Петата	 международ-
ната	 научна	 и	 прак-
тическа	 конференция	
„Изкуството	 и	 музика-
та	в	културния	диалог” 
(направление	 „Култу-
рата	 и	 обществото	 в	
регионалния	 културен	
диалог”).	
	 Докладът	 е	 пуб-
ликуван	в	сборника	от	
конференцията	 и	 спо-
ред	 думите	 на	 Джеси	
Райт,	 „изследователи	
в	 широк	 спектър	 от	

дисциплини	 са	 проявили	
интерес	към	него	и	са	впе-
чатлени”.

Дирекòоръò на НМО - Гаáрово ñ покана 
оò международно научно ñпиñание

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 Открит	 урок	 на	 тема	
„Социалното	 предприема-
чество	-	бизнес	модели”	се	
проведе	в	ПТГ	„Д-р	Никола		
Василиади”	 в	 Световната	
седмица	 на	 предприема-
чеството,	организирана	от	
„Джуниър	 Ачийвмънт	 Бъл-
гария”.	
	 Целта	й	е	да	вдъхнови	
младите	 хора	 да	 изслед-
ват	 потенциала	 си	 и	 да	
го	 развият	 чрез	 иновации	
и	 въображение.	Те	 вземат	
участие	 в	 дейности	 и	 съ-
бития,	 насърчаващи	 пре-
дприемаческото	мислене	и	
поведение,	като	генерират	
нови	 идеи	 и	 търсят	 нови	
пътища	за	развитие.
	 Що	 е	 това	 социално	

предприятие	 и	 какви	 дей-
ности	 може	 да	 развива	
то,	 бе	 акцентът	 на	 урока	
с	 ученици	 от	 8	 „б”	 клас,	

специалност	 „Приложно	
програмиране”,	 воден	 от	
Пенка	Пенева,	старши	учи-
тел	по	икономика.	Гости	на	

открития	урок	бяха	бизнес	
консултанти,	 представител	
на	 Регионалното	 управле-
ние	 на	 образованието	 и	
директорът	 на	 училището	
Васил	Христов.
				„Като	говорим	за	пре-
дприемачество,	 имаме	
предвид	 не	 само	 старти-
ране	 на	 собствен	 бизнес.	
Преди	 всичко	 то	 е	 начин	
на	мислене,	култура	на	по-
ведение	и	 умения	 за	 пре-
връщане	на	идеите	в	дела.	
За	да	се	постигне	това,	е	
необходимо	 последовател-
но	 и	 практически	 насоче-
но	 обучение	 от	 най-ранна	
възраст.	

продължава на стр. 2

Оòкриò урок по ñоциално предприемачеñòво в ПТГ "Д-р Никола 
Ваñилиади" вдъхновява младиòе да изñледваò поòенциала ñи

РСО „Öенòрална Сòара планина” оñиãури 
áълãарñкоòо учаñòие в ãолямоòо изложение 
Homo Faber, проведено във Венеция

РСО „Öенòрална Сòара планина” оñиãури 
áълãарñкоòо учаñòие в ãолямоòо изложение 
Homo Faber, проведено във Венеция
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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

ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 
разпрЕдЕлиТЕлЕн оБслужВащ цЕнТър 

гаБроВо и горна оряхоВица 

уведомява своите клиенти, че:

 в периода 17.12.2018 - 21.12.2018 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради	извършване	на	
неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	
бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 община	Трявна:	 с.	 Бижевци;	 с.	
Недялковци;	 с.	Бърдени;	 ул.	 „Планинец“;	 кв.	Кисийска	мера;	 ул.	 „Кънчо	Скорчев“	№	
2,	4,	6,	8,	10,	9,	7,	5,	3,	1;	ул.	„Димитър	Горов“;	ул.	„Черновръх“;	с.	Долни	Мечевци;	с.	
Раевци;	с.	Дръндари;	с.	Скорци;	с.	Кисийци;	с.	Кумани;	SOS	детско	селище;	помпена	
станция	Христовци;	ул.	„Херман	Гмайнер“	№	4;	ул.	„Бял	камък“;	ул.	„Стара	планина“,	
гр.	Плачковци;	ул.	„Пролет“;	ул.	„Възрожденска“,	зад	магазин	„Свежест“;	кв.	Стоянов-
ци;	ул.	 „Бръшлянска“;	с.	Дълбоки	Томчевци;	с.	Маневци;	с.	 Глутници;	с.	Радковци;	с.	
Христовци;	част	от	ул.	„Светушка“;	част	от	ул.	„Христо	Ботев“;	кв.	Хитревци;	ул.	„Але-
кси	Пухлев“	–	цялата,	и	ул.	„Бачо	Киро“	от	№		12	до	№	20	включително.	

 в периода 10.12.2018 - 14.12.2018 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради	извършване	на	
неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	
бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 община	Трявна:	 с.	 Бижевци;	 с.	
Недялковци;	 с.	Бърдени;	 ул.	 „Планинец“;	 кв.	Кисийска	мера;	 ул.	 „Кънчо	Скорчев“	№	
2,	4,	6,	8,	10,	9,	7,	5,	3,	1;	ул.	„Димитър	Горов“;	ул.	„Черновръх“;	с.	Долни	Мечевци;	с.	
Раевци;	с.	Дръндари;	с.	Скорци;	с.	Кисийци;	с.	Кумани;	SOS	детско	селище;	помпена	
станция	Христовци;	ул.	„Херман	Гмайнер“	№	4;	ул.	„Бял	камък“;	ул.	„Стара	планина“,	
гр.	Плачковци;	ул.	„Пролет“;	ул.	„Възрожденска“,	зад	магазин	„Свежест“;	кв.	Стоянов-
ци;	ул.	 „Бръшлянска“;	с.	Дълбоки	Томчевци;	с.	Маневци;	с.	 Глутници;	с.	Радковци;	с.	
Христовци;	част	от	ул.	„Светушка“;	част	от	ул.	„Христо	Ботев“;	кв.	Хитревци;	ул.	„Але-
кси	Пухлев“	–	цялата,	и	ул.	„Бачо	Киро“	от	№	12	до	№	20	включително.

 в периода 03.12.2018 - 07.12.2018 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради	извършване	на	
неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	
бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 община	Трявна:	 с.	 Бижевци;	 с.	
Недялковци;	 с.	Бърдени;	 ул.	 „Планинец“;	 кв.	Кисийска	мера;	 ул.	 „Кънчо	Скорчев“	№	
2,	4,	6,	8,	10,	9,	7,	5,	3,	1;	ул.	„Димитър	Горов“;	ул.	„Черновръх“;	с.	Долни	Мечевци;	с.	
Раевци;	с.	Дръндари;	с.	Скорци;	с.	Кисийци;	с.	Кумани;	SOS	детско	селище;	помпена	
станция	Христовци;	ул.	„Херман	Гмайнер“	№	4;	ул.	„Бял	камък“;	ул.	„Стара	планина“,	
гр.	Плачковци;	ул.	„Пролет“;	ул.	„Възрожденска“,	зад	магазин	„Свежест“;	кв.	Стоянов-
ци;	ул.	 „Бръшлянска“;	с.	Дълбоки	Томчевци;	с.	Маневци;	с.	 Глутници;	с.	Радковци;	с.	
Христовци;	част	от	ул.	„Светушка“;	част	от	ул.	„Христо	Ботев“;	кв.	Хитревци;	ул.	„Але-
кси	Пухлев“	–	цялата,	и	ул.	„Бачо	Киро“	от	№	12	до	№	20	включително.

 в периода 26.11.2018 - 30.11.2018 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради	извършване	на	
неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	
бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 община	Трявна:	 с.	 Бижевци;	 с.	
Недялковци;	 с.	Бърдени;	 ул.	 „Планинец“;	 кв.	Кисийска	мера;	 ул.	 „Кънчо	Скорчев“	№	
2,	4,	6,	8,	10,	9,	7,	5,	3,	1;	ул.	„Димитър	Горов“;	ул.	„Черновръх“;	с.	Долни	Мечевци;	с.	
Раевци;	с.	Дръндари;	с.	Скорци;	с.	Кисийци;	с.	Кумани;	SOS	детско	селище;	помпена	
станция	Христовци;	ул.	„Херман	Гмайнер“	№	4;	ул.	„Бял	камък“;	ул.	„Стара	планина“,	
гр.	Плачковци;	ул.	„Пролет“;	ул.	„Възрожденска“,	зад	магазин	„Свежест“;	кв.	Стоянов-
ци;	ул.	 „Бръшлянска“;	с.	Дълбоки	Томчевци;	с.	Маневци;	с.	 Глутници;	с.	Радковци;	с.	
Христовци;	част	от	ул.	„Светушка“;	част	от	ул.	„Христо	Ботев“;	кв.	Хитревци;	ул.	„Але-
кси	Пухлев“	–	цялата,	и	ул.	„Бачо	Киро“	от	№	12	до	№	20	включително.  

 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център - Габрово 
и Горна Оряховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се 
надява на разбиране. 
 Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен обслужващ цен-
тър габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 на 04.12.2018 г. от 09:00 до 10:00 ч. поради	извърш-
ване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръженията	
за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	смущения	
на	 електрозахранването	 в	 района	 на	 Габрово,	 селата	
Стомонеци,	Зелено	дърво,	Баевци,	Малуша,	местността	
Узана.

 в периода 26.11.2018 - 30.11.2018 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенер-
гия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	
на	 община	 Габрово,	 село	Стоевци,	 абонати,	 захранени	
от	трафопоста	в	началото	на	селото.

 в периода 22.11.2018 - 23.11.2018 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенер-
гия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	
на	 община	 Габрово,	 село	Стоевци,	 абонати,	 захранени	
от	трафопоста	в	началото	на	селото. 
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център - Габрово и Горна Оряховица се 
извинява на своите клиенти за възникналото неудоб-
ство и се надява на разбиране. 
 Допълнителна информация можете да получите на 
тел. 0700 1 61 61.

продължава от стр. 1
През	 следващите	 години	
те	 ще	 продължат	 да	 под-
крепят	 най-добрите	 май-
стори	 занаятчии	 в	 своите	
страни	 и	 да	 предприемат	
местни	 действия	 в	 съот-
ветствие	 с	 мисията	 на	
фондация	„Микеланджело”.
	 На	 Homo	 Faber	 при-
състваха	 105	 студенти	 по	
приложни	 изкуства	 и	 ди-
зайн	 от	 образователни	
институции	 в	 мрежата	 на	
фондацията,	представлява-
щи	следващото	поколение	
занаятчии	 и	 дизайнери.	
Специално	 подбрани	 за	
Програмата	 за	 млади	 по-
сланици	 на	 Хомо	 Фабер,	
те	бяха	натоварени	със	за-
дачата	да	споделят	своите	
знания	и	страст	с	посети-
телите	 на	 16-те	 изложбе-
ни	пространства	на	Homo	
Faber.	 За	 тези	 талантливи	
ученици	това	беше	изклю-
чителна	възможност	да	из-

градят	 общност	 с	 техните	
връстници	 и	 да	 потърсят	
вдъхновение	 за	 бъдещата	
си	кариера	от	майсторите	

занаятчии	 и	 дизайнерите,	
присъстващи	на	място.
	 Homo	Faber	е	замисле-
но	 като	 културно	 изложе-

ние,	 което	 да	 подчертае	
истинската	стойност	на	из-
ящната	 майсторска	 изра-
ботка.	 Затова	 изложените	
изделия	 не	 се	 продаваха	
на	 място.	 Информация	 за	
тези	 изключителни	 пред-
мети	 и	 произведения	 на	
изкуството,	както	и	за	тех-
ните	 създатели,	 може	 да	
се	 намери	 чрез	 онлайн	
каталог	 на	 уебсайта	 на	
Homo	Faber.
	 Входът	 за	Homo	Faber	
2018	 беше	 безплатен,	 но	
се	 изискваше	 предвари-
телна	регистрация”,	разка-
за	 изпълнителният	 дирек-
тор	 на	 Сдружението	 Ма-
риела	 Петрова.	 От	 1	 юли	
2018	 г.	 РСО	 „Централна	
Стара	планина”	официално	
е	 включено	 в	 партньор-
ската	 мрежа	 на	 Фонда-
цията	 за	 креативност	 и	
изящно	 майсторство	 „Ми-
келанджело”.	 Дейността	
на	 сдружението	 на	 ста-

ропланинските	 общини	 в	
сферата	 на	 креативните	
индустрии	 и	 целенасоче-
ната	подкрепа	за	развитие	
на	 занаятчийския	 сектор	
привлече	 вниманието	 на	
фондацията	още	в	края	на	
2016	година,	когато	нейни-
ят	 представител	 Жак	 Рей	
-	 ръководител	 на	 отдел	
„Стратегически	 отноше-
ния”,	се	срещна	в	Габрово	
с	 изпълнителния	 директор	
на	РСО	„Централна	Стара	
планина”	 Мариела	 Петро-
ва.	 Оттогава	 датира	 не-
формалното	 партньорство	
между	 двете	 организации,	
довело	 до	 публичното	
присъединяване	 на	 сдру-
жението	 към	 глобалната	
мрежа	 от	 партньори	 на	
фондация	„Микеланджело“.
	 РСО	„Централна	Стара	
планина”	 признава	 култу-
рата	и	креативността	като	
един	 от	 основните	 фак-
тори	 за	 устойчивото	 раз-

витие	 на	 градовете	 и	 за-
едно	 със	 своите	 членове	
(14	 общини,	 разположени	
по	северните	склонове	на	
Стара	планина)	насърчава	
развитието	на	креативните	
индустрии.	
	 Вече	 10	 години	 сдру-
жението	 подпомага	 за-
наятчийския	 сектор	 чрез	
участие	 в	 различни	 евро-
пейски	 проекти:	 Креати-
вен	 растеж,	 Иновативни	
политики	 за	 насърчаване	
на	 предприемачеството	
в	 сектора	 на	 занаятите	
(ИНОКРАФТС),	 Регио-
нално	 сътрудничество	 за	
развитие	 на	 занаятите	
(РЕГИОКРАФТС)	 и	 Аван-
гардни	 занаяти:	 нови	 мо-
дели	 за	 професионално	
образование	 и	 обучение	
в	 художествените	 занаяти	
(АВАНТКРАФТС).	 От	 2015	
г.	 организацията	 е	 коор-
динатор	 за	 България	 на	
Европейските	дни	на	худо-

жествените	 занаяти,	 а	 от	
2016	г.	–	съорганизатор	на	
лятното	 ателие	 „Стъклена	
плетеница“.
	 Способността	 да	 съз-
дадем	 произведение	 на	
изкуството	 със	 собстве-
ните	 си	 ръце	 е	 не	 само	
творчески	 акт,	 но	 и	 на-
чин	 да	 изразим	 себе	 си	
и	да	оставим	ценна	следа	
в	 този	 свят.	 Споделяйки	
тази	 философия	 с	 парт-
ньорите	на	фондация	„Ми-
келанджело”,	 РСО	 „Цен-
трална	Стара	планина”	ще	
работи	още	по-активно	за	
пренасяне	 на	 културното	
наследство	в	бъдещето,	за	
информиране	 на	 широка-
та	 публика	 за	 света	 на	
майсторите	 занаятчии	 и	
изграждане	 на	 уважение	
към	 тях,	 за	 създаване	 на	
контакти	между	занаятчий-
ски	 общности,	 дизайнери,	
образователни	институции,	
музеи	и	местни	власти.

РСО „Öенòрална Сòара планина” оñиãури áълãарñкоòо учаñòие 
в ãолямоòо изложение Homo Faber, проведено във Венеция

продължава от стр. 1
Общинската	 програма	 за	
финансиране	 на	 инвитро	
процедури	 е	 прекрасен	
пример	 за	 отговорен	 под-
ход	 и	 грижа	 към	 семей-
ството.	 Всички	 севлиевци,	
които	 се	 борят	 за	 рожба,	
могат	да	се	възползват	от	
възможността,	 която	 Об-
щина	Севлиево	им	предос-
тавя.	Критериите	и	начина,	
по	 които	 могат	 да	 бъдат	
одобрени	двойките	за	под-
помагане,	 са	 обявени	 на	
сайта	 на	 Община	 Севли-
ево.	Информация	може	да	
се	 получи	 и	 на	 място	 в	
администрацията	–	етаж	3,	
кабинет	312.
	 На	родителите	на	мал-
кия	Ивайло	–	честито!

Роди ñе ñедмоòо 
инвиòро áеáе...

продължава от стр. 1
То	развива	 инициативност	
и	предприемчивост,	обога-
тява	 и	 разширява	 иконо-
мическите	знания	на	прак-
тическа	основа,	стимулира	
интереса	на	учениците	към	
различни	 професии,	 раз-
вива	 умения	 за	 комуника-
ция	 и	 организирана	 екип-
на	работа.	А	също	така	из-
гражда	младите	хора	като	
отговорни	 и	 предприемчи-
ви	 личности	 и	 им	 помага	
да	постигнат	целите	си.
			Образованието	по	пре-
дприемачество	 подготвя	
младите	 хора	 с	 уменията,	
знанията	и	нагласите,	кои-
то	са	им	необходими	как-
то	 да	 стартират	 собствен	
бизнес,	 така	 и	 да	 станат	
отлични	 професионалисти,	
работещи	в	различни	сфе-
ри	на	 частния	 и	 публичен	

сектор.	 Благодарение	 на	
контактите	с	реалния	биз-
нес	по	време	на	образова-
нието	си	и	възможностите	
за	ранно	кариерно	ориен-
тиране,	те	са	много	добре	
подготвени	 за	 пазара	 на	
труда“,	 обясни	 Пенка	 Пе-
нева.
	 	 	 	 „Социалното	предпри-
емачество	 е	 правене	 на	
бизнес,	който	има	някаква	
социална	 мисия.	 То	 може	
да	 се	 самоиздържа,	 да	
носи	 печалба	 и	 едновре-
менно	с	това	да	помага	за	
преодоляване	 на	 някакви	
социални	трудности,	които	
имат	 хората.	То	 е	 съчета-
ване	и	 баланс	на	 социал-
ни	и	икономически	цели	в	
бизнеса.
	 	 	 Какво	 не	 е	 социално	
предприемачество?	 То	 не	
е	 социална	 ангажираност	

на	 дадена	 фирма,	 която	
се	 бори	 за	 някаква	 кау-
за.	 Примерно,	 ако	 голяма	
модна	компания	обяви,	че	
рециклирайки	 голямо	 ко-
личество	 дрехи,	 се	 бори	
за	по-чиста	природа,	това	
е	 социална	 отговорност.		
Ако	 друга	 фирма	 произ-
вежда	инвалидни	колички,	
това	не	значи,	че	тя	е	со-
циален	предприемач.	Така-
ва	ще	 стане,	 ако	 назначи	
инвалиди	в	предприятието	
и	те	помагат	за	правенето	
на	 количките,	 като	 казват	
как	 да	 станат	 по-добри	 и	
приложими.	Така	 хората	 с	
увреждания	 се	 социали-
зират.	 Най-кратко	 казано,	
социално	 предприемаче-
ство	 е	 бизнес,	 който	 е	
ориентиран	 към	потребно-
стите	и	нуждите	на	хората	
и	работи	в	името	на	соци-

ална	 кауза.	 Може	 да	 се	
издържа	 от	 собствената	
си	 дейност	 и	 да	 осигуря-
ва	 препитание	 на	 своите	
служители	 и	 други	 уязви-
ми	 групи“,	 допълни	 Пенка	
Пенева.
	 Първото	 социално	
предприятие	 в	 Габрово	 е	
обществен	 клуб	 „Хлебна	
къща“.	Освен	че	произвеж-
да	 здравословен	 хляб,	 то	
е	известно	и	с	това,	че	не-
говият	 управител	 Михаил	
Черкезов	обучава	деца	от	
Дома	 за	 деца,	 лишени	 от	
родителски	 грижи,	 които	
после	наема	за	работници	
в	предприятието.
	 	 	 	 Бизнес	 консултант	 на	
срещата	бе	Стилиана	Тин-
чева,	 чиято	 семейна	 фир-
ма	 е	 създала	 социално	
предприятие	 „Майсторил-
ница“.	

	 Тинчева	 разказа	 да	
дейността	 на	 новото	 со-
циално	 предприятие	 -	 ор-
ганизиране	 на	 нова	 про-
изводствена	 дейност	 за	
ръчна	изработка	на	етног-
рафски	 и	 фолклорни	 из-
делия,	 сувенири	от	дърво,	
текстил	и	други	материали,	
ръчна	 бродерия,	 облекла	
с	 български	 шевици,	 ръч-
но	 плетени	 и	 тъкани	 арт	
облекла	 и	 други	 изделия	
със	 съвременно	 прило-
жение	 на	 занаятчийските	
майсторлъци.	Осигурена	 е	
заетост	 на	 7	 лица	 в	 срок	
от	10	месеца.	Един	от	ра-
ботниците	е	с	увреждания	
и	6	безработни	на	възраст	
над	54	години.	
				За	следващия	час	уче-
ниците	трябва	да	напишат	
своите	идеи	за	създаване	
на	социално	предприятие.

Оòкриò урок по ñоциално предприемачеñòво в ПТГ "Д-р Никола Ваñилиади"...

участваха	 в	 среща-раз-
говор	 на	 20	 ноември	 в	
Градската	 библиотека	 на	
Севлиево.	 Малки	 автори	
от	Работилницата	за	твор-
ческо	писане	при	ОУ	„Сте-
фан	Пешев“	с	ръководител	
Емилия	 Неделчева,	 мла-
дежи	от	клуб	 „Журналист“	
при	 СУ	 „Васил	 Левски“	 с	
ръководител	Даниела	Йор-
данова,	 поети	 и	 писатели	
от	 Литературния	 кабинет	
„Пеньо	 Пенев“	 при	 чита-
лище	 „Развитие-1870“.	 Ав-
торите	 споделиха	 с	 при-
състващите	 свои	 творби,	
а	 младите	 журналисти		
представиха	 осъществено	
от	 тях	 проучване	 по	 ва-
жната	и	актуална	 тема	за	
семейството.

Пишещи òворци оò 
различни поколения

	 Днес	честваме	Въведе-
ние	Богородично	-	Деня	на	
християнското	 семейство	
и	младеж.
	 Въведение	 Богородич-
но	е	един	от	големите	все-
ленски	 празници.	На	 този	
ден	 Църквата	 празнува	
деня,	 когато	 невръстната	
Мария,	 обречена	 на	 Бога	
от	 родителите	 си	 Йоаким	
и	 Анна	 още	 преди	 да	 се	
роди,	 само	 на	 три	 години	
била	 въведена	 в	 Йеруса-
лимския	 храм.	 След	 това	
била	предадена	на	Йосиф	
от	 Давидовия	 род,	 който	
да	се	грижи	и	бди	над	нея.
	 Този	 празник	 Църк-
вата	 е	 приела	 и	 за	 Ден	
на	 християнското	 семей-
ство.	Семейното	ходене	на	
църква	 в	 този	 ден	 симво-
лизира	 влизането	 на	 три-
годишната	Мария	в	 храма	

и	 напомня	 на	 родителите	
за	 духовните	 им	 задълже-
ния	 към	 децата.	 Защото	
семейството	 е	 най-добро-
то	училище,	което	може	да	
даде	първите	познания	за	
Бога	 и	Православието,	 за	
християнските	 добродете-
ли,	 на	 които	 векове	 се	 е	
крепял	българският	род.
	 С	 решение	 на	 Светия	
Синод	на	Българската	пра-
вославна	 църква	 от	 1929	
година	празникът	 се	 чест-
ва	 и	 като	 Ден	 на	 христи-
янското	 семейство	 и	 на	
православната	 християн-
ска	младеж.	
	 Този	 празник	 напомня	
на	родителите	и	учителите,	
че	 трябва	 да	 възпитават	
децата	 в	 благочестие	 и	
вяра,	 в	 послушание	 към	
родителите	 си	 и	 чистота	
на	нравите.

Въведение Боãородично

мЕгЛЕНа аНтОНОВа

	 Общо	 7	 хил.	 дни	 със	
симптоми	 на	 астма	 сред	
децата,	150	случая	на	хро-
ничен	 бронхит	 при	 въз-
растните,	 80	 хил.	 работни	
дни	 в	 болничен	 причиня-
ва	 ТЕЦ	 „Марица-изток	 2“	
-	 най-голямата	 електро-
централа	 на	 въглища	 на	
Балканите.	 Това	 показва	
компютърен	 модел	 на	 за-
мърсяването,	 публикуван	
в	доклада	„Last	Gasp:	The	
coal	 companies	 making	
Europe	 sick”	 на	 междуна-
родната	 коалиция	 Europe	
Beyond	 Coal.	 Използвани-

те	 данни	 са	 официалните	
от	2016	година,	публикува-
ни	 от	 Европейската	 аген-
ция	по	околна	среда.
	 Най-тежко	 последстви-
ята	 от	 замърсяването	 се	
усещат	в	района	на	Южна	
България	 и	 Северна	 Гър-
ция.	 Българският	 енерги-
ен	 холдинг,	 собственик	на	
държавната	 ТЕЦ,	 се	 на-
режда	 сред	 десетте	 ком-
пании,	 производители	 на	
електроенергия	 от	 въгли-
ща,	 които	 причиняват	 2/3	
от	 случаите	 на	 здравни	
проблеми	 вследствие	 на	
замърсяването	на	 въздуха	
в	Европа.	

Плащаме оãромни здравни разходи 
за производñòвоòо на òок оò въãлища
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„Да	 дадете	 на	 детето	
си	 смартфон	 е	 равносил-
но	 на	 това	 да	 му	 дадете	
бутилка	вино	или	доза	ко-
каин!”	
Звучи	 шокиращо,	

нали?	 Това	 твърдение	
идва	 от	 устата	 на	 Манди	
Салигари,	 която	 е	 един	
от	 водещите	 в	 световен	
план	 специалисти	 психо-
терапевти	 в	 областта	 на	
зависимостите.	 И	 допъл-
ва:	„Защо	обръщаме	мно-
го	 по-малко	 внимание	 на	
това,	 отколкото	 на	 нар-
котиците	 и	 алкохола,	 при	
положение,	че	действа	по	
същия	начин	на	мозъка?”
Някои	 родители	 ще	

махнат	 с	 ръка	 и	 ще	 зая-
вят,	 че	 това	 са	 глупости.	
„Тази	 ли	ще	ми	 каже	 как	
да	си	 гледам	детето!”	Да,	
родителите	 имаме	 този	
навик	–	да	се	смятаме	за	
вездесъщи	 по	 всички	 въ-
проси,	свързани	с	отглеж-
дането	и	възпитанието	на	
нашите	 деца.	 Признавам,	
че	могат	 да	 ти	 се	опънат	
нервите,	 когато	 непозна-
та	 леличка	 на	 улицата	 ти	
направи	 забележка,	 че	
не	 си	 нахлупил	шапка	 на	
детската	 главица	 или	 че	
не	 си	 навлякъл	 отрочето	

минимум	 с	 пуловер,	 ко-
гато	 есента	 започне	 да	
напомня	за	себе	си	с	пър-
вия	 едва	 доловим	 полъх.	
Но	 понякога	 е	 полезно	
родителят	 да	 се	 поглед-
не	отстрани,	когато	пуска	
на	 детето	 си	 поредното	
анимационно	 филмче	 или	
му	бута	в	ръцете	телефон	
или	таблет,	за	да	мълчи	и	
да	 се	 занимава.	 И	 то	 се	
занимава.	О,	как	се	зани-
мава	само!	Разцъква	май-
сторски	 някоя	 игра,	 бра-
узва	 в	 нета	 или	 споделя	
лика	си	със	заешки	уши	в	
„Снапчат”,	 издавайки	неч-
леноразделни	звуци,	кико-
тейки	се	или	блещейки	се	
срещу	екрана	като	мумия	
(тука	 средно	 положение	
няма)	 –	 общо	 взето	 за-
виси	 от	 възрастта,	 пола	
и	 степента	 на	 пристрас-
теност.	 И	 какво	 мислите	
прави	 през	 това	 време	
родителят?	 Най-вероятно	
същото…
Но	 да	 се	 върнем	 на	

малчуганите,	 защото	 за	
тях	 ми	 е	 думата,	 а	 и	 те	
са	 невинните	 жертви	 на	
родителите,	 които	 искат	
„само	 5	 минути”	 за	 себе	
си.	Разбирам	ги.	Аз	сама-
та	 трудно	 се	 оправям	 с	
двугодишно	 хлапе,	 а	 как-
во	 остава	 с	 повече	 от	
едно,	които	свободно	щъ-
кат	 из	 дебрите	 на	 дома	
(понякога	 из	 такива,	 за	
които	 родителят	 дори	 не	
е	подозирал,	че	съществу-
ват)	и	изискват	постоянно	
внимание.	 Но,	 уви,	 това	
е	 уловката	 при	 децата	 –	
искат	 грижи	 и	 внимание.	
Денонощно.	 Дано	 не	 са	
забравили	да	ви	го	кажат,	
преди	да	решите	да	стане-
те	родители.	
	На	 всичкото	 отгоре	

децата	 имат	 способнос-
тта	 да	 учат	 удивително	

бързо.	 Направо	 са	 като	
попивателна	 хартия.	 Или		
ако	 предпочитате,	 гъба.	
Изучават	 света	 с	 такава	
скорост,	че	докато	си	ми-
слите,	че	още	имат	нужда	
от	 залъгалки,	 всъщност	
вече	разбират	половината	
реплики	 от	 филма	 или	 от	
риалити	 шоуто,	 което	 сте	
си	пуснали	за	фон,	докато	
чистите.	Внимавайте	 през	
това	 време	 Дребното	 да	
не	ви	изненада	с	умения	–	
само	да	включи	телефона	
на	 майка	 си	 например	 с	
такъв	 категоричен	 жест,	
сякаш	е	провеждало	мно-
гократно	 разговори	 със	
свои	набори	и	си	е	поръч-
вало	поне	 три	пъти	пица!	
Когато	 най-малко	 очаква-
те,	те	ви	наблюдават,	изу-
чават	внимателно	и	после	
ви	 копират	 с	 лекота.	 То-
гава	 се	 изправяш	 лице	 в	
лице	с	голата	истина,	дос-
коро	звучала	 като	 клише,	
което	лесно	може	да	бъде	
разбито:	 децата	 на	 XXI	
век	са	„родени	с	телефон	
в	ръка”.	Оказа	се,	че	дори	
съществувал	 термин	 за	
това	–	„digital	native”,	кое-
то	 ще	 рече	 „поколение,	

израснало	 в	 цифровата	
ера”.	 Докато	 родителите	
им	са	получили	първия	си	
компютър	 на	 дипломира-
нето	си	и	са	се	връзвали	
към	Интернет	през	добрия	
стар	 домашен	 телефон	 с	
шайба	 (днес	подходящ	за	
експонат	 в	 някой	 музей),	
наследниците	 им	 са	 за-
кърмени	 със	 съвременни-
те	 технологии.	 Тоест	 спа-
сение	от	тях	няма.	
Затова	 въпросът	 не	 е	

дали	трябва	или	не	подра-
стващите	да	ползват	ком-
пютър,	 таблет,	 смартфон,	
а	как	да	ги	използват	най-
безобидно,	 най-контроли-
рано	 и	 най-информирано.	
Технологиите	 са	 част	 от	
живота	 ни	 и	 въпросът	 е	
как	 да	 въведем	 най-пра-
вилно	и	щадящо	детето	в	
този	 необятен	 и	 колкото	
полезен,	 толкова	 и	 стра-
шен,	 опасен	 свят.	 Никой	
няма	 да	 ни	 даде	 точната	
рецепта.	 Но	 това,	 което	
със	сигурност	няма	да	на-
вреди,	 е	 да	 прекарваме	
възможно	 повече	 време	
с	децата	си.	Нека	ни	виж-
дат	 с	 книга	 в	 ръка.	 Нека	
участваме	 заедно	 в	 раз-

говори.	 Нека	 се	 храним	
заедно	на	масата	без	мо-
билни	 устройства,	 които	
постоянно	 да	 цъкат,	 ви-
брират,	 светят.	 Напосле-
дък	 в	 интернет	 простран-
ството	се	завъртяха	попу-
лярните	„договори”	между	
тийнейджъри	 и	 родители	
за	 ползване	 на	 телефони	
и	 всякакви	 други	 техно	
устройства.	
	Дали	 е	 правилно,	 или	

не	 –	 е	 тема	 на	 друг	 раз-
мисъл,	но	е	важно	да	сме	
опитали	всичко,	 преди	да	
се	 примирим,	 че	 просто	
не	сме	толкова	интересни,	
колкото	 играта	 на	 ком-
пютъра	 или	 клиповете	 в	
ютюб.	 Нека	 сведем	 до	
минимум	 необходимостта	
от	 създаване	 на	 виртуа-
лен	 свят,	 в	 който	 деца-
та	 да	 се	 пренасят.	 Нека	
действителността	им	бъде	
достатъчна.	 Достатъчно	
интересна,	вълнуваща,	из-
пълнена	 с	 игри,	 любов	 и	
грижа.	
„Малко	внимание,	мал-

ко	 мисъл	 за	 другите	 —	
и	 всичко	 би	 изглеждало	
иначе!”	 –	 още	 Йори	 го	 е	
казал.

Деòñòво мое, диãиòално и моáилно

 Конкурсът	 за	 коледна	
картичка	 е	 насочен	 към	
всички	 деца	 и	 младежи	
на	 територията	 на	 общи-
на	 Севлиево	 и	 цели	 да	
провокира	желание	у	под-
растващите	 да	 изработят	
коледна	 картичка,	 която	
да	 бъде	 изпратена	 на	 са-
мотен	 човек	 в	 навечерие-
то	на	коледните	празници.	
Участниците	 в	 конкурса	
ще	 бъдат	 ангажирани	 в	
дейност,	 която	 ги	 насочва	
към	положителен	модел	на	
поведение	и	разбиране	на	
другия.	 Дейността	 цели	 и	
превенция	на	асоциалното	
поведение	на	малолетните	
и	непълнолетните.
	 Организатори	 на	 кон-
курса	 са	 Местната	 коми-

сия	 за	 борба	 срещу	 про-
тивообществените	 прояви	
на	 малолетните	 и	 непъл-
нолетните	при	Община	Се-
влиево	и	Младежки	център	
–	Севлиево.
	 Важно	 е	 участниците	
да	 знаят,	 че	 конкурсът	 е	
индивидуален.	 Групови-
те	 творби	 няма	 да	 бъдат	
класирани	 за	 награди.	
Участниците	ще	бъдат	раз-
пределени	 в	 няколко	 въз-
растови	групи	-	деца	до	6	
години;	от	7	до	10	години;	
от	11	до	15	години	и	от	16	
до	19	години.
	 За	 да	 участва	 в	 кон-
курса,	 всяка	 картичка	
трябва	 да	 е	 придружена	
с	 коледно	 пожелание;	 не-
обходимо	 е	 още	 на	 всяка	

картичка	да	бъдат	посоче-
ни	 имената,	 възрастта	 на	
участника,	 детско/учебно	
заведение	 или	 социална	
услуга	за	деца/младежи	и	
точен	адрес.	
	 При	 предаване	 на	 ко-
ледната	 творба	 задължи-
телно	 условие	 е	 и	 да	 се	
посочи	телефон	за	контакт	
с	 участника	 (негов	 роди-
тел/учител/настойник/по-
печител).	 При	 предаване	
на	картички	от	едно	заве-
дение		контактите	могат	да	
бъдат	обособени	в	списък	
с	 имената	 и	 възрастта	 на	
участниците,	 като	 това	 не	
изключва	 посочването	 на	
данните	на	самата	картич-
ка.	
	 Картичка,	 за	 която	 не	

са	посочени	всички	данни,	
не	може	да	бъде	класира-
на.	
	 Крайният	 срок	 за	 из-
пращането	 на	 картичките	
е	до	18:00	часа	на	7	декем-
ври	 в	 Младежки	 център	
-	 Севлиево,	 гр.	 Севлиево,	
ул.	„Канлъ	дере”	№	14.
	 За	 да	 бъдат	 избрани	
победителите,	 тричленно	
жури	 ще	 разглежда	 по-
стъпилите	 картички.	 Във	
всяка	възрастова	група	ще	
бъдат	 връчени	първа,	 вто-
ра	 и	 трета	 награда,	 както	
и	 награда	 за	 най-ориги-
нално	 пожелание	 и	 поо-
щрителни	награди.	
	 Ще	 бъде	 присъде-
на	 специална	 награда	 на	
МКБППМН	 –	 Община	 Се-

влиево,	 а	 отличената	
творба	 ще	 бъде	 отпе-
чатана	и	ще	е	празни-
чен	поздрав	за	члено-
вете	и	партньорите	на	
Местната	комисия.
	 Награждаването	
ще	 се	 проведе	 на	 17	
декември	(понеделник)	
от	 17:30	 часа	 във	 фо-
айето	 на	 Община	 Се-
влиево,	 където	 всички	
картички	ще	бъдат	из-
ложени.	
	 Всички	 картички	
ще	 зарадват	 възраст-
ни	 самотни	 хора	 за	
Коледа!
	 Нека	 заедно	 им	
подарим	топлина	в	на-
вечерието	на	коледни-
те	празници!

	 Вчера	в	Градската	биб-
лиотека	 в	 Севлиево	 се	
проведе	 среща	 с	 творци	
на	словото,	които	разгова-
ряха	за	семейните	ценнос-
ти	 и	 изкуството	 по	 повод	
Деня	на	християнското	се-
мейство,	 който	 се	 чества	
на	21	ноември.	
	 Днес	Българската	пра-
вославна	 църква	 отбеляз-
ва	 празника	 Въведение	
Богородично	и	той	е	един	
от	 12-те	 велики	 християн-
ски	празници.
	 Затова	 в	 навечерие-
то	 на	 празника	 Градската	
библиотека	в	Севлиево	съ-
бра	жителите	и	гостите	на	
града	 на	 среща-разговор,	
в	 която	 взеха	 участие	пи-
шещи	 творци	 от	 различни	

поколения	–	малки	автори	
от	Работилницата	за	твор-
ческо	писане	при	ОУ	„Сте-
фан	Пешев“	с	ръководител	
Емилия	 Неделчева,	 мла-
дежи	от	клуб	 „Журналист“	
при	 СУ	 „Васил	 Левски“	 с	
ръководител	Даниела	Йор-
данова	 и	 не	 на	 последно	
място	 -	 поети	 и	 писатели	
от	 Литературния	 кабинет	
„Пеньо	Пенев“	при	читали-
ще	„Развитие-1870“.	
	 В	 приятната	 и	 свобод-
на	среда	на	срещата	раз-
говор	 авторите	 сподели-
ха	 с	 присъстващите	 свои	
творби,	 а	 младите	 жур-
налисти	 представиха	 осъ-
ществено	 от	 тях	 проучва-
не	по	важната	и	актуална	
тема	за	семейството.	

РУЖа ЛЮБЕНОВа
	 Днес	 малки	 и	 големи	
жители	 и	 гости	 на	 Царе-
ва	 ливада	 ще	 отбележат	
тържествено	 Деня	 на	
християнското	 семейство,	
съобщи	 кметът	 на	 селото	
Наталия	Ковачева.	
	 „Добре	дошли	са	в	об-
новената	 сграда	 на	 кмет-
ството,	в	Ритуалната	зала.	
Поканили	сме	младите	се-
мейства,	а	те	не	са	малко,	
знаем,	 че	 ще	 има	 малки	
деца	 и	 бебета	 и	 сме	 се	
постарали	 да	 бъде	 топло	
и	уютно	-	обясни	г-жа	Ко-
вачева.	 -	 В	 поканите	 за	
тържеството	 написахме:	
„Сладки	 направете,	 винце	
донесете	–	да	се	съберем	
и	 празника	 да	 почетем“.	
Така	 че	 няма	 да	 липсват	

баници,	 пуканки,	 сладки-
ши,	хора	и	ръченици.	
	 В	Царева	 ливада	мла-
ди	не	липсват,	имаме	дет-
ска	 градина	 с	 15	 деца,	
ученици	 и	 бебета.	 Пока-
нили	 сме	 отец	 Георги	 от	
Дряново,	 който	 ще	 отслу-
жи	 вечерна	 молитва	 за	
благоденствие	 на	 всички	
семейства.“
	 После	 сцената	 в	 Риту-
алната	 зала	в	Царева	ли-
вада	ще	превземат	местни	
самодейци,	 вече	има	обо-
собени	две	нови	групи	към	
читалището	–	на	малките	и	
на	възрастните.	А	от	Вели-
ко	 Търново	 специално	 за	
Деня	на	християнското	се-
мейство	 в	 Царева	 ливада	
ще	дойде	и	формация	„Бо-
лярска	младост“	-	певци	и	

инструменталисти.“
	 Жителите	 на	
Царева	 ливада	 са	
от	 хората,	 които	
отдават	 специ-
ално	 внимание	
на	 Деня	 на	
християнско-
то	 семей-
ство.	 За	
тях	домът	
е	 свеще-
но	 място,	
в	 което	
децата	 на-
учават	най-
ценните	жи-
тейски	 уро-
ци	и	усвояват	
важни	 знания	
за	света.	В	се-
мейството	 те	
не	само	се	въз-

питават,	 но	 и	 изграждат	
характера	си,	а	семейната	
среда	 е	 предпоставка	 за	
развитие	 на	 техните	 за-
ложби	и	дарби.
	 На	 21	 ноември	

п р а в о с л а в н а т а	
църква	 отбелязва	
празника	 Въве-
дение	 Богоро-
дично,	 а	 бъл-
гарският	 на-
роден	 кален-
дар	го	почита	
като	Деня	на	
християнско-
то	 семейство.	
Според	 преда-
нието	 на	 този	
ден	 Божията	
майка,	 тригодиш-
ната	 Мария,	 коя-
то	 била	 обречена	

от	 родителите	 си	 на	 Бога	
още	 преди	 раждането	 си,	
влязла	 в	 Йерусалимския	
храм.	Съпроводили	я	всич-
ки	 близки	 със	 запалени	
свещи.	
	 Затова	 църквата	 каз-
ва,	че	семейното	ходене	в	
храма	на	този	ден	трябва	
да	напомня	на	родителите	
за	 духовните	 им	 задълже-
ния	към	децата.
	 И	 още:	 „От	 здравина-
та	 и	 устойчивостта	 на	 се-
мейството	 зависят	 здра-
вината	и	устойчивостта	на	
обществото	 и	 държавата.	
Как	 можем	 да	 очакваме	
от	 зрялото	 поколение	 на	
страната	 ни	 да	 постъпва	
достойно	 и	 честно,	 когато	
то	 е	 възпитавано	 от	 ули-
цата...	 когато	 от	 него	 са	

далеч	 и	 най-елементарни-
те	християнски	нравствени	
ценности?	
	 Неслучайно	 Св.	 Йоан	
Златоуст	съветва:	„Родите-
лите	 не	 трябва	 да	 мислят	
за	 това	 как	 да	 направят	
децата	си	богати	със	сре-
бро	и	злато,	а	за	това	как	
биха	 могли	 те	 да	 станат	
по-богати	от	всички	в	бла-
гочестието,	 в	мъдростта	 и	
придобиването	 на	 добро-
детели“.	
	 Възпитавайки	 децата	
си	 в	 Христовите	 истини,	
всяко	семейство	ще	може	
да	 изгради	 личности,	 ду-
ховно	 и	 телесно	 здрави,	
годни	 да	 бъдат	 творци	 на	
нов	живот.	Така	можем	да	
се	надяваме	и	на	по-добро	
бъдеще	за	България“.

Днеñ Öарева ливада кани за Деня на хриñòиянñкоòо ñемейñòво
Ще съберем на тържество млади семейства, децата им, баби и дядовци, а отец георги ще отслужи вечерна молитва, съобщи кметът Наталия Ковачева

Деца и младежи помаãаò на ñамоòни хора 
чрез конкурñ за коледни карòички
Организаторите провокират въображението на подрастващите и желанието им да помагат

Разãовори за изкуñòвоòо, 
ñемейñòвоòо и ценноñòиòе 
в навечериеòо на Деня на 
хриñòиянñкоòо ñемейñòво

Семейството на протойерей  
Андрей и майчица Анна Ромашко
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8Гишето за обяви на входа на редакция-
та - Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2, работи 
от 7.30 до 17.00 ч. След 17 ч. обяви се при-
емат в редакцията на 4 етаж. 
8Вашата обява ще бъде отпечатана още 
на следващия ден, ако бъде подадена в ре-
дакцията до 16.30 часа. 

раБоТа прЕдлага
фирМа Търси мебелист 
и монтажник. Справки на 
тел. 0898/626-781
заВЕдЕниЕ Търси гот-
вачка. Справки на тел. 
0899/962-124. [13, 13]
ТурисТичЕска фирМа 
търси човек за работа в 
ТА до 29 години и с ви-
сше образование туризъм. 
Справки на тел. 0879/21-
23-25. [11, 10]
фирМа Търси работник 
за автомивка. Справки на 
тел. 0894/677-099. [11, 7]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [30, 11]

„сТс принТ“ ад Тър-
си да назначи пЕ-
чаТар. Справки на тел. 
066/817-131, 066/817-
132. [11, 8]

фирМа за производство 
на PVC И PE тръби търси: 
ЕКСТРУДЕРИСТИ И ОБЩИ 
РАБОТНИЦИ; ШПРИЦЬОРКИ 
И ОБЩИ РАБОТНИЧКИ. Ра-
бота на три смени с атрак-
тивно заплащане. За ин-
формация: тел. 0884/229-
920. [14, 11]
сЕрВиТьор/ка, МожЕ и 
почасово, се търси на тел. 
0887/002-030, 0888/310-
981. [11, 10]
каМЕриЕрка до 50 годи-
ни от 8.30 до 17.00 часа 
се търси на тел. 0888/310-
981. [11, 10]
хоТЕл „БожЕнци“ тър-
си да назначи сервитьор/
ка. Осигурен транспорт. 
Справки на тел. 0878/444-
753. [11, 4]

фирМа „Йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 4]
БисТро „карТал“ тър-
си сервитьор/ка за пе-
тък и събота вечер. По-
вече информация на тел. 
0889/319-654. [11, 7]
фирМа Търси шофьор-
дистрибутор. Заплащане: 
до 1000 лева. Справки на 
тел. 0887/875-652. [11, 4]
Винарна „рачо Кова-
ча“ търси майстор готвач 
с опит и сервитьорки. 
Справки на тел. 0876/683-
768. [13, 7]
шиВашка фирМа за 
спортни принадлежности 
открива 7 работни места 
- оператор в шевното про-
изводство. Отдел „Човешки 
ресурси“, gabby_m@abv.
bg, тел. 0887/623-490. 
[13, 4]

грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/907-032. [14, 6]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка за 
кв. Палаузово. Справки на 
тел. 0899/099-226. [11, 3]
заВЕдЕниЕ В центъра 
търси нощен пазач. Справ-
ки на тел. 0897/97-47-04. 
[11, 5]
рЕсТоранТ В центъра тър-
си миячка за втора смяна. 
Справки на тел. 0883/501-
986. [6, 5]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [11, 5]

фирМа „МЕгасТроЙ 
2014“ търси да назначи 
ВиК специалисти с опит. 
За повече информация: 
0895/100-986. [6, 1]
пЕрсонал за работни-
чески стол и лавка в град 
Севлиево се търси на тел. 
0884/077-557. [7, 4]
аВко ад - поделение Се-
влиево, търси: ТъКАЧИ, 
ОПАКОВЧИК, ОПЕРАТОР 
НА мАШИНА КАлАНДъР. 
Работи се на норма. Въз-
можно е заработване 
800-1200 лв. Възможно 
е доплащане квартирни 
или пътни разноски. За 
контакти: 0889/713-566; 
sevlievo@avko.bg, адрес: 
гр.Севлиево, ул. „марин 
Попов“ 45, тел. 0889/713-
566, имейл адрес: 
sevlievo@avko.bg. [3, 1]
сТроиТЕлна фирМа 
„МЕгасТроЙ 2014“ търси 
да назначи тенекеджии за 
изработка на улуци с опит. 
Справки на тел. 0885/082-
253. [6, 1]

фирМа „МЕгасТроЙ 
2014“ ЕООД търси да 
назначи: монтажници 
и Заварчици на метални 
конструкции с опит. По-
вече информация на тел. 
0885/082-253. [6, 1]
фирМа „МЕгасТроЙ 
2014“ търси да назначи 
кофражисти с опит. За 
повече информация: тел. 
0895/100-986. [6, 1]
раБоТник за малка кра-
веферма се търси на тел. 
0876/415-480. [5, 1]
фирМа „МЕгасТроЙ 
2014“ търси да назначи 
ВиК специалисти с опит. 
За повече информация: 
тел. 0895/100-986. [6, 1]
фирМа В Германия, об-
ласт Карлштруе, набира 
работници за куриерски 
услуги. Пълен работен 
ден, осигуровки и тру-
дов договор. За контак-
ти на български език: тел. 
0049/176-450-79-054. [5, 
1]

ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 1]

раБоТа Търси
почасоВо почисТВанЕ 
на офиси и други се тър-
си на тел. 0895/454-501. 
[11, 6]
Търся си работа спешно 
- тел. 0878/555-841. [6, 6]

грижа за дЕца, 
Болни и ВъзрасТни
оБгрижВанЕ на въз-
растни хора по домовете 
предлага  ДП СУПОРТ - 
за връзка: 066/800-718 и 
0877/493-060. [11, 11]
глЕдаМ ВъзрасТни и бо-
лни хора - тел. 0876/160-
369. [4, 1]
глЕданЕ на деца мол - 
0878/555-841. [13, 2]
Търся жЕна до 65 години 
за гледане на стари хора 
срещу унаследяване - тел. 
066/99-22-44. [5, 2]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

работа предлага/търси; уроци, курсове; отопление; турагенции; счетоводство, заеми

ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН НА ПАЗАР - 29.09; 13.10; 20.10; 10.11; 
01.12; 15.12 - 45 лв.
БУКУРЕЩ - 20.10 - 38 лв.
БУКУРЕЩ С ДВОРЕЦА НА ЧАУШЕСКУ -10.11, 42 лв.
БУКУРЕЩ - ПОСЕЩЕНИЕ И ЗАБАВЛЕНИЕ В СПА 
ЦЕНТЪР ТЕРМИ - 21.10; 18.11 - 45 лв.
ПЛЕВЕНСКА ПАНОРАМА - 18.11 - 23 лв.
БУКУРЕЩ - ПРЕДКОЛЕДНО ПАЗАРУВАНЕ - 
09.12;15.12;22.12-36 лв.
ДВУДНЕВНИ И ТРИДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
СЕВЕРНА ГЪРЦИЯ - ДОЙРАН, ЕДЕСА И КАСТОРИЯ 
- 12.10  с 2 нощувки - 210 лв.
ГЪРЦИЯ - СОЛУН, ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ, МЕТЕОРА 
- 05.10 с 2 нощувки - 215 лв.
РУМЪНИЯ - БУКУРЕЩ, СИНАЯ, БРАН, БРАШОВ - 
12.10 - 149 лв.; 14.12 - 129 лв., 2 нощувки,  06.10; 
03.11 - 125 лв. с 1 нощувка
СИБИУ, АЛБА ЮЛИЯ, ХУНЕДОАРА, СИГИШОАРА - 
26.10;07.12-195 лв.

РУМЪНИЯ - БУКУРЕЩ И СПА РЕЛАКС с посещение 
дома на Чаушеску - 20.10; 17.11,1 нощ.,99 лв. 
БАНСКО, ЛЕЩЕН, КОВАЧЕВИЦА, ДОБЪРСКО - 19-
21.10 - 2 нощувки - 135 лв.
БАНСКО И ДОБЪРСКО - 1 нощ. с вечеря, 89 лв.
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 12.12;19.12-5/3нощ.389 лв.
БЕЛГРАД - 22.12 - 3/2 нощувки, 195 лв.
КОЛЕДА В ПАМПОРОВО - 25.12 - 4 дни, закуска, 
обяд и вечеря - 262 лв. 
КОЛЕДНА ГЪРЦИЯ В ДРАМА - 26.12-2 нощ.,195 лв.
НОВА ГОДИНА ОТ ГАБРОВО И СЕВЛИЕВО

НОВА ГОДИНА В КОРФУ - от 29.12. - 370 лв.
НОВА ГОДИНА НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО - 29.12-380 лв.
НОВА ГОДИНА В НИШ - 30.12 - 359 лв.
НОВА ГОДИНА В АНТАЛИЯ И КУШАДАСЪ с автобус 
и самолет в хотели 5* на ол инклузив за 4 и 5 
нощ., тръгване 27, 28.12, от 342 лв. до 652 лв.
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

14/09

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 

09/11

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ С РАЗВЛ.ЦЕНТЪР THERME - 17.11., 43 лв.
БУКУРЕЩ, ЕДНОДНЕВЕН ШОПИНГ - 08.12., 40 лв.
ОДРИН за 1 ден,/24.11./1.12/8.12/15.12./22.12.,40лв
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 16.12., 2 нощ., от 129 лв.                                                                                                     
ИСТАНБУЛ - 2 нощ., 22.11./06.12., от 150.00 лв.                                                         
НГ ИСТАНБУЛ - 28.12., 3 нощ., от 270 лв.
НГ КУШАДАСЪ - 28.12., 4 нощ., от 260 лв.
НГ АНТАЛИЯ - 28.12., 4 нощ., от 318 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО   
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 12.12., 3 нощ., 355 лв.                                                                  
НГ В ОХРИД - 29.12., 390 лв., НГ В КОРФУ - 29.12.,                                                           
357 лв до 15.10., НГ В БУКУРЕЩ - 240 лв., НГ В 
БЕЛГРАД - 345 лв., ЗАГРЕБ - 514 лв., САРАЕВО - 494 
лв., НГ ОТ СОФИЯ В СКОПИЕ - 289 лв., БЕЛГРАД - 
306 лв., АЛБАНИЯ - 505 лв., ДУБРОВНИК - 579 лв., 
ВИЕНА - 504 лв., ПРАГА - 582 лв., РИМ-ВЕНЕЦИЯ-

ФЛОРЕНЦИЯ - 679 лв.  
НГ В ГЪРЦИЯ, собствен транспорт - 29.12.-01.01., 
3 нощувки - ТАСОС - 420 лв., КАВАЛА - 401 лв., 
СОЛУН - 260 лв., АЛЕКСАНДРУПОЛИС - 550 лв., 
ХАЛКИДИКИ - 272 лв. 
ПОЧИВКИ в ТУРЦИЯ - КУШАДАСЪ, БОДРУМ, ДИДИМ,                                                        
МАРМАРИС, АНТАЛИЯ - ранни записвания до 30 
ноември 2018 г.
ЕКЗОТИЧНА НОВА ГОДИНА 2019    
ТАЙЛАНД, БАЛИ, МАВРИЦИЙ, ШРИ ЛАНКА, МЕКСИКО, 
ДОМИНИКАНА, ТУНИС, ДУБАЙ, МАРОКО, ИЗРАЕЛ
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ЗА ЛЯТО  2019
ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ТЕНЕРИФЕ,                                            
ГЪРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ДУБАЙ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ,                                                                                               
МАРОКО, ТУНИС, ИНДИЯ, МАЛДИВИ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ 
AIR И RYANAIR    

sviat@mail.bg

 
        

ЕКСКУРЗИИ СЪС САМОЛЕТ:
- ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА И ЕЗЕРОТО ЛУГАНО - 
6 дни, 1039 лв. 
- РИМ - 6 дни - 931 лв.
- КЛАСИЧЕСКА ИТАЛИЯ - 1606 лв.
- НАЙ-КРАСИВИТЕ ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА - 8 
дни - 1552 лв.
- ШВЕЙЦАРСКА МАГИЯ - 6 дни, 1145 лв., 
18.08.18
- ЛОНДОН - 6 дни - от 1377 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 9 дни, 1431 лв.
- ЦЯЛА СКАНДИНАВИЯ И БЕРГЕН - 11 дни, 2541 лв.
- ЯПОНИЯ – 11 дни, 5497 лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/sas-samolet/

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС:
- ПРАГА, БРАТИСЛАВА, БУДАПЕЩА, ВИЕНА - 
461 лв., 7 дни
- ПАРИЖ, ВИЕНА, ЗАЛЦБУРГ- 10 дни, 630 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 10 дни, 814 лв.
- СИЦИЛИЯ - 745 лв., 8 дни
- УИКЕНД В ИСТАНБУЛ - 5 дни,3 нощ., 220лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/s-avtobus/

КРУИЗИ:
- КРУИЗ ДО САНТОРИНИ С ТРАНСПОРТ И ВОДАЧ – 
06.09.2018 г., 565€ (външна каюта)
- 7 ДНИ КРАСИВИТЕ БРЕГОВЕ НА ИЗТОКА (с 
представител на фирмата),26.01.2019,от 429€
- ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МАЛДИВИТЕ - 7 дни, 
15.12.2018, 429€
- КРУИЗ ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ И 
МАДЕЙРА - 11 дни, 18.11.2018-819€/969€; 
24.09.2018 – 1109€
- 7 ДНИ ТАЙЛАНДСКИ ПОТАЙНОСТИ - 
08.01.2019 - 599€
- 17 ДНИ АРЖЕНТИНСКИ РИТМИ - 999€, 
26.11.2018 г.
- 5 ГРЪЦКИ ОСТРОВА И КУШАДАСЪ – 307€
http://www.agency-metal.com/cruises/

ПОЧИВКИ С АВТОБУС:
- МЕЧТАНОТО МАРОКО С ТРИ ЕКСКУРЗИИ-  
1190лв.,05.09.2018; 12.09.2018, 8дни,7 нощ.
- ТУНИС ОТ А ДО Я - 05.09.2018 г.,1250 лв.
- ЕГИПЕТ ОТ А ДО Я - КРУИЗ ПО НИЛ, КАЙРО 
И ХУРГАДА - 06.10,13.10,20.10.2018 – 1267лв.
http://www.agency-metal.com/pochivki/prepor-
chano/

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

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM
30/05

Търси сЕ
Търси сЕ Ицо Радев - 1950 г., който през 1978-1979 
г. е работил в град Грозни. За Ицо се знае също, че 
тогава родителите му държали магазин за салами. 
Търси го негов приятел - максим от Русия. За контакт: 
тел. 0884/969-868. [11, 2]

Реклами и оáяви в “100 веñòи”

даВа заЕМ
крЕдиТи - справки на 
тел. 0897/219-833. [22, 
7]
заЕМ днЕс - тел. 
0898/970-820. [22, 21]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни 
декларации - 066/804-
066

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-
метал“ провежда курсо-
ве за безопасно бораве-
не с огнестрелно оръжие 
- 066/80-69-62

ВЕТЕринари
д-р росЕн диМиТроВ - ВЕ-
ТЕринарна аМБулаТория и 
зооМагазин - прегледи, ле-
чение, профилактика, изкустве-
но осеменяване - Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 19, срещу 
Автогарата, до Уникс, справ-
ки на тел. 066/806-140, GSM 
0888/671-905, 0897/897-822.

БизнЕс 
разраБоТЕн БизнЕс за 
алкохол и цигари се про-
дава на тел. 0889/549-
383. [11, 2]

о Б Я в а
за ПриеМане 

на военна слуЖБа на лице, завЪрШило 
граЖДанско висШе уЧилиЩе

(Мз оХ-871/25.10.2018г.) 
вакантна длъжност за ввс:

за  вФ 42130 – Боровец 
 „наЧалник на груПа за 

сПециализирана ПоДготовка и сПорт”
 ДокуМенти се ПриеМат До 14.12.2018 
г. вЪв военно окрЪЖие  – гаБрово,  ул. 
„софроний врачански” 1а
 изисквания: Образование	 –	 ОКС	 „бакала-
вър”	по	специалност	от	професионално	направ-
ление	„Спорт”	от	област	на	висше	образование	
„Здравеопазване	 и	 спорт”;	 Професионална	
квалификация	-	„Треньор	по	ски	алпийски	дис-
циплини”.
	 	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 	 -	да	не	са	осъждани;
	 	 -	да	нямат	друго	гражданство;
	 	 -	да	покриват	нормативите	за	физиче-
ска	годност.

Подробна информация на тел.: 
029228655 / 029228659
0888210283; 066/805531; 
066/800257        
справка: www.comd.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 про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0885/152-803.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, дърва - ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават на тел. 066/805-
642, 0897/892-903.

продаВаМ налични 
дърВа за огрЕВ. Тел. 
0888/135-453. [14, 6]

дърВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
дърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
дъБоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с  безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.
пЕлЕТи - продажба и дос-
тавка от 250 до 400 лв. 
за тон - тел. 0894/216-
336, 0885/958-700.
нарязани - 80 лв., 
се продават на тел. 
0988/816-628
сухи дърВа в чували - 5 
лв., се продават на тел. 
0897/00-11-14.
ТрЕпЕТлика на метър - 
55 лв., се продава на тел. 
0887/547-499. [33, 29]
дърВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 19]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/692-701. [25, 13]
донБаски Въглища, 
брикети и екобрикети, 
пелети от широколистна 
дървесина - 066/801-501. 
[13, 9]
дърВа за огрев - наря-
зани, нацепени и метрови, 
реални количества - тел. 
0879/988-131, 0883/553-
304. [24, 17]
дъБоВи изрЕзки - 45 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0885/422-700. [17, 
12]

продаВаМ слънчоглЕ-
доВи пелети. Отлично ка-
чество. Безплатна достав-
ка. Тел. 0879/21-23-25. 
[24, 12]
рЕжа дърВа - справки 
на тел. 0899/278-396. 
[12, 11]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., дос-
тавка веднага, чувал дър-
ва - 5 лв./брой - тел. 
0893/511-154. [24, 11]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 8]
дърВа за огрев: салкъм, 
метрови - 65 лв./куб. м, 
нарязани - 75 лв./куб. 
м, мише метрови и на-
рязани, безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0896/735-859. [11, 4]
„флинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Справки на тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [26, 7]
БукоВ паркЕТ за огрев 
и разпалки - 5 лв./чу-
вал, се продава на тел. 
0899/195-494. [11, 3]
дърВа В чували се про-
дават на тел. 0899/052-
010. [11, 4]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [12, 
1]
разпалки В чува-
ли се продават на тел. 
0887/328-036. [15, 1]

изтОЧНиК: www.spiralata.net

	 Млад	 мъж	 работел	 в	 месокомбината	 на	 един	
малък	град.	Един	ден,	преди	края	на	работния	си	
ден,	 трябвало	да	провери	нещо	от	 съдържанието	
на	един	от	хладилниците.	Когато	обаче	той	влязъл		
в	 хладилната	 камера,	 в	 същия	 момент	 вратата	
се	 затворила,	 а	 устройството	 за	 безопасно	 зак-
лючване	 блокирало.	 Младият	 мъж	 останал	 вътре	
затворен,	като	в	капан.	Макар	че	удрял	силно	по	
вратата	и	крещял,	никой	не	можел	да	го	чуе.Pабот-
ниците	напуснали	работните	си	места	и	 тръгнали	
към	домовете	си.	
	 Няколко	 часа	 по-късно,	 когато	 младият	 мъж	
бил	вече	на	прага	на	смъртта,	някой	отворил	вра-
тата	 на	 големия	 хладилник.	 Бил	 охранителят	 на	
месокомбината,	 който	 успял	 да	 го	 спаси	 минути	
преди	да	замръзне.	
	 По-късно,	 премисляйки	 ситуацията,	 младият	
мъж	попитал	спасителя	си	как	така	му	е	хрумнало	
точно	в	този	момент	да	отвори	хладилната	врата	
-	нещо,	което	не	е	част	от	работата	му,	и	той	обяс-
нил:	
	 „Работя	в	тази	фирма	вече	35	години.	Стотици	
работници	 влизат	 и	 излизат	 всеки	 ден,	 но	 ти	 си	
единственият,	 който	 ме	 посреща	 сутрин	 с	 едно	
„Здравей“	и	се	сбогува	с	мен	с	думите	„До	утре“.	
За	 останалите	 работници	 съм	 като	 невидим.	 И	
днес,	 както	 всеки	 ден,	 вие	ми	 казахте	 „Здравей“	
на	входа,	но	не	чух	като	всеки	ден	да	ми	пожела-
вате	„До	утре“.	А	аз	чакам	за	това	„Здравей“	и	„До	
утре“	всеки	ден!	За	теб	съм	човек	и	това	ме	кара	
да	ходя	на	работа	с	желание	всеки	ден.	Когато	не	
чух	поздрава	за	раздяла,	разбрах,	че	нещо	ти	се	е	
случило...	потърсих	те	и	те	намерих!“
размисъл: 
Бъдете добри към ближния си, всички заслужа-
ват нашето уважение и внимание!

Приòча за вежливоñòòа



521 ноември 2018 г. имоти - продава, купува, под наем, гори, земи; нощувки

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 12 500 лв
Баждар, 21 м2 9 100 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ

1-ст., Колелото, 40 м2, ет.7/8, ТЕЦ 30 000 лв
2-ст., Брянска, 80 м2,ет. 2/3,за ремонт 51 000 лв
2-ст., Еса, 62 м2, ет.13/13, южен, тухлен, PVC 
REHAU, след ремонт; пор. кухня 52 990 лв
2-ст., Лъката, 6 м2, ет. 2, НС, обз. 42 500 eu
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2,ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3-ст., Варовник, за ремонт, 80м2, ет. 1, над гара-

жи, гараж 29 м2 , таван 65 000 лв
3 ст., Тлъчници, 98 м2, ет.5/5 44 157 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 137 000 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.3/8, за ремонт,газ 63 000 лв
3-ст.,Ш.мост, 105 м2,етаж от къща, след 
ремонт,газ+гараж+едностаен 39 м2,  157 000 лв
3-ст., Център, 87 м2, ет. 4/4 53 000 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
Бичкиня, 2-ет., 306м2 РЗП, 410м2 двор 646 м2 , 
гараж, стопанска постройка 65 600 лв
Радичевец,2 къщи, 67м2 ЗП,двор 324м2 15 315 eu
Боженци, 140 м2 РЗП, двор 700 м2 56 000 eu
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Пенчевци, стара, с плочи, 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
Шенини, груб стр.,229 м2 РЗП, 570м2 90 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Борово, 2-ет., РЗП 106 м2, за основен ремонт, 
или събаряне, двор 192 м2 11 200 лв.
Велчевци, 2-ет., РЗП 250 м2, за основен ремонт, 
панорама, двор 539 м2 33 200 лв
Стойчовци, 130-годишна къща, отлична реставра-
ция, обзаведена  двор 2739 м2 172 200 лв
Къща на 6 км от Габрово, 211 м2 РЗП, 5 спални, 
НС 2015, двор 888 м2 139 500 eu
Къща на 3 км от Центъра ,240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 188 000 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 220 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu

ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ
Борово, 542м2, газ 7 617 eu
Борово, 192м2, стара сграда 5 600 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,  16 900 лв
Горни Бакойци, УПИ, 720 м2,  7 900 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, 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 7 500 лв

Тлъчници, УПИ 248 м2 9 900 лв
БИЗНЕС ИМОТИ

Произв. сграда 105 м2, отстъпено право на 
строеж, в центъра 27 000 eu
Дърводелска фабрика, Млечево 166 000 лв
Хотел, Узана, 535 м2 РЗП, терен 1320 м2 дог.
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, нощен клуб 80 м2 39 000 eu
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 52 600 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
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ 
ПОД НАЕМ

Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАСНЕ-
МАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР 
В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДА-
ВАНЕ НА ИМОТ 
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 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:
Младост, двустаен, панел 32 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Ясени, 400м2, УПИ 3 000 лв
Недевци, къща, 130м2, 480м2 двор 26 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 72 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Сирмани, двустаен, панел 25 000 лв
Център, магазин, 84м2 68 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €
Младост, двустаен, панел 28 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, 86м2, тухла 41 000 лв
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв

ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща, 130 м2, до ключ 65 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €
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 32 000 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
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
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:
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
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:
Младост, 80м2, обзаведен 350 лв
Идеален център, двустаен 250 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

01/08

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
парцЕл - 12.500 дка, 
село Игнатовци, община 
Дряново, разрешение за 
строеж 300 кв. м, се про-
дава на тел. 0878/905-
350. [22, 16]
парцЕл на главния път 
Габрово - Севлиево (до 
Коня) се продава на тел. 
0892/484-602. [23, 10]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [13, 
9]
сТара къща в село Кме-
товци се продава на тел. 
0884/848-323. [11, 8]
апарТаМЕнТ - 130 кв. 
м, в абсолютен център се 
продава на тел. 0888/813-
710. [11, 7]

къща за госТи с МЕ-
хана „хаджи ВЕли-
ноВ хан“ в село Бо-
женци се продава или 
отдава под наем на тел. 
0885/333-148. [5, 3]

гарсониЕра - 40 кв. м, 
в квартал Палаузово се 
продава на тел. 0888/169-
757. [11, 5]
апарТаМЕнТи и други 
- ноВо сТроиТЕлсТВо, 
в идеален център, по се-
бестойност и договаря-
не се продават на тел. 
0888/447-096. [12, 6]
апарТаМЕнТ В центъ-
ра се продава на тел. 
0899/140-415. [11, 4]
дВорно МясТо с по-
стройка в село Куката се 
продава на тел. 0899/858-
773. [6, 2]
Магазин сЕ продава - 
справки на тел. 0899/440-
177. [2, 1]
Мансарда изгодно се 
продава на тел. 0894/23-
24-25. [3, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
оБзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем на тел. 0888/907-
666. [26, 20]
поМЕщЕниЕ на главна-
та улица се дава на тел. 
0888/914-554. [11, 11]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [26, 18]
Магазин сЕ дава под 
наем на тел. 0884/848-
323. [11, 8]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0884/848-
323. [11, 8]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Трендафил-2, на-
пълно обзаведен, 350 лв., 
се дава под наем на тел. 
0885/597-746. [13, 13]
апарТаМЕнТ В кв. Бич-
киня, ет. 1, се дава под 
наем на тел. 066/88-31-
50. [4, 4]
жилищЕ В идеален цен-
тър дългосрочно се дава 
под наем на тел. 066/86-
65-14, 0895/116-105. [7, 
4]

гарсониЕра на ул. „лю-
бен Каравелов“, обза-
ведена, за 200 лева се 
дава под наем на тел. 
0899/312-100 [10, 7]
апарТаМЕнТ цЕнТър 
и Еса под наем - тел. 
0896/640-415. [3, 3]
оБзаВЕдЕн апарТаМЕнТ 
зад Осмо основно учили-
ще - 250 лв., се дава под 
наем на тел. 0895/606-
520. [5, 2]
кВарТира сЕ дава под 
наем на тел. 0889/363-
365. [4, 2]
БоксониЕра В центъра 
се дава под наем на тел. 
0886/828-074. [3, 1]
сТая сЕ дава под наем на 
тел. 0899/439-467. [1, 1]
апарТаМЕнТ на ул. 
„Николаевска“ 134 се 
дава под наем на тел. 
0898/990-360. [3, 1]

Търси под наЕМ
кВарТира сЕ търси на 
тел. 0884/606-356. [11, 
7]
гараж сЕ търси под наем 
на тел. 0899/44-01-77. [5, 
1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[24, 8]
гараж сЕ купува на тел. 
0899/44-01-77. [5, 1]

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

зЕМи
зЕМЕдЕлска зЕМя в Га-
бровска област се купу-
ва на тел. 0894/474-470. 
[11, 11]
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват - справ-
ки на тел. 0894/23-24-25. 
[11, 7]

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[26, 8]

зЕМЕдЕлски зЕМи в 
землище Борики се купу-
ват на тел. 0888/683-529. 
[11, 6]

нощуВки
нощуВки В топ център се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 19]
нощуВки В центъра се предлагат на тел. 0878/515-
080. [26, 18]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

Реклами и оáяви в “100 веñòи”

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

066/810900 до 810939 
        GSM gate: 0885502501, 

0884501503, вътр. 10, 20
красимир Мирчев 
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Вестник „100 вести“ е единственият регионален 
всекидневник - излиза всеки ден без неделя.

сТроиТЕлсТВо
кърТи и проБиВа - 
0897/832-363.
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка: 0899/601-444
кърТи  - справки на тел. 
0878/943-895
цялосТни и довърши-
телни ремонтни дейности 
- тел. 0884/662-261. [22, 
12]
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕдлага Всички Ви-
доВЕ сТроиТЕлни Ма-
ТЕриали. Склад - бул. 
„Трети март“ 87, и мага-
зин на ул. „Капитан Дядо 
Никола“ 65, без почивен 
ден от 7.30 до 19 часа, 
справки на тел. 066/801-
501. [13, 9]
рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, хидроизола-
ция, саниране, улуци, дре-
наж и др. - 0895/810-504. 
[19, 13]

покриВни рЕМонТи, из-
мазване, комини, капаци, 
хидро- и топлоизолация. 
Бързо и качествено. Тел. 
0888/020-187. [17, 8]
изгражданЕ на под-
порни сТЕни, дренажи, 
покриви от А до Я - справ-
ки на тел. 0897/390-194. 
[17, 8]
фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[24, 8]
МаЙсТор (профЕсио-
налисТ) фаянс, теракота, 
гипсокартон и шпакловка - 
справки на тел. 0899/702-
795. [22, 7]
шпаклоВки, Мазил-
ки, замазки, довършител-
ни работи, бетон - тел. 
0898/672-883. [8, 7]
Бригада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- 
и топлоизолации, улуци, 
довършителни вътрешни 
ремонти и др. Справки на 
тел. 0899/638-875. [13, 4]

аВТоВишка
сТроиТЕлна дЕЙносТ с 
автовишка и др. - справ-
ки на тел. 0889/909-727. 
[25, 2]

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.
шпаклоВка, БоядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - справ-
ки на тел. 0895/728-668. 
[11, 10]
БояджиЙски услуги - 
тел. 0899/050-080. [11, 
10]
шпаклоВка, Боядис-
ВанЕ, обръщане на про-
зорци, врати, гипсокар-
тон, топлоизолация - тел. 
0877/888-173. [11, 6]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/859-733. [11, 5]

изВършВа ВъТрЕшни 
ремонти - тел. 0879/46-
66-15. [11, 3]

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

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802.

Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 1]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - по 
Всяко ВрЕМЕ. гаранция! 
Справки на тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик и ел. услуги. Под-
дръжка и ремонт по домо-
вете. Тел. 0876/000-084. 
[32, 13]
Вик МонТаж - тел. 
0882/407-493. [13, 6]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 1]

дограМа
AL и PVC дограма, 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 18]

рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]

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

почисТВанЕ
пранЕ на дивани - тел. 
0899/050-080. [11, 10]
чисТя къщи - тел. 
0894/533-115. [11, 4]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [20, 13]

услуги
коВач - справки на тел. 
0892/775-774.

раБоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и тава-
ни, изкопни работи, строи-
телно-ремонтни услуги. Ха-
малски работи, пренасяне 
на багаж. Тел. 0892/326-
344.
касТрЕнЕ на опасни дър-
вета - тел. 0894/602-701. 
[20, 13]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АлПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 6]
рЕМонТ парна - тел. 
0899/754-147. [11, 3]

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

градини, БасЕЙни

ландшафТЕн ди-
заЙн, офорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
дВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

куХненски
ШкауФове 
оФис 
МеБели 

МЕБЕËÈ

0897 893 563
0897 843 667

тиПови 
и По Проект 
на клиента

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

лоВ, риБолоВ
нЕопрЕн SeAc Sub, нов 
- 170 лева, употребяван, 
отлично състояние - 100 
лева, харпун, нов Seac 
Sub, 75 см - 100 лева, се 
продава на тел. 0898/535-
793 [33, 13]

продаВа МаТЕриали
горнооряхоВски циг-
ли с два канала се прода-
ват на тел. 0897/220-386. 
[20, 18]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан каМък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 8]

продаВа оБзаВЕжданЕ
ъглоВи диВани - втора 
ръка, 4 броя, се прода-
ват на тел. 0887/621-225. 
[12, 12]
спалня с луксозен ма-
трак за 200 лева се про-
дава на тел. 0895/606-
520. [5, 2]
нафТоВа пЕчка се про-
дава на тел. 0877/666-
142. [5, 2]

продаВа разни
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 8]

продаВа клиМаТици
колона „осака“ СН-
60 се продава на тел. 
0888/241-855. [5, 2]

жиВоТни продаВа
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0896/544-474. [22, 18]
дВЕ прасЕТа за кла-
не се продават на тел. 
0899/624-149. [25, 10]

Малки прасЕТа се про-
дават на тел. 0878/103-
525. [3, 3]
ярЕТа до 27 кг - 5 лв./
живо тегло, от 28 кг - 4 
лв./живо тегло, се прода-
ват на тел. 0892/989-718. 
[6, 4]
Малки прасЕТа се про-
дават на тел. 0893/972-
371. [3, 2]
кози, ярЕТа, овен и пръч 
се продават. За справки: 
тел. 0877/983-204. [11, 3]
жЕнски ТЕлЕТа - 2 бр., 
по 300 кг, за доотглежда-
не или клане, се продават 
на тел. 0899/181-814. [6, 
1]
краВи сЕ продават на 
тел. 0890/214-128. [3, 1]

храна за жиВоТни
царЕВица, пшЕница, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [12, 
12]

оБорски Тор
оВчи Тор се продава на 
тел. 0896/544-474. [22, 
18]
угнил оБорски тор в чу-
вали - 3 лв./брой. Подси-
гурен транспорт. Справки 
на тел. 0878/650-456. [6, 
6]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[24, 8]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637. [24, 8]

8Гишето за обяви на входа 
на редакцията - Габрово, ул. 
„Отец Паисий“ 2, работи от 
8.30 до 16.30 ч. След 17 ч. обяви 
се приемат на 4 етаж. 

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 1]
Млад жиголо - 
0895/23-93-75. [5, 2]
сЕкс - 65 лв. за 30 
мин., 90 лв. за час - тел. 
0876/261-820. [5, 1]

лЕкари
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 удосТоВЕрЕ-
ния.
д-р гЕорги ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕт - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи - 
понеделник до петък - от 
9 до 18 ч.; събота и неде-
ля - след уговорка на тел. 
066/80-32-37

д-р Траяна хрисТо-
Ва - лЕкар-психи-
аТър, униВЕрси-
ТЕТска Многопро-
филна Болница за 
акТиВно лЕчЕниЕ 
по нЕВрология и 
психиаТрия „сВЕ-
Ти науМ“ - гр. со-
фия, приЕМа В ка-
БинЕТ за психично 
здраВЕ - Габрово, ул. 
„Омуртаг“ 1. За запис-
ване: тел. 0887/33-95-
51. [20, 20]

д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 11, 
понеделник, вторник, сря-
да и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140

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

козМЕТика, Масаж
лЕчЕБни Масажи -  
0876/731-419. [22, 19]
спорТЕн ВъзсТаноВи-
ТЕлЕн класически масаж 
- монката, тел. 0883/256-
793. [24, 11]

аВТоМоБили продаВа
ауди 80 се продава на 
тел. 0882/407-493. [6, 6]
сиТроЕн ксара - 1.8 
куб., 1998 г., цена по спо-
разумение, се продава на 
тел. 0887/308-412. [4, 4]
голф 3 - 1800, газ-бен-
зин, цена: 1100 лв., се 
продава на тел. 0876/547-
148. [6, 3]
сЕаТ алхаМБра - 1999 
г., се продава на тел. 
0895/093-912. [11, 5]
форд ЕскорТ, 1.8 TDI, 
комби, запазен, се прода-
ва на тел. 0890/371-977. 
[11, 3]
алфа роМЕо 145 - 1996 
г., колата е в много до-
бро техническо и визу-
ално състояние, спеш-
но се продава на тел. 
0886/258-645. [3, 2]
оТ гЕрМания, отлични: 
Опел Агила 1.2, Опел Ком-

бо, Рено Еспейс - може 
на части, се продават на 
тел. 0898/878-548. [2, 2]
рЕно МЕган Сценик 1.9 
dci - дизел, 120 к. с., 
отлично състояние, нови 
зимни гуми и акумулатор, 
септември 2004 г., 177 
000 км, цена по догова-
ряне, се продава на тел. 
0887/807-256. [20, 4]
суБару форЕсТър - 
2000 г., бензин, 2000 
куб., 125 к. с., отличен, 
летни/зимни гуми, всичко 
платено, за 4000 лв. се 
продава на тел. 0898/535-
793. [20, 2]
ТаксиМЕТроВи аВТо-
МоБили се продават на 
тел. 0896/644-577. [11, 
1]

джипоВЕ
джип NISSAN X-TRAIL 
2,2; 136 к. с.; 4х4; 2006 
г.; пробег 196 000 км, се 
продава на тел. 0876/200-
595. [22, 8]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 

0882/407-493. [13, 6]

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 [13, 9]

под наЕМ

„VAIKAR ReNTAcAR“ 
аВТоМоБили под 
наЕМ, ул. „Еману-
ил манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап се изкупу-
ват на тел. 0899/810-766. 
[14, 10]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 8]

ТракТори
ТракТор LTZ 55 4х4 се 
продава на тел. 0899/858-
773. [6, 2]

ВодораВно: Босанова. Имитатор. Китай. Римак. Нива. Банат. 
Бабек. марат (Жан-Пол). Донадони (Роберто). Амилаза. Кавалер. 
Сорел (Жулиен). Нан. Инин. Батат. Вата. Елада. Анетол. Петев 
(Ивайло). Риман (Бернхард). Ра-Ра. моном. Шаран. легат. ла-
марина. Авизо. „Новинар”. Катамаран. Гек („Чук и Гек”). „Дак”. 
Колар. Тел. Кока кола. Асир. Тиман (Ян). „Пал”. Такири. Пикап. 
Колак. менам. Атерина. Осени. Катерини. Илир. лан. мар (Ни-
колай). Корепетитори. Немиров (Добри). логика. Теке. Адата. 
Араго (Доминик). Бич. Карате. Анадол. Скити. Кикот. мана. Юта. 
Орбита Анамар.
оТВЕсно: Рокада. Апологети. Аметист. „Синовете на великата 
мечка”. Катана „Атомик”. материк. „Натали”. Еман. Капер. Ректо. 
лой. Денев (Георги). Радон. Рико (Анибале). Аир. Борил. Ширак 
(Жак). Киновар. Варан. Наран. Капонир. Даки. Ибис. Дирак 
(Пол). Кала. Елатит. Риме (Жул). Обама (Барак). Акола (Пол). 
Ипотека. макара. „Анатол”. Колега. Щик. метан. Валат. Сити. 
АТА. „милан”. лима. Американ. Канал. „Тереза Ракен”. Тарама. 
Тиран. Тагор (Рабиндранат). Синило. Адам. Нова Загора. Акира. 
Арагона. Ратан. латин. Римини. Олар (Алфонс).
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прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага 
на тел. 0899/377-924
ТранспорТ с каМи-
он до дВа Тона, са-
МосВал, докЕрски 
услуги - изнасяне, 
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне 
на строителни и други 
тежки товари, извозване 
на ненужна покъщнина, 

строителни отпадъци до 
сметището, се предлагат 
на тел. 0898/780-448
ТранспорТ с Бус - 
0.45 лв./км, се предлага 
на тел. 0894/004-045.

саМосВал до 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 
10]
услуги с Бус, БагЕр 
и саМосВал - справки 
на тел. 0893/511-154. 
[24, 11]

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИлЕТИ се предлагат 
на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.
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 Крайно	 притеснена	 влязох	 в	
университетското	 издателство	 на		
ТУ	 „В.	 Априлов”	 -	 Габрово,	 за	 да	
представя	за	печатане	ръкописа	си	
„Летопис	на	Първо	основно	учили-
ще”.	Това	беше	толкова	отдавна,	че	
вече	 помня	 само	 окуражаващата	
усмивка	на	младата	дама,	предста-
вила	 	 се	 с	 името	 Яна.	Тя	 свойски	
ме	 покани	 да	 седна,	 започна	 да	
прелиства	 ръкописа	 ми,	 а	 очите	
й	 приковаха	 вниманието	 ми,	 те	
издаваха	 задоволство	 от	 четенето	
на	 черновата	 и	 след	 последната	
страница	 чух	 думите:	 „Всяко	 учи-
лище	трябва	да	има	такава	книга!”.	
Най-после	 се	 успокоих,	 зарадвах	
се,	 представях	 си	 как	 ще	 изглеж-
да	моята	 първа	 книга.	Фактически	
тя	 се	 явява	 втора,	 но	 първата	 я	
издаде	 Синдикалната	 организация,	
аз	я	получих,	без	да	минавам	през	
мъките	на	издаването.
	 В	края	на	дългия	ни	разговор	аз	
изпитвах	все	по-голямо	възхищение	
от	ентусиазма	на	Яна	и	от	нейната	
готовност	да	направи	всичко,	за	да	
стане	книгата	хубава.	
	 След	 това	 имахме	 още	 много	
срещи	 с	 Яна,	 докато	 един	 ден	
видях	 името	 си	 на	 красива	 жълта	
корица	 с	 надпис	 „Школска	 стря-
ха”	 -	 автор	 Милка	 Пурел	 -	 2000	 г.	
Прекланях	 се	пред	 знанията	и	оп-
ита	 й,	 пред	 нейната	 всеотдайност,	
обикнах	 я	 за	 цял	 живот.	 Наричах	
я	 „Янче”,	 тя	 прие	 обръщението	 ми	
с	 думите:	 „Само	 ти	 и	 майка	 така	
ми	казвате!“.	За	нея	аз	бях	„Мила”.
Стана	ми	още	по-скъпа.
	 Яна	 бе	 направила	 покани	 за	
представянето	 на	 книгата,	 което	
стана	 в	 сградата	 на	 Умниковото	
училище	 с	 представител	 на	 Общи-
ната,	 бивши	 и	 настоящи	 ученици,	
учители,	Духовият	оркестър	на	гра-
да	(2000	г.).	
	 След	 насърчението	 от	 Яна	 за-
почнах	 да	 събирам	 материали	 за	
следваща	 книга.	 Споделих	 с	 нея	
имената	на	бъдещите	ми	герои,	а	тя	
допълни	списъка	с		университетски	
преподаватели.	 Предложи	 ми	 да	
поискам	спонсорство	 от	 универси-
тета,	 което	 сторих,	 но	 получих	 от-
каз.	Разтревожих	се,	защото	нямах	
заделени	средства,	но	Яна	се	при-
тече	 на	 помощ.	 Написа	 молба-об-
ръщение	към	бизнесмени	и	на	една	
част	от	тях	се	обадих	аз,	на	друга	
част	-	тя,	така	се	събра	една	сума	и	
в	2001	година	се	сложи	началото	на	
поредицата	 „Габровци	 на	 ХХ	 век”.	
В	2003	година	излезе	втори	том,	в	
2005	-	трети.	Всичко	се	печаташе	в	
Университетското	издателство.	Яна	
се	 възхищаваше	 на	 представените	
личности	в	книгите,	радваше	се,	че	
ги	има,	че	съм	ги	открила	и	запоз-
навам	обществото	с	 тях,	отдаваше	
голямо	значение	на	книгите,	затова	
ми	 помагаше.	 Именно	 тази	 обща	
кауза	ни	сближаваше.

	 В	2005	 година	моята	Яна	реши,	
че	за	да	има	свободата	да	твори	и	
възможността	 за	 по-активно	 учас-
тие	в	обществения	живот	на	Габро-
во,	трябва	да	има	собствена	база,	
т.	е.	свой	бизнес.	
	 Любо,	 човекът	 професионалист	
в	отпечатването	на	книгите,	винаги	
работил	с	Яна,	й	се	довери	и	я	пос-
ледва.	Двамата	създадоха	издател-
ство	 ЕКС-ПРЕС	 ООД	 с	 управител	
Яна	Максимова.	
	 Наеха	приземния	етаж	на	Дома	
на	 техниката,	 с	 ипотечни	 заеми	
закупиха	необходимите	машини	(на	
първо	 време	 им	 липсваше	 само	
една	машина,	затова	ползваха	чуж-
да).	 Яна	 не	 се	 оплакваше,	 само	
веднъж	сподели,	между	другото,	че	
са	 взели	 седем	 заема.	 Повече	 не	
го	повтори.
	 Подарих	на	екипа	малка	икона,	
която	веднага	закачиха	в	офиса.
	 Случваше	 се,	 увлечени	 в	 рабо-
тата,	 да	 пропуснем	 обяда.	 Веднъж	
бързахме	 да	 приключим	 с	 корек-
циите,	 всички	 бяхме	 гладни	 и	 Яна	
предложи	 да	 хапнем	 набързо	 на	
полеви	условия,	каквото	има:	Любо	
извади	хляб,	няколко	късчета	месо,	
Яна	 носеше	 някаква	 храна,	 помня	
курабиите,	 производство	 на	 майка	
й,	 аз	 донасям	 от	 близката	 закус-
валня	 топли	 сиренки.	 	Тези	 обеди	
бяха	 нашата	 почивка,	 докато	 се	
печатаха	книгите	ми.
	 Лили	 (по-голямата	 дъщеря	 на	
Максимови)	се	обажда	по	телефона	
на	майка	си,	 че	 е	 сготвила	 ядене,	
но	за	утре	няма	официална	учени-
ческа	 дреха,	 а	 денят	 е	 празничен	
(ако	не	се	лъжа,	беше	за	24	май).	
Яна	обеща,	че	по-късно	ще	отидат	
да	купят.	Продължихме	да	работим	
по	 моята	 книга,	 стана	 късничко	 и	
Яна	си	уговори	с	Лили	среща	пред	
магазина,	за	да	успеят	с	покупката	

за	училище	(2005	г.).
	 Теодора	 (Тити),	 по-малката	 дъ-
щеря,	 още	 не	 ходеше	 на	 училище,	
но	 можеше	 да	 чете	 и	 да	 пише	 и	
при	 всяко	 идване	 в	 печатницата	
носеше	 ново	 свое	 стихотворение.	
Майка	й	ги	отпечатваше	и	Тити	ми	
подаряваше	детските	си	творби.	Аз	
й	 се	 радвах	 и	 я	 поощрявах.	 Още	
пазя	стиховете	й	от	трети	клас.	
	 Децата	бяха	възпитани	сами	да	
се	 справят	 с	 ежедневните	 си	 учи-
лищни	и	домашни	задължения.
	 В	 2006	 година	при	Яна	и	Любо	
издадох	още	две	книги.
	 В	 2007	 година	 Яна	 постъпи	 в	
болницата	 и	 й	 предстоеше	 опера-
ция.	По	най-бързия	начин	се	озовах	
при	нея.	Аз	се	разплаках,	не	можех	
да	 говоря,	 а	 Яна	ме	 успокояваше,	
уверяваше	ме,	че	ще	оздравее,	че	
е	силна,	няма	да	се	предаде,	че	и	
Данчо	 -	 съпругът	 й,	 е	 крайно	 раз-
тревожен,	но	Яна	ми	сподели,	че	го	
е	 успокоила	 и	 убедила,	 че	 трябва	
да	бъдат	силни,	за		да	не	се	трево-
жат	децата	им,	 трябва	да	вярваме	
в	добрия	край.
						Много	пъти	ходих	при	Яна,	от-
правях	молби	 към	Бога,	 но	 винаги	
имаше	 сълзи	 в	 очите	ми.	Мисълта	
за	нея	и	днес	замрежва	очите	ми.	
Не	 мога	 да	 се	 излекувам	 от	 тази	
болка.				
	 Успешно	 минаха	 двете	 опера-
ции,	следоперационните	процедури,	
Яна	се	върна	на	работа.		
	 По	 никое	 време	 ми	 се	 оба-
ди	 от	 Чикаго	 Климент	 Величков	
-	 редактор	 на	 български	 вестник,	
с	 молба	 да	 посетя	 рода	 на	 Саму-
ил	 Каварджиев	 от	 град	 Чепеларе,	
който	 издаде	 книга	 „От	 Чепеларе	
до	 Чикаго”.	 Връзката	 ми	 с	 този	
случай	 е,	 че	 аз	 организирах	 отпе-
чатването	на	книгата	на	Самуил		в	
ЕКС-ПРЕС	 (при	 Яна).	 Първата	 ми	
мисъл	бе	да	споделя	с	нея,	тя	все	
ще	 измисли	 нещо.	 Без	 колебание	
приятелката	 ми	 предложи	 да	 тръг-
нем	по-раничко	с	колата	на	Любо,	
за	да	се	отбием	в	Бачковския	ма-
настир.	 Много	 се	 зарадвах	 -	 хем	
Яна	ще	се	оживи	сред	прекрасната	
природа,	 хем	 цял	 ден	 ще	 бъдем	
заедно.	 Естествено,	 помолихме	 се	
в	манастира,	 след	 което	спирахме	
при	 родопчанки,	 които	 по	 шосето	
продаваха	мед,	сладка	от	диви	яго-
ди	и	боровинки,	вълнени	чорапи	и	
т.	н.	Яна	на	няколко	места	си	купи	
по	 нещо.	Ние	 си	 пускахме	шеги	 и	
се	смеехме	на	всичко.	В	Чепеларе		
след	 планинско	 поточе	 и	 дървено	
мостче	ни	чакаше	родът	на	Самуил	
и	агне	на	чеверме.	Направихме	си	
снимки	с	рода	Каварджиеви.	Те	ме	
разпитваха	как	е	там,	в	Чикаго,	как	
е	Самуил.
	 Винаги	 ще	 помня	 това	 пъте-
шествие,	 прекрасното	 настроение	
на	Яна.
	 Не	мина	много	време,	братът	на	
Яна	се	разболя.	Тя	сподели	с	мен.	

„Той	се	е	предал,	но	аз	ще	се	боря	
за	живота	му.	Ако	 трябва,	 на	 гръб	
ще	го	нося	при	лекарите,	но	ще	го	
спася.	Няма	да	го	оставя!”	
	 Не	 познавам	 по-борбен	 човек	
от	 Яна,	 по-предана	 сестра,	 тя	 на-
прави	всичко	възможно,	но	за	съ-
жаление,	загуби	тази	битка.
	 Като	 общественик	 изпълняваше	
много	значими	проекти	по	различ-
ни	програми	на	Европейския	съюз,	
с	 проводници	 Министерски	 съвет,	
Областна	 администрация,	 Община	
Габрово	 и	 др.	 В	 резултат	 на	 тези	
програми	 	 Яна	 направи	 десетки	
печатни	 издания,	 например	 „Дър-
зостта	да	бъдеш	първи”.
	 	 	 	 Тя	 дръзна	 да	 организира	 съ-
битие,	 единствено	 по	 рода	 си	 -	
„Международна	 борса	 за	 културни	
продукти”,	домакин	 -	 Габрово,	и	 го	
направи	по	блестящ	начин.
				Яна	оглави	екипа,	който	работи	
по	 кандидатурата	 на	 Габрово	 за	
„Европейска	столица	на	културата”.	
По	нейна	инициатива	се	провеждат	
редица	събития	и	градът	придобива	
по-широка	известност	както	у	нас,	
така	и	в	чужбина.
	 Яна	 умееше	 да	 убеждава.	 Като	
ме	 запозна	 със	 същността	 на	 въ-
проса,	аз	в	същия	ден	написах	ста-
тия	 по	 темата,	 която	 вестник	 „100	
вести”	публикува	незабавно.	
	 Впоследствие	Габрово	стана	пи-
лотен	град	за	култура,	а	след	това	
творчески	град	на	ЮНЕСКО.	
	 Често	 ми	 позвъняваше,	 че	 има	
делова	 среща	 в	 Общината	 и	 след	
това	ще	 дойде	 при	 мен	 да	 се	 ви-
дим.	 Ангажиментът	 й	 към	 общин-
ските	обществени	работи	растеше,	
благодарение	на	активното	й	учас-
тие	обществото	се	изкачи	на	едно	
стъпало	 по-високо,	 градът	 израсна	
видимо.
	 На	 всеки	 неин	 рожден	 ден	 аз	
й	 звънях	 по	 телефона	 с	 въпроса	
къде	 се	 намира,	 за	 да	 я	 посетя	
и	 поздравя.	 Имах	 традиция	 да	 й	
подарявам	 нещо	 от	 Чикаго,	 напо-
следък	това	бяха	шалове,	в	нейната	
тоналност,	помоему	 -	много	краси-
ви.	Тя	винаги	ми	казваше	да	я	ча-
кам,	вече	е	тръгнала	с	колата	си.	И	
ми	 оставяше	 кутия	 с	 най-вкусните	
шоколадови	 бонбони,	 и	 се	 прегръ-
щахме	силно.
	 Яна	не	пропускаше	мой	рожден	
ден.	Първия	път	ми	подари	дървена	
икона	с	образа	на	Христос.	Винаги	
помнеше	датата	и	намираше	време.	
За	80-я	ми	рожден	ден	подразбрах,	
че	мои	ученици,	на	които	съм	била	
класна	 ръководителка,	 решили	 да	
организират	 тържеството,	 всичко	
да	се	пази	в	тайна,	за	да	ме	изне-
надат.	 Когато	 наближи	 датата,	 аз	
споделих	 с	 Яна	 какво	 съм	 чула	 и	
споделих	 каква	 почерпка	 подгот-
вям.	Тя	ме	убеждава,	че	щом	ще	е	
изненада,	 да	 не	 правя	 абсолютно	
нищо,	да	не	развалям	магията.	Яна	
умееше	да	убеждава,	приех	съвета	
й,	на	Яна	вярвах	безрезервно.
	 Отивам	 на	 празника	 си	 като	
гостенка.	 Посрещна	 ме	 Яна	 и	 ме	
задържа	във	фоайето	на	Историче-
ския	музей,	но	нищо	не	подозирах.	
После	разбрах	защо	ме	задържа	-	
за	да	могат	учениците	ми	да	напра-
вят	репетиция,	да	проверят	работи	
ли	 техниката,	 да	 скрият	 букетите,	
подаръците,	 шампанското.	 Оказа	
се,	 че	 главният	 организатор	 била	
Яна,	съавтор	на	сценария	и	главен	
изпълнител.
	 Тя	 беше	 изпратила	 покани	 до	
официалните	 гости,	до	 гражданите,	
беше	издирила	мои	видни	ученици	
извън	 страната	 да	 изкажат	 свои	
спомени	за	мен	от	 училищния	жи-
вот,	 Яна	 бе	 събрала	 и	 написала	
поздравленията	на	 едно	руло	и	 ги	
прочете.	 Бяха	 от	 Япония	 -	 Светла	
Хасегава,	от	Чили	-	Минка	Шкодро-
ва,	от	САЩ	–	Вяра,	Камен,	Креме-
на,	 Климент	 Величков	 -	 редактор	
на	български	вестник	в	Чикаго,	Де-
ворина	Гамалова	от	Англия,	от	ака-
демиците	Петър	Кралчевски	и	Ангел	

Попов,	от	диригента	Иван	Стоянов,	
Борис	 Станимиров,	 Цанко	 Хаджи-
стойчев.	На	повече	от	10	човека	из-
вън	страната	е	издирила	адресите,	
На	входа	всички	получиха	по	едно	
стихотворение	от	американски	поет	
„Аз	 съм	 учител”.	 Всичко	 се	 запис-
ваше	 на	 диск,	 който	 получих	 за	
спомен.	На	тортата	се	открояваше	
отворена	 книга	 с	 мой	 портрет,	 от	
оцветен	 шоколад.	 Не	 вярвах	 на	
очите	 си!	Тортата	 бе	 докарана	 на	
масичка	и	стигна	за	70	гости.	Уче-
ниците	 ми	 подготвили	 клип,	 Яна	
беше	 водеща,	 беше	 подсигурила	
кетъринг.	 И	 досега	 не	 знам	 как	 и	
откъде	Яна	намери	време,	средства	
за	 този	великолепен	мой	празник!	
Яна	 е	 най-дискретният	 и	 скромен	
човек,	когото	познавам,	и	най-бла-
городният!	Тя	 ми	 подари	 най-хуба-
вия	празник.		
	 Яна	 е	 искала	 да	 ми	 достави	
тази	 радост,	 това	 е	 Яна.	 Тя	 със	
сигурност	 е	 откъснала	 от	 съня	 си,	
пренебрегнала	 е	 почивката	 си,	 но	
го	е	направила	от	любов	и	с	любов.	
Такава	 е	 Яна.	 Не	 знам	 случай	 да	
е	помислила	за	себе	си.	Тя	мисле-
ше	 за	 другите,	 за	 децата	 си,	 за	
съпруга	си,	 споделяше	с	мен	и	се	
гордееше,	че	съпругът	й	има	високи	
постижения,	 златен	 медал,	 научно	
звание	 академик	 на	 Украйна,	 че	
Лили	 завърши	висшето	 си	образо-
вание,	 че	Тити	 е	 приета	 в	 Иконо-
мическия	университет	във	Варна	и	
перфектно	владее	английски	език.	
	 	 	 	Когато	Яна	започна	работа	по	
темата	 „Международна	 борса	 за	
културни	продукти”,	тя	дойде	да	ме	
покани	на	изложбата	в	зала	 „Въз-
раждане”,	 аз	 естествено	 отидох.	
Яна	ми	обясни	накратко	същността	
на	въпроса	и	ми	каза,	че	ще	й	бъда	
много	 нужна,	 тъй	 като	 познавам	
интелектуалците	на	града	заедно	с	
техническия	елит	и	ще	бъда	връзка-
та	с	тези	хора,	така	че	ще	работим	
заедно.	
	 	 	 	 	Дойде	страшната	вест,	че	бо-
лестта	на	Яна	се	е	върнала.	Напра-
вили	й	операция.	След	нея	пак	дой-
де	 в	 магазина	 да	 се	 видим.	 Каза	
ми,	че	още	не	й	позволяват	да	кара	
колата	 си,	 но	 след	 време,	 като	
укрепне,	ще	дойде	с	машината.	Аз	
щях	 да	 отсъствам	 дълго	 време	 от	
Габрово,	 затова	 преди	 отпътува-
нето	 ми	 я	 посетих	 вкъщи.	 Тогава	
разбрах	какво	съм	й	причинила.	Тя	
трябваше	 да	 слезе	 да	ми	 отключи	
входната	врата	и	да	се	изкачи	пеш	
до	 петия	 етаж.	Аз	 не	 знаех	 кой	 е	
етажът	и	че	няма	асансьор.	Горчи-
во	съжалявах,	но	тя	не	даде	да	се	
разбере	 какво	 й	 струва	 това	 из-
качване,	 само	 каза:	 „През	 зимата	
няма	къде	да	ходя,	а	напролет	ще	
си	купим	жилище	с	асансьор”.	
	 Говорихме	 си	 малко,	 майка	 й	
дойде,	 но	 ми	 обеща,	 че	 ще	 се	
храни	 по-добре	 и	 ще	 наддаде	 над	
скромните	 й	 38	 килограма.	 Позвъ-
них	й	по	телефона	от	Чикаго.	Това	
е	 било	 около	 20	 октомври.	 Кило-
грамите	й	слезли	на	36.	Исках	да	я	
окуража,	 затова	й	изпратих	имейл	
в	 шеговит	 тон	 за	 нейния	 рожден	
ден	-	25	ноември,	как	ще	го	отпраз-
нуваме	 заедно…	 Това	 писмо	 Яна	
не	можа	да	прочете,	пристигнало	в	
деня	на	нейната	кончина...
	 Милата	Яна,	един	месец	я	отде-
ли	от	рождения	й	ден.
	 Яна	 я	 няма,	 но	 за	 краткия	 си	
живот	ни	даде	толкова	примери	на	
любов,	благородство,	на	борбеност,	
тя	 никога	 от	 нищо	 не	 се	 оплака,	
не	 се	 отчая,	 не	 се	 предаде,	 сама	
си	 поставяше	 задачи	 в	 полза	 на	
обществото,	обичаше	хората,	града	
си,	 работата	 си,	 обичаше	 живота,	
не	 лекия,	 а	 другия	 -	 стойностния	
живот.	 Ето	 защо	 Яна	 ще	 живее	 в	
сърцата	ни.
	 „Следа	от	нейния	талант	и	енер-
гия	 има	 във	 всичко,	 което	 тя	 на-
прави		като	човек	на	духа”	-	с	тези	
думи	Общината	 изпрати	Яна	 в	 по-
следния	й	път.

                Милка Пурел

Мояòа Яна Макñимова

in memoriam
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	 Камелия	 Кондова	 е	 онази	 пре-
красна	 българска	 поетеса,	 която	
написа	 и	 продължава	 да	 създава	
най-светлите	и	най-тежките	стихове	
в	съвременната	българска	поезия!	
	 Затова	 я	 поканихме	 при	 нас	 в	
Габрово,	 за	 да	 сподели	 късчета	 от	
душата	си	и	да	ни	зарази	с	любовта	
такава,	 каквато	 само	 тя	 може	 да	
дари	и	да	ни	накара	да	изпитаме!																																	
	 Каним	 всички	 на	 среща	 с	 най-
докосващата	 българска	 поезия	 в	
ново	време!

„Оглеждам се. Не, не във огледалото.
В очите на баща ми се оглеждам.
И виждам как догаря вече старото
предчувствие за някаква надежда.
И виждам мъдростта му - уморената,

изплашена за някого, за нещо.
За хляба. За съдбата на вселената.
За първата ми незаконна среща.
За майка ми. За страшното съмнение,
че ни предават близките ни даже.
За думите, които от вълнение
навярно е забравил да ми каже.
Сънят му от безсънното си скитане
се връща у дома. Но е бездомен.
И виждам, че ме няма в очите му.
Избягала съм. И съм само спомен…” 
(„Очите на баща ми”, К. Кондова)

	 Поетесата	от	Габрово	Елена	Хри-
стова	ще	представи	Камелия	Кондо-
ва	 и	 творчеството	 й	 в	 Регионална	
библиотека	 „Априлов-Палаузов”	 на	
28	ноември	2018	година	(сряда).
	 Начало	 на	 срещата	 разговор	

–	 17.30	 часа,	 в	 зала	 за	 срещи	 и	
събития,	централна	сграда	на	библи-
отеката,	I	етаж.	Входът	е	свободен!

 - вие сте старият - нов 
лидер на герБ - габрово, 
нали?
	 -	След	изтичане	манда-
та	на	общинското	ръковод-
ство	имаше	номинационни	
събрания,	 на	 които	 бяха	
предложени	 кандидатури	
и	 с	 решение	 на	 Изпълни-
телната	комисия	вече	има	
назначено	 ново	 общинско	
ръководство.	 Аз	 съм	 об-
щински	 ръководител,	 об-
щинският	 съветник	 Митко	
Димитров	 е	 организацио-
нен	 секретар	 и	 членове	
на	 общинското	 ръковод-
ство	 са:	 Таня	 Христова,	
Климент	 Кунев,	 Николай	
Сираков,	 Невена	 Петко-
ва	 и	 Грета	 Господинова.	
Стремежът	е	в	общинското	
ръководство	 да	 има	 хора	
и	 общински	 съветници,	 и	
кмет,	 и	 зам.-кмет,	 и	 наро-
ден	представител,	и	облас-
тен	управител,	и	ръководи-
тел	на	младежката	област-
на	организация.	Надяваме	
се	 така	 комуникацията	 да	
бъде	по-добра,	така	ще	бъ-
дем	по-полезни	за	хората.
 - каква е дейността на 
партийната организация 
на герБ - габрово?
	 -	 Претендираме,	 че	
сме	 най-голямата	 партий-
на	 организация	 в	 града,	
имаме	 отделни	 структури	
-	„Жени	-	ГЕРБ“,	„Предпри-
емачи	 -	 ГЕРБ“,	 „Старей-
шини	 -	 ГЕРБ“,	 „Младежи	
-	ГЕРБ“.	Всяка	една	от	тях	
има	 свои	 дейности,	 свър-
зани	 най-вече	 с	 актуални	
въпроси,	 които	 интересу-
ват	 хората.	 Надяваме	 се	
по	 този	 начин	 да	 бъдем	
полезни.	 От	 наша	 стра-
на	 правим	 предложения,	
поставяме	 въпроси,	 свър-
зани	с	исканията	на	граж-

даните	до	по-горни	инстан-
ции.
 - общинските съвет-
ници от герБ развиват 
активна дейност, правят 
приемни за граждани, по-
магат на хората по селата, 
занимават се с благотво-
рителност?
	 -	Радвам	се,	че	се	за-
белязва	 активността	 на	
общинските	 съветници.	
Желаем	 да	 бъдем	 лице	
в	 лице	 с	 хората,	 и	 то	 не	
само	 в	 предизборни	 кам-
пании.	 Функцията	 на	 об-
щинските	 съветници	 не	 е	
само	да	присъстват	на	за-
седанията	 на	 Общинския	
съвет.	Те	трябва	да	са	на-
всякъде.	 Дали	 ще	 е	 на	
спортен	празник,	културно	
мероприятие	 или	 празник	
в	някое	село,	те	трябва	да	
са	там.
	 Организират	 се	 при-
емни	 на	 общински	 съвет-
ници,	 включително	 и	 на	
народния	 представител,	
където	 хората	 да	 могат	
да	 си	 поставят	 болните	
си	 въпроси.	 И	 от	 наша	
страна	 правим	 възможно-
то	да	им	се	реши	пробле-
ма.	Не	е	задължително	да	
идват	 само	 в	 приемните	
дни	 в	 офиса	 на	 ГЕРБ,	 а	
по	 всяко	 време.	 Веднага	
се	 информира	 съответни-
ят	общински	съветник	или	
народен	представител	и	се	
организира	 среща,	 за	 да	
се	реши	проблема.	Имаме	
ежедневни	 срещи	 с	 граж-
дани.
	 Общинските	 съветни-
ци	 от	 ГЕРБ	 продължават	
да	 заделят	 част	от	 възна-
граждението	 си	 за	 бла-
готворителност.	 От	 нача-
лото	 на	 годината	 досега	
са	 събрани	 над	 9000	 лв.	

Подпомагат	 се	 талантли-
ви	 деца,	 които	 трябва	 да	
присъстват	на	състезания,	
олимпиади,	 помагаме	 и	
за	 лечение	 на	 деца,	 под-
крепяме	 празниците	 на	
малките	 населени	 места.	
Това	е	инициатива	още	от	
първия	 състав	 на	 общин-
ски	 съветници	 от	 ГЕРБ,	
надявам	се	да	продължи	и	
следващия	мандат.
 - герБ управлява вече 
11 години габрово. как-
во се случи според вас в 
града през този период?
 -	 Градът	 се	 променя	
всеки	 ден.	 Достатъчно	 е	
да	 се	 обиколи	 поне	 вед-
нъж	 града	 и	 да	 се	 види	
направеното.	И	то	не	само	
в	 центъра.	 За	 разлика	 от	
много	 други	 градове,	 в	
Габрово	 не	 се	 подобрява	
инфраструктурата	 само	 в	
централната	 градска	 част.	
Съвсем	 наскоро	 бяха	 об-
новени	 поредните	 детски	
площадки	в	кварталите	на	
града.	 Габрово	 е	 един	 от	
добрите	 примери	 за	 до-

бро	 управление	 в	 Бълга-
рия.	 Заслуга	 имат	 всички	
кметове	от	ГЕРБ	през	този	
период.	Някои	от	тях,	като	
Томислав	 Дончев	 и	 Нико-
лай	Сираков,	вече	на	дру-
ги	постове,	пак	помагат	на	
града.	Никога	не	забравят	
Габрово.
	 	 	 	 Градът	 става	 все	 по-
добро	 място	 за	 живеене.	
Най-добре,	според	мен,	го	
разбират	 хората	 с	 малки	
деца.	 Защото	 Габрово	 е	
един	спокоен,	чист,	красив	
град,	подходящ	за	отглеж-
дане	 на	 деца.	 С	 много	
паркове,	 градини,	 детски	
площадки,	 с	 обновени	 и	
модернизирани	 детски	
градини	 и	 училища.	 Кол-
ко	 градове	 могат	 да	 се	
похвалят	 с	 изцяло	 обно-
вените	 училища	 и	 гради-
ни.	 И	 на	 всичко	 това	 да	
кажеш,	 че	 в	 града	 нищо	
не	 се	 случва,	 е	 истинска	
наглост.	 Непрекъснато	 се	
говори,	 че	младите	напус-
кали	Габрово.	Светът	вече	
стана	 малък,	 може	 да	 се	

пътува	навсякъде.	Младите	
по	 света	 също	 предпочи-
тат	 по-големите	 градове	
и	 възможности.	 Време	 е	
вече	 да	 се	 откажем	 от	
остарелите	 схващания,	 че	
човек	 не	 бива	 да	 излиза	
от	 родното	 си	 място.	 И	
друг	 парадокс	 -	 повечето	
родители	 сами	 казват	 на	
децата	си	да	отидат	в	по-
големия	 град	 или	 в	 чуж-
бина,	там	ще	са	по-добре,	
ще	изкарват	повече	пари.	
А	после	се	жалват,	че	де-
цата	 им	 бягали.	 Но	 има	
нещо	друго	-	да	не	забра-
вяме,	че	доста	млади	хора	
започнаха	да	се	връщат	в	
Габрово.	 Възможностите,	
които	 особено	 компютър-
ният	бизнес	дава,	позволя-
ват	да	се	работи	от	вкъщи.	
Млади	 семейства	 се	 връ-
щат	 да	 живеят	 по	 селата	
заради	 хубавата	 природа.	
Не	 са	 много,	 но	 първите	
крачки	са	направени.
		 Малко	ми	 е	 болно,	 но	
промените	в	Габрово	през	
последните	десетина	годи-
ни	ги	виждат	повече	хора,	
които	живеят	извън	Габро-
во.	Ако	 четеш	 социалните	
мрежи,	мненията	са	проти-
воречиви.	 Много	 актуално	
е	 в	момента	 злоупотреба-
та	 със	 социалните	 мрежи	
от	 определени	 хора.	 От	
началото	е	хубава	инициа-
тива	създаване	на	някаква	
група	 за	 добрите	 неща	 в	
Габрово	 във	 Фейсбук,	 но	
намесят	ли	се	определени	
хора,	 всичко	 се	 опороча-
ва.
 - Другите жалби в со-
циалните мрежи са, че в 
габрово индустрията за-
гинала, почват едни жал-
ни спомени за „георги 
генев“, за „васил кола-
ров“ и други. статисти-
ката сочи, че в момента 
в габрово има немалко 
проспериращи фирми, 
така ли е?
	 -	 Много	 са	 добрите	
фирми	 -	 „Мехатроника“,	
„Импулс“,	АМК	 и	 други.	 В	
тях	 заплащането	 е	 на	 ев-

ропейско	ниво.	Има	и	слу-
чаи,	 разбира	 се,	 в	 които	
заплатите	 варират	 около	
средния	размер.	Но	да	не	
забравяме,	че	някои	рабо-
тодатели	не	отчитат	пълно-
то	 трудово	 възнагражде-
ние	 на	 своите	 работници,	
за	 да	 спестят	 от	 осигу-
ровките.	Същевременно	се	
чувства	 липса	 на	 работна	
ръка.	Безработицата	в	ця-
лата	 област	 е	 ниска,	 а	
мнозина	плачат,	че	нямало	
работа.
 - не ви ли притесня-
ват протестите и за гори-
вата, и за ниския стандарт 
на живот?
	 -	 И	 аз	 съм	 недоволен	
от	цената	на	горивата.	Це-
ните	 обаче	 паднаха,	 оч-
аква	 се	 още	 да	 паднат.	
Нито	 ги	 е	 качило	 прави-
телството,	нито	ги	е	свали-
ло.	 Правителството	 няма	
такива	 механизми.	 Вина	
имат	КЕВР	и	Комисията	за	
защита	 на	 конкуренцията,	
защото	 има	 съмнения	 за	
съглашения	между	фирми-
те,	 които	 предлагат	 гори-
во.	Оказа	се,	че	новината	
за	 1000	 лв.	 „Гражданска	
отговорност“	 е	 фалшива,	
но	мнозина	се	подведоха.
	 Всеки	 човек	 има	 пра-
вото	 да	 изрази	 своето	
недоволство,	 несъгласие,	
неодобрение,	 но	 нека	 то	
бъде	 демократично	 и	 да	
не	 се	 яхва	 от	 политиче-
ски	 партии,	 определени	
фигури.	Към	хората,	които	
протестират	мирно,	ведна-
га	 се	 приобщават	 такива,	
които	 искат	 да	 създадат	
напрежение.	 Важно	 е	 да	
не	се	употребяват	и	мани-
пулират	хората.	
	 Ето	една	справка	-	ли-
тър	бензин	ноември	2013	г.	
при	управлението	на	Оре-
шарски	-	2.58	лв.;	ноември	
2018	 г.	 -	 2.26;	 литър	 дизел	
-	2.66	през	2013	г.,	ноември	
2018	 г.	 -	 2.38.	 Минимална	
пенсия	 150	 лв.	 през	 2013	
г.,	 през	 2018	 г.	 -	 210	 лв.,	
минимална	 заплата	 2013	
г.	 -	 210	 лв.,	 2018	 г.	 -	 510	

лв.	 (560	лв.	от	2019	г.).	Не	
може	 с	 магическа	 пръчка	
да	се	промени	всичко,	но	
само	 за	 5	 години	 имаме	
два	 пъти	 по-висока	 мини-
мална	 работна	 заплата	 и	
увеличение	60%	на	пенси-
ите.	Да	не	говорим	за	уве-
личението	в	новия	бюджет	
на	учителските	заплати,	на	
парите	за	отбрана	и	МВР,	
150	 млн.	 лв.	 повече	 за	
хората	с	увреждания	и	на	
сто	 процента	 изпълнение	
на	всички	искания	на	май-
ките	 на	 деца	 с	 уврежда-
ния.	
 - въпреки всичко това 
хората протестират. Дали 
няма да се повтори ситу-
ацията от 2013 г., когато 
правителството падна под 
натиска на улицата? БсП 
иска нови избори.
	 -	 Искрено	 се	 надявам	
да	 няма	 такава	 опасност.	
Според	 мен	 няма	 пред-
поставки	за	оставка	в	мо-
мента.	 Дори	 когато	 пра-
вителството	 не	 носи	 отго-
ворност	 за	 някои	 от	 ис-
канията	 на	 отделни	 групи	
от	 хора,	 то	 се	 опитва	 по	
всякакъв	 начин	 да	 реши	
проблемите.	Наскоро	кме-
товете	на	малките	общини	
се	 срещнаха	 с	 министър-	
председателя,	 след	 като	
бяха	 готови	 да	 протести-
рат	заради	бюджетите	си.	
Въпросът	 се	 реши	 и	 ще	
има	 законова	 промяна.	
Опасност	 за	 падане	 на	
едно	 правителство	 винаги	
има,	 предпоставки	 в	 мо-
мента	 няма.	Ако	 се	 случи	
това,	 страната	 ще	 върне	
много	назад.
	 Няма	 предпоставки	 и	
за	 предсрочни	 парламен-
тарни	избори.	Не	съм	мно-
го	 сигурен,	 че	 БСП	 иска	
нови	 избори,	 защото	 ре-
зултатите	 ще	 бъдат	 същи-
те.	Много	е	лесно	да	си	в	
опозиция	и	да	си	популист.	
Дали	пък	зад	исканията	за	
нови	парламентарни	избо-
ри	 не	 се	 крият	 вътрешни	
проблеми	 в	 най-голямата	
опозиционна	партия.

Доáромир Проданов: „Гаáрово е ñпокоен, чиñò, 
краñив ãрад, подходящ за оòãлеждане на деца” 

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 Новоизбраният общински ръководител на ГЕРБ - 
Габрово Добромир Проданов коментира дейността 
на общинската партийна организация, инициативи-
те на общинските съветници от партията, акту-
ални политически въпроси, свързани с протестите 
и исканията за оставка на правителството.

стЕФКа БУРмОВа

	 Стихове	 на	 севлиев-
ския	 поет	 Димитър	 Васин	
са	 включени	 в	 сборника	
„Съвременна	 българска	
поезия“,	 издание	 на	 Съ-
юза	 на	 българските	 писа-
тели	 и	 издателство	 „Алп	
яйънларъ“,	 Бурса.	 Пре-
водът	 на	 стиховете	 е	 на	
Ахмет	Атасой,	 а	 художник	
на	 сборника	 е	 Магдалена	
Бояджиева.	Представянето	
на	 двутомника	 (билингва	
двутомник	 –	 на	 български	
и	 турски	 език)	 ще	 бъде	
днес,	 21	 ноември,	 в	 га-
лерия-книжарница	 „София	
прес“.	 В	 него	 ще	 вземат	
участие	Ахмет	Емин	Атасой	
–	превод	и	съставителство,	

Хилми	 Хашал	 –	 автор	 на	
предговора	 на	 двутомни-
ка,	председателят	на	Дру-
жеството	 на	 писателите	
в	 Бурса	 Гюней	 Йозкълънч	
и	 литературният	 критик	
Анжела	 Димчева,	 както	 и	
част	 от	 авторите,	 включе-
ни	 в	 сборника,	 които	 ще	

четат	 свои	
стихове
	 А н т о -
логията	 е	
в	 превод	
на	 Ахмет	
Емин	 Ата-
сой.	 Не-
гово	 е	 и	
с ъ с т а в и -
телството.	
Художник	
на	 корица-

та	 и	 илюстрациите	 в	 кни-
гата	е	Магдалена	Бояджи-
ева.	 Преведените	 творби	
са	били	публикувани	през	
последните	 пет	 години	 в	
различни	 турски	 литера-
турни	издания.	В	сборника	
авторите	са	подредени	по	
тяхната	рождена	година.	

се	нарича	изложбата,	открита	на	
20	 ноември	 в	 Художествена	 га-
лерия	„Христо	Цокев”.	Децата	от	
детското	арт	ателие	при	галери-
ята	от	 година	и	половина	всяка	
събота	 рисуват,	 вдъхновени	 от	
природата,	 красотата,	 космоса	
и	картините	в	галерията.	Храмът	
на	 изкуството	 е	 място	 не	 само	
за	 изложби,	 но	 и	 възможност	
децата	 сами	 да	 развиват	 свое	
собствено	 творчество.	 За	 първи	
път	 „малките	 художници”	 показ-
ват	своите	произведения.	
	 Изложбата	 се	 състои	 от	 57	
рисунки	 -	 портрет,	 пейзаж,	 на-
тюрморт	 и	 други.	 Детското	 арт	
ателие	е	отворено	всяка	събота	
от	10:00	до	12:00	часа	за	всички	
малки	и	 големи	деца,	които	же-
лаят	 да	 открият	 твореца	 в	 себе	
си.

„Öвеòни емоции” Димиòър Ваñин в „Съвременна áълãарñка поезия”

Камелия Кондова ще предñòави новаòа ñи поеòична 
книãа „Неделяòа, кояòо áеше понеделник” в Гаáрово

	 Днес	 от	 19:00	 часа	
в	 Художествена	 галерия	
„Христо	 Цокев“	 Габровски	
камерен	 оркестър	 ще	 из-
несе	 тематичен	 концерт,	
посветен	 на	 творчеството	
на	голямата	немска	фами-
лия	Бах.
	 От	 своите	 два	 бра-
ка	 Йохан	 Себастиан	 Бах	
(1685-1750)	има	9	дъщери	и	
11	синове.	Почти	всичките	
му	 синове	 са	 музиканти,	
а	 четирима	 от	 тях	 ста-
ват	известни	композитори:	
Вилхелм-Фридеман	 Бах	
(1710-1784),	 Карл-Филип	
Емануел	 Бах	 (1714-1788),	

Йохан	 Кристоф	 Бах	 (1732	
–	 1795)	 и	 Йохан-Кристиан	
Бах	 (1735-1782).	 Старият	
баща	 дори	 не	 е	 можел	
да	 мечтае	 за	 кариерата	
и	 славата,	 която	 спохож-
да	 Карл-Филип	 Емануел	
Бах	(от	когото	са	се	учили	
Йозеф	 Хайдн	 и	 Л.	 В.	 Бе-
тховен)	 и	 най-малкия	 му	
син	-	Йохан-Кристиан	Бах,	
който	 е	 учител	 и	 приятел	
на	В.	А.	Моцарт	в	детските	
му	години.
	 Освен	 прочутата	 Ария	
на	 Йохан	 Себастин	 Бах,	
ще	 бъдат	 изпълнени	 ком-
позиции	 на	 тримата	 му	

изявени	 синове	 Вилхелм	
Фридеман,	 Йохан	 Кристи-
ан,	 Карл	 Филип	 Емануел,	
както	 и	 техният	 роднина	
Йохан	Бернхард	Бах.
	 Солист	на	концерта	ще	
бъде	 младата	 пианистка	
Венета	Нейнска	–	лауреат	
на	 международни	 конкур-
си.	 Нейнска	 е	 участвала	
в	 майсторски	 класове	 на	
Имоджен	 Купър,	 Алексей	
Наседкин,	 Джером	 Лоуен-
тал	и	Доминик	Мерле
	 Цената	на	билета		е	3	
лева.	За	ученици,	студенти	
и	лица	над	65	години	вхо-
дът	е	свободен.

Концерò, поñвеòен на òворчеñòвоòо на 
фамилия Бах - днеñ в ÕГ “Õриñòо Öокев” 


