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Тогава Соломон построи високо място за Хамос, 
гнусотията на Моав, на хълма пред Ерусалим, и на 
Молох, гнусотията на Амон.
Така направи и за всичките си жени чужденки, кои-
то кадяха и жертваха на боговете си.

3 Царе 11:7-8
	 Мултикултурализъм	 и	 права	 на	 човека	 отпреди	
три	хиляди	години.
	 Прав	 е	 Курт	 Тухолски,	 че	 едно	 общество	 не	 е	
само	това,	което	прави.	Едно	общество	е	и	това,	кое-
то	толерира.
	 Това,	което	толерира	Соломон,	е	това,	което	раз-
руши	Израил.
	 Макар	че	Рим	не	е	паднал	за	един	ден.	Както	и	
Ерусалим.
	 Първата	стъпка	на	Рим	към	разрухата	е	превръ-
щането	на	покварата	в	официален	модел.
	 Първата	 стъпка	 на	Соломон	 към	 катастрофата	 е	
въвеждането	на	този	точно	мултикултурализъм.
	 Първата	стъпка	на	ЕС	към	падението	е	духовната	
поквара.
	 Най-богатият	клуб	на	света	–	заради	християнския	
дух	и	етика	–	днес	реже	собствените	си	корени.
	 При	това	начело	на	ЕС	не	е	някой	мъдрец.
	 Мъдростта	 тук	 е	 не-
нужна.
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Двукратният	 шампион	
в	 надпреварата	 „Шести	
участък“	приключи	първата	
фаза	 с	 пълен	 актив	 от	 9	
точки,	 след	 като	 постигна	
победа	 и	 в	 двубоя	 срещу	
„Делта	гард“.	

Срещата	 беше	 решена	
от	 само	 едно	 попадение	
и	 то	 падна	 още	 в	 52-та	
секунда.	 Николай	 Колев	
изведе	 с	 прехвърлящ	 пас	
Ивелин	 Димитров	 зад	 за-
щитата	 и	 той	 не	 сбърка,	
останал	 сам	 срещу	 вра-
таря.	След	това	зрителите	
видяха	 интригуваща	 битка	
от	двата	състава,	но	друго	
попадение	не	падна.	

С	 гол	 още	 преди	 да	
е	 изтекла	 първата	 минута	

започна	 и	 двубоят	 между	
„Класиците“	 и	 „Рио“.	 Мар-
тин	 Костадинов	 изведе	
„Класиците“	 напред,	 като	
забоде	 топката	 под	 на-
пречната	 греда	 със	 стра-
ховит	 шут,	 а	 Деян	 Пенев	
си	отбеляза	автогол	за	2:0	
на	почивката.	През	втора-
та	част	Цветомир	Николов	
направи	 резултата	 класи-
чески.	 В	 28-та	минута	До-
бриян	 Савчев	 върна	 едно	
попадение	 за	 „Рио“,	 но	 в	
заключителните	 секунди	
на	 срещата	 Мартин	 Кос-
тадинов	 и	 Ивелин	 Лалев	
оформиха	крайното	5:1.

„Шести	 участък“	 и	
„Класиците“,	 завършили	
на	 първите	 две	 места	 в	
групата,	 са	 сигурни	 учас-
тници	в	следващата	фаза.	

„Делта	гард“	ще	трябва	да	
изчака	развоя	на	борбата	
в	останалите	 групи,	 за	 да	
разбере	 дали	 продължава	
напред	като	един	от	чети-
рите	 трети	 отбора	 с	 най-
добри	показатели,	а	„Рио“	
приключи	участието	си.

В	 група	 VI,	 която	 е	
само	 с	 три	 тима,	 първи	
мач	 и	 първа	 победа	 по-
стигна	„ММ	Севлиево“.	Се-
лекцията	 на	 Михо	 Боев	
направи	 обрат	 от	 0:2	 и	
спечели	с	4:2	в	здрав	мач	
с	 коравия	 отбор	 на	 „Ка-
рата	 ауто“.	 Габровските	
момчета	 поведоха	 в	 8-та	
минута	 с	 попадение	 на	
Станислав	 Събев,	 а	 в	 15-
та	 Даниел	 Христов	 удвои	
аванса	 на	 „Карата	 ауто“	
след	 чудесна	 асистенция	

на	 Димчо	 Данов.	 Още	 до	
почивката	 обаче	 тимът	 от	
Севлиево	успя	да	изравни.	
Георги	 Павлов	 в	 17-та	 и	
Павлин	Иванов	в	19-та	ми-
нута	 се	 разписаха	 за	 2:2.	
През	втората	част	битката	
беше	оспорвана,	но	в	края	
по-големият	 опит	 на	 „ММ	
Севлиево“	 натежа	 и	 с	 го-
лове	 на	 Велислав	 Денчев	
в	 34-та	 и	 на	 Георги	 Васи-
лев	 в	 последните	 секунди	
тимът	 от	 съседния	 град	
измъкна	 победата.	 След	
първите	два	мача	в	група-
та	„ММ	Севлиево“	е	наче-
ло	с	три	точки	и	по-добра	
голова	разлика	от	„Карата	
ауто“.	 Трети	 е	 отборът	 на	
„Община	 Габрово“,	 който	
ще	 премери	 сили	 със	 се-
влиевци	на	28	януари.

Битката в I-ва приключи, ММ Севлиевî вîäи в VI 
XXVII турнир по футбол на малки врати за Купата на Община Габрово - резултати в предварителните групи

рУЖа ЛЮБеНова
 
 Пияният	 водач,	 който	
преди	 5	 месеца	 блъсна	
паркиран	 автомобил	 на	
бул.	 „Стефан	 Караджа“	 в	
Габрово,	 призна	 вината	
си	 и	 сключи	 споразуме-
ние	 с	 прокуратурата.	 А	
Районният	 съд	 го	 потвър-
ди:	 четири	 месца	 затвор	
условно,	с	три	години	из-
питателен	срок	и	200	лева	
глоба.
	 Случаят	 приключи	
окончателно	на	23	януари	

т.	 г.	 Подсъдимият	 Р.	 К.	
К.	се	призна	за	виновен,	
„че	 на	 28.08.2018	 г.	 около	
21,45	ч.	в	Габрово,	по	бул.	
„Стефан	 Караджа“	 до	 №	
49,	 управлявал	 моторно	
превозно	 средство	 -	 лек	
автомобил	 „Алфа	 Ромео“	
с	 регистрационен	 номер	
ЕВ...,	 с	 концентрация	 на	
алкохол	в	кръвта	си...	3,18	
на	 хиляда,	 установено	по	
надлежния	ред...	е	извър-
шил	престъпление...“
	 Малко	 преди	 да	 му	
измерят	 алкохола,	 42-го-

дишният	 мъж	 се	 блъсна	
с	 колата	 си	 в	 паркират	
товарен	 автомобил	 „Иве-
ко“.	 При	 инцидента	 няма-
ше	пострадали,	то	имаше	
значителни	 материални	
щети.	 Изпратеният	 на	
място	 полицейски	 екип	
извършил	проверка	на	во-
дача	 на	 лекия	 автомобил	
за	 употреба	 на	 алкохол,	
като	 техническото	 сред-
ство	отчело	3.18	промила.
	 Съдебното	 определе-
ние	 е	 окотчателно	 и	 не	
подлежи	на	обжалване.

	 „Ние	 спазихме	 обе-
щанията	 си	 за	 осигуря-
ването	 на	 допълнителен	
ресурс	за	по-добър	живот	
на	 българите	 с	 уврежда-
ния.	 Продължаваме	 диа-
лога	 по	 темата,	 а	 сега	 се	
фокусираме	 върху	 рефор-
мата	в	ТЕЛК“,	каза	минис-
тър-председателят	 Бойко	
Борисов	 на	 проведената	
вчера	среща	с	майките	на	
децата	с	увреждания.
	 Той	 подчерта,	 че	 ком-
петентните	органи	ще	при-
лагат	 цялата	 строгост	 на	
закона	 при	 нарушаването	
му,	 защото	 това	 означа-
ва	още	повече	финансови	

средства	за	реално	нужда-
ещите	се.
	 Майките	 от	 Национал-
ната	 гражданска	 инициа-
тива	 „Системата	 ни	 уби-
ва“	 връчиха	 на	 премиера	
Борисов	 писмо,	 в	 което	
му	благодарят	за	спазения	
ангажимент	 да	 инициира	
проверки	 за	 документни	
престъпления,	отнасящи	се	
за	инвалидни	пенсии	съоб-
щи	ха	вчера	от	пресслуж-
бата	 на	 Министерски	 съ-
вет.	„Оставаме	в	готовност	
за	 съвместна	 работа	 по	
разрешаване	 на	 пробле-
мите,	 касаещи	правата	на	
хората	 с	 увреждания	 и	 в	

частност	 неефективната	 и	
морално	 остаряла	 мето-
дика	 за	ТЕЛК“,	 отбелязват	
още	в	писмото	си	майките.
	 Както	„100	вести“	вече	
писа	Габровската	Окръжна	
прокуратура	има	2	месеца,	
за	 да	 каже	 дали	 петима	
проверявани	 са	 получава-
ли	 инвалидни	 пенсии	 без	
основание,	търсят	и	други.
	 Петимата	с	разследва-
ните	 експертни	 решения	
са	 на	 различна	 възраст	
-	 мъже,	 жени,	 деца,	 каза	
прокурор	Людмила	Рачева	
за	„100	вести“,	без	да	уточ-
ни	 бройки	 и	 заболявания,	
за	 които	 са	 получавали	

пари.	 Тези	 пет	 решения	
били	 на	 вниманието	 на	
прокуратурата	за	момента,	
в	 бъдеще	 може	 да	 има	
още	разследвани	за	също-
то.
	 Габровска	 област	 бе	
посочена	 като	 лош	 при-
мер	 за	 източването	 на	
бюджета	 с	 фалшиви	ТЕЛК	
-решения.	 Наред	 със	 Си-
листра,	 Разград,	 Враца	 и	
Монтана	името	на	Габрово	
бе	споменато	с	нарушения	
в	 тази	 област	 и	 от	 за-
местник-главния	 прокурор	
Иван	Гешев,	и	от		главния	
секретар	на	МВР		Ивайло	
Иванов.

Бîриñîв: Фîкуñираме ñе върху рефîрмата в ТЕЛК

стеФКа БУрмова

 Художници	 от	 цялата	
страна	 уважиха	 паметта	
на	 Ирина	 Колбасова	 с	
присъствието	 на	 експони-
рана	 в	 нейна	 памет	 из-
ложба	 „Лъч	 светлина“	 на	
19	януари.	Тук	бяха	творци	
от	 различни	 поколения,	
начело	с	председателя	на	
СБХ	 Любен	 Генов.	 Всички	
те	в	годините	са	се	докос-
вали	 до	 всеотдайността	
на	 лъчезарната	 галерист-
ка	 Ирина,	 която	 намира-
ше	 подходящата	 дума	 за	
всеки	 творец,	 за	 всеки	
посетител,	 свързан	 с	 със	
севлиевската	галерия	„Ви-
дима“.	 Ирина	 Колбасова	
не	 правеше	 разлика	меж-
ду	 хората.	 За	 нея	 всеки	
човек	беше	вселена.

продължава на стр. 8

Õуäîжници îт цялата ñтрана уважиха паметта на Ирина Кîлáаñîва

Оñъäиха вîäача, катаñтрîфирал 
ñ 3,18 прîмила алкîхîл

	 Третият	 кръг	 от	 све-
товния	 шампионат	 по	 Су-
пер	 Ендуро	 ще	 се	 прове-
де	 тази	 събота	 в	Мадрид.	
Българският	 шампион	 Те-
одор	 Кабакчиев	 	 е	 в	 ис-
панската	 столица,	 за	 да	
застане	за	пореден	път	на	
старт	 заедно	 с	 най-голе-
мите	майстори	на	планета-
та	в	тази	разновидност	на	
ендуро	 спорта.	 Домакин	
на	 събитието	 ще	 бъде	 от-
критата	през	2009-та	годи-
на	12	хилядна	„Каха	Маги-
ка“	 -	залата	която	приема	

тенис	Мастърса	в	Мадрид,	
както	 и	 ред	 други	 тенис	
надпревари.	Там	се	прове-
де	 световното	 първенство	
по	 хандбал	 за	мъже	 през	
2013-та,	 в	 нея	 играе	 сре-
щите	 си	 и	 баскетболния	
„Реал“.	 Тедо	 ще	 се	 бори	
за	 призово	 класиране	 в	
класа	 за	 пилотите	 до	 23	
години.	 Във	 временното	
класиране	 габровският	 та-
лант	 е	 на	 8-ма	 позиция	 с	
актив	 от	 32	 точки.	 Лидер	
със	112	точки	е	британецът	
Уилям	Хоаре	(Хускварна).	

Теäî Каáакчиев в Маäриä за III кръã 
îт Светîвнîтî пî Супер Енäурî

Китаиñтът Петкî Õинîв 
учреäи в Севлиевî „Клуá на 
îцеляващите чрез четене”8
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

О		Б		Я		В		А
„Пътни строежи – Велико търноВо“ АД 

търси ДА нАзнАчи:

 1. строителни работници / мостово строител-
ство: • кофражисти	•	арматуристи	•	монтажници	на	
метални	конструкции.	Работните площадки са на ви-
сочина до 30 метра.
 2. Шофьори;
 3. Машинисти на пътно-строителни машини.
	 Изисквания	към	кандидатите:
	 Да	притежават:
 •	трудов	опит	по	същата	или	сродна	специалност;
 •	подходящи	за	съответната	позиция	образование	
и	квалификация;
 •	необходимата	категория	за	правоуправление	на	
МПС,	 удостоверение	 за	 професионална	 компетент-
ност,	карта	за	квалификация	на	водача	и	удостовере-
ние	за	психологическа	годност	(за	шофьорите);
 •	документ	за	правоспособност	за	управление	на	
пътно-строителни	машини	(за	машинистите	на	ПСМ);	
 •	желание	за	работа;
 •	добро	здравословно	състояние.
	 Компанията	предлага:
 •	 Трудов	 договор	 в	 престижна	 компа-
ния	 с	 водещи	 позиции	 в	 своята	 област; 
 •	Мотивиращо	възнаграждение
 •	 Работно	 облекло,	 висококачестве -
ни	 инструменти	 и	 лични	 предпазни	 средства; 
	 За	контакти	и	справки	за	необходимите	докумен-
ти	за	кандидатстване:		
 тел. 062/616 819 и 062/616 813.

Електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ цен-

тър габрово и г. оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 на 07.02.2019 г., от 10:00 ч. до 12:00 ч.,	 поради	
извършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	 съо-
ръженията	за	доставка	на	електроенергия	,	ще	бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на:	 гр	
Габрово,	 с.	 Кметчета,	 с.	 Костенковци,	 с.	 Карали,	 с.	
Велковци,	с.	Лесичарка,	с.	Драгомани,	с.	Стойчевци,	
с.	Раховци,	с.	Мичковци,	с.	Узуни,	с.	Старилковци,	с.	
Междене	и	Аероклуба	в	с.	Междене..
 на 07.02.2019 г., от 10:00 ч. до 12:00 ч.,	 поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ,	 ще	
бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на:	
община	Дряново,	с.	Геша,	с.	Туркинча,	с.	Ритя,	с.	Ба-
лалея,	с.	Караиванца,	с.	Скалско,	фирма	„Полиприм”	,	
асфалтова	база	„Чириковец”,ФвЕЦ	Слънчева	енергия	,	
Фотон	,	Аурора	,	Гео-енерджи	,	Владимед	..
 на 07.02.2019 г., от 10:00 ч. до 12:00 ч.,	 поради	
извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съ-
оръженията	за	доставка	на	електроенергия	,	ще	бъде	
прекъснато	електрозахранването	в	района	на:	общи-
на	Дряново	и	община	Велико	Търново:	•	за	Община	
Велико	Търново:	обект	120,	обект	105	и	с.Буковец.	•	за	
Община	 Дряново:	 с.Керека,	 с.Марча,	 с.Балванците,	
с.Еленците,	с.Каломен	и	ВЕЦ	„Каломен”.	.
 Електроразпределение Север АД, Разпредели-
телен обслужващ център Габрово и Горна Оряхо-
вица се извинява на своите клиенти за възникна-
лото неудобство и се надява на разбиране.
 Допълнителна информация можете да получи-
те на тел. 0700 1 61 61

Електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ цен-

тър габрово и г. оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 на 06.02.2019 г., от 09:00 ч. до 11:00 ч.,	 поради	
извършване	 на	 профилактика	 на	 съоръженията	 за	
доставка	 на	 електроенергия	 ,	 ще	 бъде	 прекъснато	
електрозахранването	 в	 района	 на:	 гр	 Габрово,	 ул.	
“Николаевска”14-	58	и	25-61,	ул.	“Н.Рилски”	1-5.
 Електроразпределение Север АД, Разпредели-
телен обслужващ център Габрово и Горна Оряхо-
вица се извинява на своите клиенти за възникна-
лото неудобство и се надява на разбиране.
 Допълнителна информация можете да получи-
те на тел. 0700 1 61 61

ЖеНиНа деНЧева
	 Очаква	 се	 тази	 годи-
на	 уличното	 осветление	 в	
Габрово	 да	 	 бъде	 подме-
нено	 изцяло	 с	 енергийно-
ефективно.	Внедряване	на	
енергоспестяващи	 мерки,	
модернизация	и	ремонт	на	
уличното	 осветление	 на	
Габрово	 ще	 се	 осъществи	
чрез	договор	с	гарантиран	
резултат	(ЕСКО).
	 	 	 Към	 процедурата,	
обявена	от	Община	Габро-
во,	 заинтересовани	 да	
подменят	 уличното	 освет-
ление	са	фирмите	„Сименс	
България“	и	„Улично	освет-
ление“	ЕАД	 -	София.	 Част	
от	финансирането,		25%		е	
осигурено	от	Националния	
Доверителен	екофонд.	
		Предвижда	се	пълна	под-
мяна	на	всички	улични	ос-
ветители	 в	 Габрово,	 които	
са	с	технология,	различна	
от	 LED.	 В	 Габрово	 има	
около	6000	точки	за	осве-
теност.	

							Средствата,	които	ще	
бъдат	 вложени	 в	 проекта	
ще	бъдат	 „избити“	 от	 ико-
номиите.	
	 	„Ще	има	и	софтуерна	
система	за	мониторинг	за	
следене	 на	 икономията	 и	
да	се	проследяват	плаща-
нията.	Предвидено	е	изна-
сяне	 на	 всички	 касети	 от	
трафопостовете	за	тяхното	
индивидуално	 обслужване	
и	 следене	 показателите	
им,	за	да	бъдем	независи-
ми	 от	 Енерго	 Про.	 Освен	
това	„умно	управление“	на	
цялото	улично	осветление,	
ще	 се	 получава	 и	 ико-
номия.	 Средствата	 ще	 се	
възстановят	 за	 около	 10	
години.
	 Нашите	 окончател-
ни	 условия	 са	 известни	
и	 обявени.	 Очакваме	 до	
4	 февруари	 да	 получим	
окончателните	 оферти	 от	
двете	 компании.	 Комисия	
от	Общината	ще	ги	оценя-
ва.	 Надявам	 се	 условията	

ни	да	предизвикат	интерес	
у	двамата	участници,	за	да	
имаме	 две	 предложения.	
Да	 имаме	 една	 реална	
конкуренция	и	да	изберем	
по-доброто.
		Хубавото	е,	че	габровци	
ще	получим	резултатът	на	
момента,	ще	имаме	по-ка-
чествено	 улично	 осветле-
ние,	 което	 ще	 изплащаме	
в	 бъдеще	 от	 икономиите,	
без	самите	ние	да	отделя-
ме	допълнително	средства	
за	това“,	каза	зам.-	кметът	
Климент	Кунев.	
	 	„Най-големите	притес-
нения	 на	 участниците	 са	
за	поддръжката	на	инфра-
структурата,	която	те	няма	
да	 подменят,	 но	 ние	 им	
вменяваме	 като	 задълже-
ние	 през	 следващите	 10	
години.	Това	 са	 стълбове-
те,	 поддръжка	 на	 жизне-
способността	 на	 подзем-
ната	 мрежа.	 Поддръжката	
е	за	тяхна	сметка“,	допъл-
ни	той.

анахроника
 29-гоДиШен Мъж 
открадна	 детска	 колич-
ка	 в	 центъра	 на	 Габрово.	
За	 кражбата	 се	 оплакал	
70-годишен	габровец,	кой-
то	 на	 22	 януари	 заявил	
в	 полицията,	 че	 е	 оста-
вил	 количката	 на	 площад	
„Първи	 май	 1876	 г“.	 Слу-
жителите	заградили	бързо	
близките	 улици	 и	 хвана-
ли	 крадеца.	 Намерили	 и	
върнали	 на	 собственика	
откраднатата	количка.
 телефоннА изМА-
МА В сеВлиеВо	 –	 70-го-
дишен	местен	жител	даде	
на	 непознат	 2000	 лева	 и	

неустановено	 количество	
златни	 накити.	 Пред	 по-
лицията	 ограбеният	 мъж	
разказал,	 че	 около	 11	
часа	 на	 23	 януари	 не-
познат	 му	 се	 обадил	 по	
телефона,	 представяйки	
се	 за	 полицай.	 И	 тази	
измама	 е	 извършена	 по	
станалия	вече	класически	
метод	 –	 помощ	 на	 поли-
цията	 за	 задържане	 на	
измамници.	 Непознатият	
заявил	 по	 телефона,	 че	
севлиевецът	 трябва	 да	
му	 помогне	 в	 полицей-
ска	 акция,	 като	 събере	 и	
предостави	 наличните	 си	
пари	 и	 скъпоценности.	Те	

трябвало	уж	да	служат	за	
примамка	 на	 престъпни-
ците.	 Три	 часа	 по-късно	
70-годишният	мъж	се	 усе-
тил,	 че	 са	 го	 излъгали,	
но	от	извършителите	вече	
нямало	и	следа.
 кАтАстрофА със 
лек АВтоМобил	„Ситро-
ен“	 стана	 на	 23	 януари	
малко	 след	 17	 часа	 на	
пътя	 с.	 Копчелии	 посока	
с.Иванковци.	 При	 произ-
шествието	 няма	 постра-
дали	 хора.	 Нанесени	 са	
щети	 по	 автомобила,	 а	
трима	 габровски	 пожар-
никари	 са	 помагали	 при	
изваждането	му.

 - кои са най-значи-
мите събития за музей 
„етър” през изминалата 
2018 година?
	 -	 В	 началото	 на	 годи-
ната	резултатите	от	прове-
дения	национален	архитек-
турен	конкурс	за	ремонт	и	
преустройство	 на	 хотела	
към	музея	бяха	представе-
ни	на	различни	форуми.	С	
проектите	 на	 участниците	
се	запознаха	представите-
лите	 на	 професионалните	
общности	 на	 архитекти	 и	
дизайнери,	 които	 работят	
на	 национално	 ниво.	 Ние	
се	 представихме	 в	 София	
няколко	 пъти,	 което	 ни	
даде	възможност	да	пока-
жем	постиженията	си	пред	
професионалисти,	 които	
определят	 тенденциите	 в	
настоящата	съвременност.	
	 Бях	 избрана	 за	 член	
на	 Управителния	 съвет	 на	
Българския	 национален	
комитет	 на	 ИКОМ.	 Това	
е	 важно	 с	 оглед	 възмож-
ностите,	които	се	откриват	
пред	музея.	
	 Новата	 графична	 и	
визуална	 идентичност	 на	
„Етър”-а	 бе	 представена	
на	 авторитетен	 междуна-
роден	 форум	 в	 Пловдив	
и	 там	 бе	 дадена	 висока	
оценка	 на	 това	 постиже-
ние	 на	 нашия	 екип.	 Око-
ло	месец	 след	 това	 пред-
ставихме	 визуалната	 си	
и	 графична	 идентичност	
в	 Естония.	 За	 първи	 път	
реализирахме	 идеята	 за	
„Фестивал	 на	 фестивали-
те”,	 където	 бяха	 показани	
традициите,	 свързани	 с	
храната	от	различни	части	
на	България.	
	 През	 лятото	 на	 2018	
година	 станахме	 собстве-
ници	 на	 един	 от	 двата	
електромобила	 в	 Габро-
во.	 Говоря	 за	 превозни	
средства	 на	 институции	
с	 обществено	 значение	
-	 Община	 Габрово	 и	 му-
зей	 „Етър”.	 С	 това	 дава-

ме	 важен	 пример,	 като	
стимулираме	екологичното	
развитие	 на	 икономиката.	
Този	 автомобил,	 който	 не	
е	 по-скъп	 като	 цена	 от	
повечето	 съвременни	 на	
друго	 гориво,	 вече	 пести	
от	парите	ни	и	щади	окол-
ната	среда.	
	 Последният	 Междуна-
роден	 панаир	 на	 тради-
ционните	 занаяти	 -	 ХVІ-ти	
поред,	показа,	че	може	да	
продължи	 да	 се	 надграж-
да	 върху	 постиженията	
на	 предходните	 издания.	
През	 изминалата	 година	
представители	 на	 музея	
взеха	 участие	 в	 множе-
ство	 международни	 проя-
ви	-	Homo	Faber	в	Италия,	
ножарското	 изложение	
във	 френския	 град	 Тиер,	
конференция	 в	 Гърция,	
разбира	 се	 традиционно	
и	 в	 проявите	 на	 музей	
АСТРА	 в	 Румъния.	 През	
2018	 година	 продължихме	
да	развиваме	инициативи-
те	 си	 от	 предходни	 пери-
оди	-	изложби,	контакти	с	
научни	 и	 неправителстве-
ни	организации	и	др.	
 - През година се слу-
чиха неща, които издиг-
наха авторитета на музея 
- в края на 2018 година 
музей „етър“ бе избран за 
мястото, в което е въплъ-
тен „Духът на българия“. 
това стана с гласуване, 
организирано от Минис-
терство на туризма. радва 
ли ви този факт?
	 -	 Разбира	 се,	 няма	
как	да	не	ни	радва.	Стана	
ясно	 колко	много	 българи	
са	 гласували	 за	 „Етър”-а.	
Не	само	габровци,	които	е	
естествено	 да	 обичат	 му-
зея	и	да	се	гордеят	с	него.	
Българи	от	всички	краища	
на	 страната	 подкрепиха	
габровската	 кандидатура.	
Гласуването	показа	и	още	
нещо	 -	 чужденци,	 които	
са	 дали	 вота	 си	 са	 обик-
нали	България	чрез	музей	

„Етър”,	 когато	 са	 го	
посетили.	 Това	 по-
казва	 значението	 на	
„Етър”-а	за	България.	
 -  общинският 
съвет взе решение 
„етър“-а да се прео-
бразува от общински 
в регионален музей, 
какви ще са предим-
ствата и ползите от 
тази промяна?
	-	Като	институция	му-
зеят	 е	 ангажиран	 с	
артефакти,	 свързани	
с	 една	 по-голяма	 об-
ласт	 от	 територията	
на	 община	 Габрово.	
Музейните	 специали-
сти	 изследват	 етног-
рафската	 категория	
„балканджии“.	 Когато	
една	 структура	 е	 регио-
нална,	 има	 възможност	
да	 развива	 по-голяма	
експертна	 дейност.	 Музей	
„Етър“	 получава	шанса	 да	
е	 фактор	 в	 идентифика-
цията	 на	 предмети,	 които	
са	 културни	 ценности	 в	
сферата	 на	 етнографията.	
Като	 регионална	 структу-
ра	музеят	 би	 стоял	много	
по-добре	 в	 партньорските	
си	 отношения	 с	 институ-
ции	 извън	 страната	 -	 му-
зеи,	 университети,	 сдру-
жения,	 НПО.	 Повечето	 от	
тях	 предпочитат	 за	 парт-
ньор	някой,	който	е	с	ниво	
над	 местното.	 Във	 всяка	
област	 на	 България	 има	
по	 един	 музей,	 който	 е	 с	
регионално	 значение,	 но	
това	е	най-общо	казано.	В	
Плевен	има	два	такива	му-
зея,	 в	 Пловдив	 -	 три.	Ако	
идеята	„Етър“	да	стане	със	
статут	на	регионален	бъде	
одобрена,	 Габрово	 ще	 е	
третата	област	с	два	таки-
ва	музея	-	Регионалния	ис-
торически	 музей	 и	 Етног-
рафския	музей	на	открито.	
	 Това	не	е	конкуренция	
между	 двата	 музея,	 а	 е	
надграждане	 на	 експерт-
ността	 в	 област	 Габрово.	
Изследванията,	 свързани	
с	 етнологията,	 ще	 бъдат	
съсредоточени	 в	 „Етър“-а.	
Тези,	 посветени	 на	 архе-
ологията	 и	 историята,	 са	
приоритет	на	РИМ	-	Габро-
во.	 Но	 какво	 означава	

конкуренция?	 Ако	 става	
въпрос	 за	 конкуренция	
на	 експертно	 ниво,	 това	
е	нещо	положително.	Спе-
циалистите,	 които	 се	 на-
сочат	 към	 работа	 тук,	 ще	
имат	възможност	да	се	ре-
ализират	в	две	институции	
със	статут	на	регионални.
 - този факт ще проме-
ни ли финансирането на 
музея?
	 -	Финансирането	е	ва-
жно,	 музеят	 разчита	 на	
стотиците	 хиляди	 посети-
тели,	 които	 имат	 интерес	
към	него,	за	да	поддържа	
всички	 съоръжения	 и	 да	
обслужва	 създаваното	 в	
продължение	на	55	години.	
Промяната	 е	 във	 възмож-
ностите,	 които	 се	 отварят	
пред	 нас.	 И	 ние	 сме	 ре-
шени	 да	 ги	 използваме,	
за	да	съхраним	и	развием	
създаденото.	
 - освен това през 
2018 година неговият ди-
ректор стана професор, 
честито, това също е ва-
жно за авторитета на му-
зея, нали? 
	 -	 Важно	 е,	 да.	 Защото	
дава	 друг	 статут	 на	 са-
мата	 институция.	 Музеят	
е	 ръководен	 от	 достойни	
хора,	които	имат	познания	
и	стремеж	да	го	развиват.	
Доц.	 д-р	 Ангел	 Гоев,	 ди-
ректор	 преди	моя	мандат,	
е	 първият	 ръководител	 с	
академична	 степен.	 Запо-
чнах	 да	 ръководя	 „Етър”-
а,	 когато	 бяха	 доцент.	 В	

този	 смисъл	 професурата	
е	 надграждане.	 Много	 ми	
допада,	 че	 в	 новия	 пра-
вилник	на	музея	има	раз-
дел	 „Научна	 група“.	 Така,	
който	 желае	 да	 постига	
развитие	 в	 научната	 об-
ласт,	 би	 могъл	 да	 рабо-
ти	 като	 главен	 асистент,	
доцент,	 професор.	 Не	 са	
много	музеите	в	страната,	
които	 имат	 научни	 групи.	
Също	 така	 не	 са	 много	 и	
музеите	 в	 страната,	 упра-
влявани	 от	 доценти	 или	
професори.	 Към	 момента	
само	 два	 от	 тях	 се	 ръко-
водят	 от	 професори	 -	 му-
зеят	в	Русе	и	ЕМО	„Етър“	
-	Габрово.“
Макар	у	нас	все	още	това	
да	 не	 е	 факт,	 в	 чужби-
на	 отношението	 към	 ин-
ституции,	 управлявани	 от	
доценти	 или	 професори	
е	 по-различни.	 Респект	 е	
думата,	 с	 която	 то	 може	
да	 бъде	 описано.	Ако	 при	
представянето	 на	 дирек-
тора	 бъдат	 упоменати	
само	 музея	 и	 името,	 от-
ношението	е	любезно.	Ако	
преди	 името	 има	 доктор-
ска	 степен	 и	 академична	
длъжност,	 има	 очевиден	
интерес,	 а	 уважението	 -	
подчертано.	 Определено	
тогава	представителите	на	
културни	 и	 научни	 инсти-
туции	 от	 чужбина	 показ-
ват,	че	искат	да	поддържат	
контакти	и	в	бъдеще.	
 - колко туристи са по-
сетили музея през 2018 
година?
	 -	 През	 изминалата	 го-
дина	206	656	туристи	посе-
щават	 ЕМО	 „Етър“,	 които	
са	 с	 1819	 повече	 спрямо	
2017	 г.	 От	 тях	 28	 191	 са	
чужденци	 от	 102	 държа-
ви,	 което	е	с	3737	повече	
спрямо	 предходната	 годи-
на.	 Най-много	 туристи	 са	
от	 Франция	 -	 4312,	 Испа-
ния	 -	 3	 668;	 Русия	 -	 3126,	
Израел	 -	 1930,	 Германия	
-	 1565.	 Сред	 Балканските	
държави	 най-много	 посе-
тители	 има	 от	 Румъния	 -	
1075,	Турция	 -	 887,	 Гърция	
-	 265,	Сърбия	 -	 38,	 Хърва-
тия	 -	 28.	 В	 обявените	 със	
„свободен	вход“	дни	посе-
тителите	 са	 5368.	 Музеят	

се	 нарежда	 на	 едно	 от	
първите	 места	 в	 страната	
по	брой	посетители.	
 - какво предстои в 
музей „етър“ през новата 
2019 година, кои са ва-
жните дати за негови изя-
ви?
	 -	 Събитийният	 кален-
дар	на	музея	бе	готов	още	
през	 месец	 ноември	 2018	
г.	 Той	 има	 нова	 визия	 и	
надяваме	 се	 да	 улеснява	
още	 повече	 посетителите.	
Всеки	 месец	 има	 прояви,	
но	 най-наситени	 са	 месе-
ците	 на	 активния	 туристи-
чески	 сезон.	 Тази	 година	
ще	 има	 национален	 кон-
курс		за	плашила,	училище	
за	лазарки	и	за	коледари,	
Еньовденски	празници,	по-
редните	 издания	 на	 обра-
зователната	 програма	 „В	
света	 на	 старопланинска-
та	 архитектура”	 и	 на	 сим-
позиума	 за	 лендарт	 и	 ки-
нетично	изкуство	КЕВИС.	
	 Всяка	проява	е	съпро-
водена	с	програма	за	въз-
растни	 „Научи	 и	 прежи-
вей”	 и	 програма	 за	 деца	
и	 ученици	 „Майсторете	
ръчички”.	 Тези	 програми	
предлагат	тематични	зани-
мания,	свързани	със	зана-
ятите,	бита	и	поминъка	на	
населението	 от	 старопла-
нинския	регион.	
	 Ще	 организираме	
и	 проведем	 две	 научни	
прояви.	 През	 юни	 ще	 се	
състои	 традиционната	
конференция	 „Народната	
култура	 на	 балканджии-
те”,	 а	 през	 октомври	 за	
първи	 път	 музеят	 органи-
зира	 международна	 кон-
ференция,	 посветена	 на	
движимото	и	недвижимото	
материално	 наследство	 в	
областта	 на	 строителство-
то.	 Макар	 и	 невидима	 за	
широката	публика,	много	е	
важна	 работата	 на	 музея	
с	фондовете	и	грижите	за	
тяхното	 опазване.	 Пред-
видили	 сме	 дооборудване	
на	 нови	 фондохранилища,	
реставриране	 на	 движи-
ми	 и	 недвижими	 културни	
ценности,	 провеждане	 на	
експедиции,	 организиране	
на	 няколко	 изложби.	 На-
дяваме	 се	 община	 Габро-

во	 да	 спечели	 проект	 за	
подобряване	 на	 туристи-
ческата	 инфраструктура,	
за	 да	 започне	 ремонт	 на	
хотела	и	преустройство	на		
Кръстникколчовия	хан.	
	 През	 2019	 г.	 ще	 от-
бележим	 55-	 годишнината	
на	 музея	 с	 поредица	 от	
събития,	 които	 започнаха	
на	 7	 септември	 миналата	
година	и	ще	приключат	на	
7	септември	тази	година.	
 - Предвидени ли са 
някои международни из-
яви на „етър“-а през го-
дината?
	 -	 Музеят	 ще	 има	 две	
основни	 международни	
изяви	 -	 XVII	 Междунаро-
ден	 	 панаир	на	 занаятите	
и	Международната	 научна	
конференция	 през	 октом-
ври,	 за	 която	 вече	 стана	
въпрос.	 Ще	 участваме	 в	
няколко	 научни	 прояви	 в	
чужбина	 и	 ще	 направим	
посещение	 за	 обмяна	 на	
опит	в	музеи	на	открито	в	
държавите	 от	 бивша	Юго-
славия.	
 - имате ли идеи за 
участие в проекти?
	 -	Имаме	спечелен	про-
ект	 от	 миналата	 година	
към	 Министерството	 на	
културата,	по	който	ще	ра-
ботим	 през	 първата	 поло-
вина	 на	 годината.	 Трябва	
да	 подготвим	 пътеводител	
с	 приложения	 за	 деца	 и	
ученици,	 който	 да	 пред-
ставя	 по	 интересен	 начин	
музея.	 Част	 сме	 от	 кон-
сорциум	 по	 междунаро-
ден	 проект,	 който	 очаква	
одобрение	 и	 финансиране	
от	 европейските	 фондове.	
Очакваме	 одобрение	 на	
проектна	 документация	 от	
Националният	 институт	 за	
недвижимо	 културно	 на-
следство	(НИНКН)	за	рес-
таврация	 и	 консервация	
на	 съоръженията,	 задвиж-
вани	с	вода,	 за	 който	ще	
търсим	финансиране.	
	 Очаква	ни	една	година	
изпълнена	 с	 много	 съби-
тия	 и	 естествено	 с	 много	
работа,	 за	да	 ги	осъщест-
вим.	 Надявам	 се	 да	 сме	
здрави,	 а	 ентусиазъм	 и	
желание	 за	 постигане	 на	
успехи	не	ни	липсват.

Светла Димитрîва: „През 2019 ã. ще îтáележим 55-ãîäишнината на музей „Етър”
ЖеНиНа деНЧева

    Най-важните събития в Етнографския музей 
на открито „Етър“ през изминалата 2018 година, 
за това, което предстои в музея през тази година, 
за новите идеи, инициативи и проекти разказва ди-
ректорът на ЕМО „Етър“ Светла Димитрова:

Климент Кунев: Очакваме пî-качеñтвенî 
и мîäернî уличнî îñветление



325 януари 2019 г.

 - и кое тревожи най-
много българите и най-
вече хората в габровска 
област, г-жо сидорова?
	 -	В	събота	ще	се	про-
веде	 заседание	 на	 нашия	
конгрес,	по	време	на	кое-
то	ще	приемем	окончател-
ния	вариант	на	 „Визия	за	
България“.	 Той	 е	 израбо-
тен	 след	 като	 проведох-
ме	 500	 срещи	 в	 страната,	
получихме	 повече	 от	 1000	
предложения,	които	работ-
ната	 група	 успя	 да	 систе-
матизира	 и	 да	 подготви	
окончателния	 вариант	 на	
този	документ,	който	пред-
ставлява	 нашето	 предло-
жение	 към	 българските	
граждани	 по	 какъв	 начин	
искаме	 да	 се	 развива	
държавата	 ни	 следващите	
години.	 Убедени	 сме,	 че	
е	 важно	 да	 говорим	 за	
политики,	за	промяна	и	за	
това	какво	искаме	да	слу-
чи,	 както	и	 какво	да	про-
меним	в	страната	за	да	се	
подобри	 начина	 на	 живот	
на	 българските	 граждани.	
Поради	това	и	за	разлика	
от	 нашите	 опоненти	 ние	
започваме	разработването	
на	Визия	за	всяка	област,	
както	 и	 на	 „Визия	 за	 Ев-
ропа“.	 Ние	 сме	 първата	
политическа	 партия,	 коя-
то	 излезе	 с	 предизборна	
програма	за	предстоящите	
избори.
	 Защото	 считам,	 че	 е	
крайно	 време	 да	 преста-
нем	да	се	надъхваме	и	да	
повтаряме	 кой	 за	 какво	
отговаря,	 как	 да	 мотиви-
раме	 хората	 и	 изобщо	 да	
гледаме	 на	 изборите	 като	
на	 своеобразна	 техноло-

гия.	
	 Поради	 това	 ние	 гле-
даме	 на	 изборите	 като	
възможност	да	предложим	
нашите	политики	и	нашите	
виждания	 за	 това,	 което	
искаме	 да	 променим.	Ние	
искаме	да	се	проведе	чис-
то	 човешки	 разговор,	 по	
време	на	 който	 да	 кажем	
какво	 точно	 предлага	 ле-
вицата	-	да	имаме	правова	
социална	държава,	в	която	
българският	 гражданин	 да	
има	 възможност	 да	 рабо-
ти,	 да	 получава	 достойно	
възнаграждение	 за	 своя	
труд,	 децата	 му	 да	 имат	
възможност	да	получат	до-
бро	 образование,	 добро	
здравеопазване.	 Да	 се	
знае,	 че	 който	 си	 плаща	
здравните	 осигуровки	 ще	
получи	 гарантирана	 меди-
цинска	помощ.	Това	са	те-
мите,	които	ние	искаме	да	
обсъждаме	 с	 българските	
граждани.	 Ние	 искаме	 да	
видим	какво	трябва	да	на-
правим	и	как	да	го	напра-
вим,	за	да	променим	нега-
тивните	тенденции,	които	в	
момента	съществуват,	а	не	
да	си	говорим	за	червени,	
за	 сини	 лампи	 и	 за	 вся-
какви	подобни	неща,	които	
чухме	от	Националното	съ-
вещание	 на	 управляващи-
те.	
 - какъв подход ще из-
берете, за да повишите 
самочувствието на бълга-
рина?
	 -	 Българският	 гражда-
нин	ще	 има	 самочувствие	
в	 момента,	 в	 който	 знае,	
че	 получава	 достойна	 за-
плата	за	своя	труд,	че	има	
право	на	достоен	труд	без	

да	бъде	унижаван	и	
че	 неговите	 знания	
и	умения	се	зачитат.	
Както	 и	 че	 когато	
потърси	своите	пра-
ва	 чрез	 съдебната	
система,	 ще	 получи	
справедливо	 реше-
ние.	 Защото	 трябва	
да	 имаме	 работеща	
съдебна	 система	 и	
реална	 борба	 с	 ко-
рупцията.	 А	 не	 ко-
гато	 някой	 някъде	
казал	че	еди	кой	си	
краде,	 той	 да	 бъде	
свален	 от	 своята	
длъжност.	 Българи-
нът	 трябва	да	знае,	
че	 има	 закони,	 че	
има	 правила	 и	 че	
когато	 те	 са	 нару-
шени	 всеки,	 абсо-
лютно	всеки	понася	
своята	 отговорност.	
Крайно	 време	 е	 да	
разберем,	 че	 зако-
нът	 е	 над	 всички	 и	
че	 трябва	 да	 стои	
над	 всичко.	 Че	 има	
задължения,	 има	 и	 права.	
И	 всеки,	 както	 има	 пра-
во	 да	 получава	 адекватни	
грижи,	 така	 и	 всеки	 има	
задължения	 към	 нашето	
общество	 и	 държава,	 към	
общината	и	към	общността	
изобщо.	 Не	 можем	 само	
да	 искаме.	 Трябва	 да	 ка-
жем	 какво	 можем	 да	 на-
правим	и	ние.
 - кои са най-често 
срещаните проблеми, 
които поставят пред Вас 
хората?
	 -	 Последната	 проведе-
на	 приемна	 в	 Севлиево	
показа,	че	в	едно	населе-
но	 място	 могат	 да	 ти	 из-
секат	гората	от	13	дка	без	
да	 разбереш.	 Нито	 знаеш	
от	 кого,	 нито	 знаеш	 кога	
е	 станало	 и	 какво	 да	 на-
правиш,	 за	 да	 защитиш	
собствеността	си.	И	че	мо-
жеш	 в	 21	 век	 да	 живееш	
40	 дена	 без	 вода,	 защото	
някой	не	иска	да	си	свър-
ши	работата	и	да	направи	
така,	 че	 една	 община	 да	
има	нормално	водоснабдя-
ване.	И	това	е	най-голяма-
та	болка	на	севлиевци.	Да,	
бяха	 направени	 няколко	
малки	стъпки,	които	са	не-
достатъчни,	 но	 трябва	 да	
се	направи	още	много.
Отново	на	дневен	ред	из-
лиза	и	казуса	ЕМКО,	кой-
то	 касае	 Трявна	 и	 който	
трябва	да	бъде	решен,	за-
щото	е	 свързан	с	работе-
ща	фирма,	която	дава	хляб	
на	много	хора.
 - според Вас, за га-
бровска област какво 
трябва да бъде включено 
в тази визия?
	 -	 Много	 неща.	 Знае	

се,	че	Габровска	област	е	
една	от	областите	в	стра-
ната,	 в	 която	 демограф-
ският	 проблем	 е	 много	
голям.	 Тук	 трябва	 заедно,	
всички	 политици,	 да	 сед-
нем	 и	 да	 помислим	 по	
какъв	 начин	 в	 нашата	 об-
ласт	можем	да	се	справим	
с	 демографския	 проблем,	
с	 изчезващите	 населени	
места	-	Габровска	област	е	
на	 първо	място	 по	 изчез-
ващи	населени	места.	Как-
во	 правим	 в	 тази	 посока,	
хората	 са	 притеснени	 от	
всички	тези	факти.	
	 Икономика,	 индустрия,	
образование,	 здравеопаз-
ване	 в	 контекста	 на	 об-
ластната	 здравна	 карта.	
Защото	 в	 Габрово	 имаме	
добро	здравеопазване,	но	
в	болницата	в	Трявна	има	
големи	 проблеми	 в	 мо-
мента.	В	Севлиево	общин-
ската	болница	не	е	в	най-
добра	 кондиция.	 Това	 са	
все	теми,	по	които	трябва	
да	се	седне,	да	се	говори	
и	 да	 се	 намерят	 реше-
ния,	 за	 да	 имаме	 визия	
какво	 трябва	 да	 правим	
през	 следващите	 години.	
По	кой	път	да	вървим,	за	
да	знаем	какво	можем	да	
очакваме,	ако	това	се	ре-
ализира	след	3,	след	4	или	
след	повече	години.	
	 През	 септември	 има	
избори	и	 не	може	всичко	
да	 започваме	 все	 отна-
чало,	 след	 това	 ще	 има	
други	 евродепутати,	 други	
народни	 представители…	
И	 всяко	 ново	 управление	
започва	своята	работа	със	
самочувствието,	 че	 едва	
ли	не	от	него	започва	све-
та.	Затова	е	изключително	

важно	 днес,	 сега	 да	 го-
ворим	 какво	 предлагаме,	
каква	политика	ще	следва-
ме	и	какво	очакваме	да	се	
случи.
 - Да, тази година ид-
ват местни избори, а бсП 
в габрово готово ли е за 
тях?
	 -	 БСП	 в	 Габрово	 се	
подготвя	 за	 изборите.	
Имаме	си	работна	програ-
ма,	 която	 следваме,	 има-
ме	 си	 поставени	 задачи,	
които	 вече	 изпълняваме.	
Ще	си	подготвим	и	нашата	
визия	 за	 развитието	 на	
Габрово.	Идеята	ни	е	да	я	
обсъдим	 с	 възможно	 най-
много	 жители	 на	 община-
та,	 да	 получим	 мнението	
на	 възможно	 най-много	
хора.	 Да	 ги	 съберем	 и	
да	 излезем	 пред	 нашите	
избиратели	 със	 завършен	
документ	 за	 бъдещето	 на	
общината	 ни,	 както	 и	 на	
останалите	 общини	 в	 Га-
бровска	област.	Не	най-ва-
жно	е	кого	ще	предложим.	
Много	 по-важно	 е	 какво	
ще	предложим,	каква	про-
мяна,	 така	 че	 Габрово	 и	
градовете	 от	 областта	 да	
станат	 привлекателни	 за	
младите	хора.	Каква	поли-
тика	 ще	 приложим,	 за	 да	
задържим	 инвеститори	 и	
да	 намерим	 нови.	 Да	 да-
дем	самочувствие	на	хора-
та	 да	 сбъднат	 мечтите	 си	
в	 Габрово,	 да	 реализират	
плановете	 си,	 да	 свърз-
ват	 бъдещето	 си	 с	 града,	
а	 не	 да	 се	 чудят	 как	 да	
напуснат	страната,	което	е	
много	тъжно.
 - как виждате въз-
можността на тези мест-
ни избори, на следващите 

за европарла-
мент и за пар-
ламентарния 
вот да бъде 
и з п о л з в а н е 
машинно гла-
суване?
	 -	 Кате-
горично	 съм	
„За“,	 за	 което	
има	 възмож-
ност,	 но	 няма	
желание	 от	
страна	 на	 уп-
равляващите.	
Тук	 ще	 при-
помня	 един	
случай	от	пре-
дишни	 избори,	
за	 който	 има-
хме	 подадена	
жалба	 до	 Ад-
министратив-
ния	съд	за	на-
личието	на	два	
различни	 про-
токола.	 Еди-
ният	 написан	
и	 подписан	
от	 комисията	

-	 изцяло	 сгрешен	 и	 още	
един,	който	двама	от	чле-
новете	 на	 комисията	 бяха	
написали	желаните	 резул-
тати	 и	 подписали	 всеки	
един	от	останалите	члено-
ве	 на	 комисията.	 Имаше	
други,	в	които	бяха	налице	
очевидни	 грешки.	 Имаше	
случаи,	 в	 които	 абсолют-
но	валидни	бюлетини	бяха	
записани	 като	 невалидни.	
По	 време	 на	 последните	
избори	имаше	много	скан-
дали,	 свързани	 с	 бюлети-
ните,	 с	 тяхното	 броене	 и	
т.н.	 Машинното	 гласуване	
дава	 възможност	 да	 бъде	
елиминирано	 влиянието	
на	 човешкия	 фактор	 при	
броенето,	 за	 ликвидиране	
манипулациите,	 които	 се	
случват.
 - българинът се счи-
та за идеолог на всевъз-
можни далавери, не счи-
тате ли, че той ще намери 
възможност за манипу-
лиране дори след въвеж-
дане на машинно гласу-
ване?
	 -	 При	 машинното	 гла-
суване	 винаги	 може	 да	
бъде	 направено	 допълни-
телно	 преброяване.	 Веро-
ятно	 и	 при	 него	 би	могло	
да	се	открие	някаква	въз-
можност	за	манипулиране,	
макар	 самата	 аз	 да	 не	 я	
допускам.	 Но	 считам,	 че	
докато	 Цветан	 Цветанов	
ги	прави	няма	как	да	има	
честни	 избори	 в	 Бълга-
рия.	 А	 и	 съпротивата	 на	
управляващите	 срещу	 въ-
веждането	 на	 машинното	
гласуване	 показва	 точно	
това	 -	 че	 те	 не	 искат	 да	
има	 честни	 и	 прозрачни	

избори.	 Въпреки,	 че	 хо-
рата	 в	 България	 искат	 по	
честен	 начин	 да	 бъде	 от-
четен	 техният	 вот.	 Което	
е	в	правото	на	всеки	бъл-
гарски	гражданин,	който	е	
отишъл	до	изборните	урни	
и	е	дал	своя	глас	за	пред-
ставител	 на	 определена	
политическа	сила.	И	всеки	
от	 тях	 има	 желание	 него-
вият	 вот	 да	 бъде	 отчетен	
както	трябва.
-Българинът	като	че	ли	за-
губи	доверие	в	демокраци-
ята,	считате	ли,	че		толко-
ва	години	след	промяната,	
той	би	могъл	да	възвърне	
вярата	си	в	нея?	
-Притеснявам	 се,	 че	 ста-
ва	 все	 по-трудно.	 Именно	
това	 искрено	 ме	 притес-
нява	 днес	 като	 демокра-
тичен	 и	 свободомислещ	
човек.	 Може	 би,	 защото	
ние	изградихме	нашата	де-
мокрация	 по	 странен	 на-
чин	 -	 полезна	 за	 някои	
кръгове	от	 хора,	 които	се	
облагодетелстваха	 от	 нея.	
Полезна	 за	 тези,	 които	
подхранват	 корупционната	
среда	 в	 страната	 ни.	 Не	
знам	 кака	 беше	 построе-
на	тази	наша	демокрация,	
но	 успяха	 за	 30	 години	
да	 унищожат	 доверието	 в	
системи	 като	 образова-
ние,	 здравеопазване,	 съд	
и	 прокуратура,	 в	 медии-
те,	 които	 винаги	 са	 били	
флагман	 на	 свободното	
волеизлеяние.	 Изведнъж	
се	 оказа,	 че	 сме	 на	 едно	
от	 последните	 места	 по	
свобода	на	словото.	И	 че	
днес	българинът	вече	дори	
на	 медиите	 не	 вярва.	А	 в	
демократичните	 общества	
точно	 медиите	 са	 гаранта	
на	 свободата,	 което	 уви	
днес	и	това	нямаме.	Което	
е	 много	 тъжно	 и	 ме	 кара	
да	 страдам.	 Поради	 това,	
че	отново	могат	да	те	пре-
следват	 за	 казана	 дума,	
че	 в	 21	 век,	 през	 2019	 г.	
могат	да	те	преследват	за	
нея.	 Че	 в	 момента	 могат	
да	 те	 уволнят	 по	 поли-
тически	 причини,	 заради	
това,	което	управляващите	
направиха	с	Наказателния	
кодекс.	
	 За	 отнетото	 право	 на	
хората	в	населените	места	
под	350	човека	да	избират	
кмет.	 Това	 са	 достижения	
на	 демокрацията,	 които	
управляващите	 зачеркват	
с	лека	ръка,	което	изклю-
чително	 много	 ме	 притес-
нява	 като	 човек,	 който	 е	
убеден,	 че	 демократично-
то,	свободното	общество	е	
най-доброто.	Въпреки	това	
съм	 убедена,	 че	 пътят	 на	
България	 е	 именно	 демо-
кратичният.	

Криñтина Сиäîрîва: „Днеñ áълãаринът вече äîри на меäиите не вярва”
стеФКа БУрмова

На конгреса на БСП, който ще се проведе в събота 
ще бъде  представена разработената от социали-
стите „Визия за Европа“ - документ с конкретни 
идеи за промяна, реформи и нов начин на управле-
ние. „Визия за Европа“ е разработен по подобие на 
„Визия за България“,  в чието създаване се включиха 
освен политици, представители на неправител-
ствени организации, браншови организации, синди-
калисти, експерти в различни области, граждани с 
идеи и обществена ангажираност, обясни депута-
тът от левицата Кристина Сидорова. Тя допълни, 
че по подобие на „Визия за България“ предстои изра-
ботването на визия за развитието на областите и 
общините у нас. Отново с общи сили ще се очерта-
ят недостатъците  и приоритетите пред  всяка 
община, за да може да се разработи адекватна на 
състоянието и перспективите управленска про-
грама за следващите поне 15 години. Само така ще 
вървим целенасочено напред и стъпка по стъпка ще 
изградим по-добрия живот за всички, категорична 
е Сидорова.
 За това, какво най-много тревожи хората от 
областта, какво ще повиши самочувствието на 
българина, какво трябва да бъде включено във „Ви-
зия за Габрово“, е разговорът с Кристина Сидорова, 
депутат от коалиция „За България“. 

	 Министерство	 на	 об-
разованието	 и	 науката	
въвежда	 нови	 регламенти	
за	заниманията	по	интере-
си	 и	 финансирането	 им	 в	
държавните	 и	 общинските	
училища	 със	 средства	 от	
бюджета.	 Заниманията	 по	
интереси	може	да	се	про-
веждат	в	училището	и/или	
в	 база,	 определена	 в	 до-
говор	 с	юридическо	 лице,	
включително	 в	 центрове	
за	подкрепа	за	личностно	
развитие,	 в	 музеи,	 биб-
лиотеки,	 читалища	 и	 бази	
на	други	външни	организа-
ции.	Предвижда	се	финан-
сиране	 за	 заплащане	 на	
труда	 на	 педагогически	 и	
непедагогически	персонал,	
транспорт	 на	 учениците,	
физически	 и	 юридически	
лица,	провеждането	на	за-
ниманията	по	интереси	из-
вън	училището.	Осигуряват	
се	 средства	 за	 покупка	 и	
абонамент	на	специализи-
рана	 литература	 и	 елек-
тронни	продукти.
	 С	 измененията	 в	 нор-
мативната	база	се	открива	
нова	възможност	за	библи-

отеките	да	бъдат	проактив-
ни	 участници	 в	 образова-
телния	процес	и	да	демон-
стрират	 своя	 потенциал	
като	средища	за	творчест-
во,	знания,	информационна	
и	дигитална	 грамотност	за	
подрастващите.
	 Изборът	 на	 занимания	
по	 интереси	 ще	 се	 под-
помага	 от	 информацион-
на	 система	 (електронна	
платформа	за	публикуване	
на	 търсени	 и	 предлагани	
занимания	 по	 интереси).	
Електронната	 платформа	
ще	 бъде	 отворена	 за	 ре-
гистрация	 на	 училищата,	
както	 и	 на	 физически	 и	
юридически	 лица,	 които	
предлагат	 занимания	 по	
интереси	до	28	януари.	
	 Заниманията	ще	се	ор-
ганизират	 в	 съответствие	
с	желанието	на	учениците	

и	 със	 съгласието	 на	 ро-
дителите,	 както	 и	 според	
спецификата	 на	 дейност-
ите	 и	 възможностите	 на	
училището.	 Заниманията	
по	 интереси	 се	 организи-
рат	приоритетно	в	следни-
те	тематични	направления:	
дигитална	 креативност;	
природни	 науки;	 матема-
тика;	 технологии;	изкуства	
и	 култура;	 гражданско	
образование;	 екологично	
образование	и	здравосло-
вен	начин	на	живот;	спорт.	
Заниманията	 по	 интереси	
по	тематични	направления	
„Дигитална	 креативност“,	
„Природни	 науки“,	 „Ма-
тематика“	 и	 „Технологии“	
ще	 са	 не	 по-малко	 от	 40	
на	 сто	 от	 общия	 годишен	
брой	 часове	 за	 организи-
рани	 занимания	 по	 инте-
реси	в	училището.

Занимания пî интереñи на учениците ще 
мîãат äа ñе прîвежäат и в áиáлиîтеките

Стефка	Бурмова
	 За	 участие	 в	 Едина-
десетото	 издание	 на	 На-
ционалния	 ученически	
конкурс	 „Посланици	 на	
здравето”,	 за	 учебната	
2018/2019	 г.,	 са	 допуснати	
65	 проекта	 на	 ученици	 от	
1-ви	 до	 12-ти	 клас	 от	 ця-
лата	 страна,	 съобщиха	 от	
Национален	парк	„Центра-
лен	 Балкан“.	Той	 се	 орга-
низира	от	Министерството	
на	 здравеопазването,	 в	
партньорство	 с	Министер-
ството	 на	 образованието	
и	 науката,	 Министерство-
то	 на	 културата,	 Минис-
терството	 на	 младежта	 и	
спорта,	 Министерство	 на	
околната	 среда	 и	 водите	
и	 Представителството	 на	
Европейската	 комисия	 в	
България,	 в	 рамките	 на	
Националната	програма	за	
превенция	 на	 хроничните	
незаразни	 болести	 2014-
2020	г.
	 Тазгодишното	 му	 по-
редно	 издание	 ще	 про-
дължи	 до	 1	 юни	 2019	 г.,	
а	 официалното	 награжда-
ване	 на	 победителите	 ще	

се	 проведе	 през	 месец	
юни.	 Ще	 бъдат	 наградени	
девет	проекта	на	финалис-
тите,	 класирани	 за	 първо,	
второ	 и	 трето	 място	 по	
З	 във	 всяка	 възрастова	
категория	 (1-4	 клас,	 5-8	
клас	и	9-12	клас),	 както	и	
три	проекта,	класирани	за	
поощрителни	 награди	 по	
една	 за	 всяка	 възрастова	
категория.	 Министерство-
то	 на	 здравеопазването	
и	 Представителството	 на	
Европейската	 комисия	 в	
България	 осигуряват	 по	

една	 предметна	 награда	
в	 категорията	 специални	
постижения	 в	 областта	
на	 опазване	 на	 здравето.	
Проектите,	 отговарящи	 на	
регламента	 са	 65,	 като	 в	
категорията	от	1-ви	до	4-ти	
клас	 са	 допуснати	 -	 13	
проекта	на	деца	от	Стара	
Загора,	Перник,	Казанлък,	
Пловдив,	 Панагюрище,	
Шумен,	 Ботевград,	 Попо-
во,	 Самовок,	 с.	 Алдоми-
ровци,	Ахелой,	Плевен,	Си-
листра,	София	и	Шумен.	В	
категорията	от	5-ти	до	8-ми	

клас	 са	 допус-
нати	29	проекта	
от	 Варна,	 Лу-
догорци	 –	 обл.	
Разград,	 с.	 До-
лна	 Баня-обл.	
София,	 Раз -
град,	 Бургас,	
Гоце	 Делчев,	
Добрич,	Шумен,	
Панагюрище ,	
Вършец,	с.	Бла-
тец-Сливенско,	
с.	 Елешница-
Бла гоев град -
ско,	 Смолян,	
с.	 Долни	 Луко-
вит-Ботевград,	

Вършец,	 Пловдив,	 Вели-
ко	 Търново,	 с.Долни	 Лу-
ковит-община	 Искър	 и	 с.	
Елешница.	А	 в	 групата	 на	
учениците	от	9-ти	до	12-ти	
клас	ще	 се	 състезават	 23	
проекта	 от	 Бургас,	 Стара	
Загора,	 Козлодуй,	 Плов-
див,	Велико	Търново,	Рад-
нево-Старозагорска	 обл.	
Смолян,	 Казанлък,	 Кър-
джали,	 Белослав,	 Смолян,	
Сандански,	Криводол,	Шу-
мен,	София,	Враца,	Варна	
и	Мездра.

За учаñтие в „Пîñланици на зäраветî” 
ñа äîпуñнати 65 прîекта îт ñтраната
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КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН АПАР-
ТАМЕНТ до 35 000 лв
ПРОДАВА НОВИ ОФЕРТИ:
ИЦ, 50 м2, ет.2, PVC 48 000 лв
Ш. мост, 65м2, ет. 2, PVC 42 000 лв
Младост, 116 м2, тухла 60 000 лв
Младост, гарсониера,PVC,ет.1 28 000 лв
Младост, 87м2, тухла, PVC 56 000 лв
Ид. център, магазин, 40м2 48 000 лв
Ид. център, 77 м2, 3-ст., ет.2 60 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 3 40 000 лв
Център, къща,2 етажа, гараж 48 000 лв
Бичкиня, 2-ст., панел, ет. 2 27 000 лв

Киевци, УПИ, 1200 м2 36 000 лв
Д. Дянко, гарсониера, тухла 30 000 лв
Г. бърдо, къща, 75м2, гараж 63 000 лв
Драгановци, 750 м2, УПИ 16 000 лв
Борики, мас. вила, 2 ет.,1дка 55 000 лв
Ангелово, масивна вила,1.5дка 44 000 лв
ИЗГОДНИ ОФЕРТИ: 
Ш. мост,къща, 80м2,PVC,двор 55 000 лв
Център, 90 м2, ет. 2 28 000 лв
Център, 140 м2, ет. 2 25 000 еu
Враниловци, 80 м2 ЗП, двор 11 000 лв
Гергини, къща, плевня,1495м2 19 000 лв
Гарван,къща, 52м2,2 дка двор 20 000 лв
ОЩЕ ОФЕРТИ - НА МЯСТО, В ОФИСА

МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; отопление; превози, билети; турагенции

БизнЕс и инВЕсТиции
БизнЕс за алкохол и цигари се продава на тел. 
0889/549-383. [22, 17]
разраБоТЕн БизнЕс - продажба на врати, се прода-
ва на тел. 0896/21-23-25. [17, 15]

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТни БИЛЕТИ се предлагат на 
тел. 066/80-49-48, 0887/83-61-73.

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

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

14/01

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БЕРОВО, МАКЕДОНИЯ - 19.01., 1 нощ., 135 лв.
ОДРИН за 1 ден - 26.01./02.02./23.02/23.03./, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО - всяка седмица                                                                        
през март-април, от 154 лв.  
КАПАДОКИЯ - 25.03.,5 нощ. със зак., 4 веч., 525 лв.     
БУКУРЕЩ С РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР THERME - 
26.01./ 16.02./23.03./ 20.04., 43 лв.
БУКУРЕЩ - 06.04./08.06./14.09., 40 лв.
БУКУРЕЩ И СОЛНИЦИТЕ В СЛЪНИК - 04.05., 65 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 23.03/25.05.,1 нощ., 125 лв.    
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-ТЕРМИТЕ НА БУКУРЕЩ - 
16.03./18.05., 1 нощувка, 125 лв.     
СИНАЯ-СИБИУ-СИГИШОАРА - 02.03., 2 нощ., 190 лв.                                                                                              
ОХРИД-СВ. НАУМ-СКОПИЕ - 01.03., 2 нощ., 185 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 17.04., 3 нощувки, 3 закуски, 2 
вечери, 275 лв.   
СОЛУН-МЕТЕОРА-КАВАЛА - 26.04., 3 нощ., 269 лв.   

КАВАЛА-ХАЛКИДИКИ-АТОН - 16.05., 2 нощ., 199 лв.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА - 04.05., 3 нощ., 295 лв.
БЕЛГРАД-НОВИ САД-НИШ - 10.05., 2 нощ., 249 лв.
БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА -04.05.,2 нощ.,150 лв.
ВЕЛИКДЕН НА ХАЛКИДИКИ - 26.04.,3 нощ.,от 289 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО/СЕВЛИЕВО
ПРАГА-ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 30.03., 5 нощ., 530 лв.
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 25.04./22.05.,413 лв., ВИЕНА 
55+ - 18.06.,716 лв., ПРАГА 55+ - 15.06, 717 лв., 
АДРИАТИКА - 30.03./27.04., 665 лв., КЛ. ГЪРЦИЯ - 
03.04., 02.05., 485 лв., АЛБАНИЯ - 25.04./22.05., 364 
лв., О. КОРФУ - 25.04., 3 нощ., 336 лв., ПОЧИВКИ 
О. КОРФУ - 31.05./07.06./25.06./23.08. от 476 лв., 
ПЛИТВ. ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК - 31.03., 4 нощ., 480 лв.,                                                           
ОХРИД С РИЛСКИ М-Р И РУПИТЕ - 26.04., 3 
нощ., 295 лв., БАРСЕЛОНА И ФР. РИВИЕРА - 
19.04./26.04./23.05, от 686 лв.
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
        

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТ на хора и 
товари - 0.45 лв./км, 
0878/650-456. [11, 5]

ТранспорТни ус-
луги със самосвали. 
ЕДинияТ Високоп-
рохоДиМ до 1.6 т. 
Тел. 0888/135-453. 
[12, 3]

ТранспорТ саМосВал, 
кран и хаМалски ус-
луги - справки на тел. 
0877/09-97-96. [11, 5]

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТи В центъ-
ра, ново строителство, 
се продават на тел. 
0887/803-414. [12, 10]
гаражи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [12, 10]
апарТаМЕнТ - 76 кв. м, 
тухла, център, ет. 1, се 
продава на тел. 0896/183-
706. [10, 10]
спЕшно! сЕлски имот 
с къща за 14 000 лева се 
продава на тел. 0899/118-
557. [20, 8]
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава на 
тел. 066/800-170. [20, 5]
спЕшно! ДВусТаЕн 
панелен апартамент на 
Еса се продава на тел. 
0887/758-150. [11, 5]
Магазин проДаВа 
0894/23-24-25. [3, 3]

апарТаМЕнТи и др. - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне продава 
0888/447-096. [20, 5]
спЕшно! апарТаМЕнТ 
на бул. „Трети март“ се 
продава на тел. 0887/954-
989. [5, 3]
апарТаМЕнТ - 116 кв. м, 
тухла, обзаведен, в цен-
търа на Габрово, продава 
тел. 0897/556-676. [11, 4]
спЕшно ТрисТаЕн апар-
тамент се продава на тел. 
0886/748-393. [5, 2]
парцЕл 2,8 дка в кв. Сте-
фановци се продава на 
тел. 0884/637-161. [5, 2]
парцЕл с УПИ за про-
мишлено производство в 
СИЗ 2,2 дка се продава на 
тел. 0884/637-161. [5, 2]
гарсониЕра г. Бърдо се 
продава на тел. 0988/201-
491. [2, 2]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- тухлен, краен, слънчев, 
на ул. „Варовник“ по до-
говаряне  се продава на 
тел. 0889/020-298, след 
18 часа. [7, 2]
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент се продава на тел. 
0887/621-225. [11, 1]

гараж на Младост се 
продава на тел. 0876/632-
830. [2, 2]
гарсониЕра на Голо 
бърдо се продава на тел. 
0988 201 491. [2, 1]
апарТаМЕнТ сЕ продава 
на тел. 0894/232-425. [2, 
1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
Топ цЕнТър - 50 кв. м, 
магазин, офис под наем 
- тел. 0878/370-640. [10, 
10]
оБзаВЕДЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем на тел. 0888/907-
666. [24, 10]
апарТаМЕнТ В широк 
център, луксозно обзаве-
ден, се дава под наем на 
тел. 0898/532-168. [11, 7]
Магазин В центъра под 
наем - 0878/515-080 [17, 
13]
поМЕщЕниЕ за магазин 
(офис) на Еса, ул. „Злат-
на нива“ 9 - 58 кв. м, 
се дава под наем на тел. 
0878/565-226. [11, 8]
апарТаМЕнТ  поД 
наем се дава на тел. - 
0882/007-478. [11, 6]

Магазин В идеален цен-
тър се дава под наем на 
тел. 0887/760-790. [6, 6]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
3 етаж, на Крушата се 
дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 6]
апарТаМЕнТ В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0888/977-533. 
[11, 4]
апарТаМЕнТ на ул. „Ла-
зурна“ 4 (блок „Катюша“ 
2), 200 лв., се дава под 
наем на тел. 0878/406-
437. [3, 3]
апарТаМЕнТ за задочни-
ци дава под наем на тел. 
0888/241-855. [4, 2]

иМоТи купуВа
купуВаМ къща, апар-
тамент, гараж и др. на 
дългосрочен лизинг . 
0899/143-163
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
жилищЕ с гараж (пар-
кинг) се купува на тел. 
0895/894-630. [18, 17]
панЕлна гарсониЕра в 
Трендафила се купува на 
тел. 0887/760-790. [6, 6]

апарТаМЕнТ В района на 
Еса, Младост купува тел. 
0899/125-770. [2, 1]
иМоТи заМЕня
апарТаМЕнТ В идеален 
център се заменя за къща 
- тел. 0887/760-790. [6, 
6]

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

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи 
(гори) в цялата страна 
(идеални части) се купуват 
на тел. 0886/33-14-15.

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[21, 17]

купуВа зЕМЕДЕлска 
земя в цялата стра-
на. Плаща веднага. Тел. 
0887/760-790. [6, 6]
зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори купува 0894/23-24-
25. [11, 3]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
справки на тел. 0878/515-
080. [13, 13]

оТоплЕниЕ
„Мг-лЕс“  проДаВа  
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
ДърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепени 
- тел. 0879/972-114.
ДърВа за огрев - 
066/823-712, 0887/620-
535, 0876/162-172.
пЕлЕТи - продажба и дос-
тавка от 290 до 640 лв. за 
тон - тел. 0894/216-336, 
0885/958-700.

проДаВаМ ДърВа за 
огрев от 60 до 85 лв. 
Тел. 0888/135-453. 
[12, 2]

нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка - 0884/709-
093
ДъБоВи и букови сухи 
дърва в чували - 5 лв., 
с безплатен транспорт - 
справки на тел. 0876/145-
462.
ДърВа В чували - 5 лв. 
и РАЗПАЛКИ с безплатна 
доставка - справки на тел. 
0876/583-472.

сухи ДърВа в чували и 
разпалки - 5 лв. Незабав-
на доставка. 0877/191-
102.
ДърВа за огрев в чували 
и разпалки - 5 лв. Достав-
ка на място. 0876/437-
140.
разпалки и дърва в чу-
вали с безплатен транс-
порт. Справки на тел. 
0877/108-825.
сухи ДърВа в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка. Справки на тел. 
0876/839-779.
нарязани - 80 лв./куб., 
в чували - 5 лв. - справки 
на тел. 0988/816-628.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.

„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [18, 17]
напълно сухи нацепени 
дърва дъб и бук - 100 лв./
кубика, се продават на 
тел. 0896/183-637. [20, 
17]
нарязани и нацепени 
Дърва - 80 лв. Дърва в 
чували - големи, 5 лв. Тел. 
0878/47-22-37. [22, 16]
ДърВа за огрев - метро-
ви, нарязани и нацепени, 
в чували - 4 лв./бр. Тел. 
0896/80-76-88. [14, 10]
сухи ДърВа в чували - 5 
лв./бр. - тел. 0897/00-11-
14. [22, 15]

ДонБаски Въглища, 
брикети и екобрикети, 
пелети от широколистна 
дървесина - 066/801-501. 
[12, 10]
проДаВа пЕлЕТи . 
Безплатна доставка. 
0879/212-325. [22, 9]
сухи ДърВа и разпалки 
- 5 лв. - 0899/052-010. 
[11, 5]
ДърВа и разпалки - 5 
лв. - тел. 0894/644-560. 
[11, 5]
ДърВа за огрев - метро-
ви: акация - 65 лв./куб. 
м, мише - 75 лв./куб. м, 
нарязани: акация - 75 лв./
куб. м, бук и мише - 85 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0896/73-58-59. [11, 
3]

уроци, курсоВЕ

цЕнТър за ПРОФЕСИО-
НАЛНО Обучение - ГАБРО-
ВО, организира лицензи-
рани курсове за: огняр, 
кранист,  мотокарист, 
машинист на пътно-стро-
ителни машини, готвач, 
барман-сервитьор, козме-
тик, фризьор, лечебен ма-
саж, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. Издава 

се държавен документ за 
правоспособност. Обуче-
ние с ваучер за безработ-
ни и работещи. 066/80-
85-92, от 10.30 до 12.30 
ч., 0887/361-876.
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62

аВТоМоБили проДаВа
ФолксВагЕн пасаТ 2 се 
продава на тел. 0899/960-
591. [8, 5]
пЕжо 207 - 1.4, бен-
зин, се продава на тел. 
0898/93-89-67. [7, 6]

рЕно лагуна, 1.8, бен-
зин-газ, в движение, всич-
ко платено, се продава на 
тел.0888/673-395. [5, 5]
спЕшно! рЕно Еспейс 
- 1994 г., за 600 лв. се 
продава на тел. 0898/569-
486. [5, 4]

Ваз, МоскВич
лаДа 1200 S, с АГУ, в 
движение, за 550 лв. про-
дава 0878/58-46-41. [3, 
3]
Ваз 2107 се продава на 

тел. 0888/280-228. [6, 2]

МикроБуси, каМиони
каМион иВЕко Стралис 
- 2008, Евро 5, товар-
но мега ремарке Шмиц 
- 2006, и товарен бордови 
микробус Пежо Боксер  - 
2014, до 3.5 тона, се про-
дават на тел. 0887/478-
397. [21, 13]

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, ками-
они, трактори, ремаркета 

(може и дефектирали) от 
място на най-високи цени 
изкупува  0897/429-374
Такси с място се купува 
на тел. 0896/824-544. [3, 
3]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага сер-
визна дейност и денонощ-
на пътна помощ. 066/886-
677, 0899/886-424 [12, 
10]

аВТоМоБили 
поД наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
Автомобили под наем, 
ул. „Емануил Манолов“ 
28, тел. 0999/009-008.

скрап, сТари аВТоМоБили
коли за скрап се изкупу-
ват на тел. 0899/810-766. 
[11, 10]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 8]

ДаВа заЕМ
крЕДиТи - тел. 0897/219-833. [22, 14]
ФрЕш крЕДиТ - бързи кредити за свежи идеи - 
0893/037-316. [20, 13]
заЕМ сЕга - 0898/97-08-20. [11, 10]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“  - счето-
водни услуги, годишно приключване, данъчни деклара-
ции - 066/804-066
счЕТоВоДсТВо на фирми - 0877/633-064. [11, 4]

e-mail: 100vesti@stovesti.info

намери ключа за успеха -

проДаВа Машини
шЕВни Машини се про-
дават на тел. 0878/299-
009. [11, 10]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. Каменни
ДВуканални кЕрЕМи-
Ди се продават на тел. 
0889/933-998. [12, 2]

проДаВа оБзаВЕжДанЕ
грил, пЕралня „Рига“, 
пЕралня аВТоМаТична, 
радиатори - воден и ма-
слен, каФЕМашина, се 
продават. МожЕ заМяна 
за Ел. МоТори. Справки 
на тел. 0878/936-042. [3, 
3]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [12, 1]

проДаВа разни
прЕжДа 32/2 се прода-
ва на тел. 0878/299-009. 
[11, 10]
каМина с водна риза - 
10 kW, Стражица, помпа 
„Грундфос Юпиес“, рабо-
тила само на дърва, цена 
по споразумение, се про-
дава на тел. 0887/098-
451. [5, 2]

проДаВа клиМаТици
проДажБа и рЕМонТ на 
клиМаТици. Справки на 
тел. 0899/143-163

купуВа разни
сТара наФТа се купува - 
справки на тел. 0895/752-
838.

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
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раБоТа прЕДлага

ФирМа, произВо-
ДиТЕл на пластма-
сови тубички, набира 
персонал за следни-
те позиции: Оператор 
на печатарска ма-
шина, Електромеха-
ник, Опаковчик, Общ 
работник. Работата е 
на сменен режим. Ат-
рактивно заплащане. 
Тел.0885/627-510. [5, 
5]

сТроиТЕлна ФирМа тър-
си заварчици, монтажници 
и строителни работници. 
Справки на тел. 0893/393-
308. [17, 11]

ФирМа “МЕрку-
рий Производство 
и Пакетаж”АД тър-
си да назначи: елек-
тромонтьор, мото-
карист. За контакти: 
тел.0885/088-099, от 
8.00 до 17.00 ч. [8, 4]

шиВашка ФирМа за 
спортни принадлежнос-
ти открива седем работ-
ни места за оператор в 
шевното производство. 
Справки в отдел „Човешки 
ресурси“, тел. 0887/623-
490, е-mail: gabby_m@abv.
bg. [12, 10]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [27, 17]
жЕна за гледане на 
болна се търси на тел. 
0884/094-662. [6, 6]
заВЕДЕниЕ за хране-
не търси ПРОДАВАЧКИ 
на топли закуски, кафе и 
безалкохолно - 0897/889-
001. [22, 11]

„Мак-В“ Търси крояч - 
0885/385-838. [12, 5]
ТаксиМЕТроВи шоФьо-
ри търся 0896/644-577. 
[11, 9]
оБщи сТроиТЕлни ра-
ботници търси 0895/424-
308. [11, 8]
краВЕФЕрМа Търси жи-
вотновъди - 0896/690-
300. [11, 7]

насТройчик-опЕраТор 
на машини със CNC уп-
равление търси да назначи 
0884/055-612. [15, 7]
сТроиТЕлна ФирМа 
„Мегастрой“ набира мон-
тажници-заварчици на 
метална конструкция. За 
повече информация: тел. 
0885/082-253. [11, 4]

„ЕВрохиМ груп“ооД 
набира работни-
ци за пералното си 
стопанство. Отлични 
условия на труд, ви-
соко възнаграждение. 
Тел.0892/24-67-67. 
[10, 2]

каФЕ-апЕриТиВ „липи-
ТЕ“ търси барман. Справ-
ка: Габрово, ул. „Априло-
вска“ № 10. [7, 6]
арМаТурисТи за Гер-
мания се търсят на тел. 
0888/996-993. [11, 4]
янТра ТранспорТ АД, 
търси да назначи на по-
стоянен трудов договор 
шофьори на автобус за 
Габрово, Севлиево и Тряв-
на. Jелефон за контакт: 
0888/985-412[5, 2]
прЕДлагаМЕ раБоТа във 
Финландия за ЦПУ спе-
циалисти за стругови и 
фрезови машини Фанук, 
Хайденхайн, Мазак, Симе-
нс. Заплата 3000 лв. - тел. 
+359 879 319 151. [5, 1]

ФирМа Търси двама 
работника за мелене на 
пластмаса - справки на 
тел. 0887/396-371. [11, 1]
Мина-ЕлиТ Търси про-
давач консултант - тел. 
0878/598-133. [4, 1]
сТроиТЕлни раБоТ-
ници с ТЕЛК търси тел. 
0898/801-009. [4, 1]
каМЕриЕрка, рЕцЕп-
ционисТка с ТЕЛК се 
търси на тел. 0898/801-
009. [4, 1]

грижа за Болни
глЕДаМ Болни хора - 
0876/581-549. [5, 4]

глЕДаМ Болни. Може 
и почасово. Справки 
на тел. 0988/381-544. 
[3, 3]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
3-стаен, Трендафил-1, ул. “Хризантема” 2, ет. 5/5, 76м2, панел, за ремонт                                   
            24 500 лв
2-ст., тухла, Театъра, ет. 6, 54м2                                  договаряне
2-ст., Голо бърдо, ет. 8/11, 62 м2, южен, за ремонт          22 500 eu
3-ст., Болница, ет. 3/5, 94 м2, тухлен, гараж, таванска          34 900 eu
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

Борово, 2-ет., 53м2 ЗП, двор 192 м2, за основен ремонт 21 200 лв 
Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 26 500 лв
Шенини, 2-ет., 229 м2 РЗП, двоен гараж, гр. стр., двор 570 м2 45 500 eu
Велчевци, 2-ет., 125 м2 ЗП, двор 539 м2, за ремонт 33 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Беломъжи, 130м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44 900 eu

Богданчовци, 1-ет., 36 м2 ЗП, 452 м2 двор 17 200 лв
Влайчевци, 2-ет., монолит, 120 м2 РЗП, гараж, двор 1500 м2 22 600 лв
Гарван, 2-ет., 40 м2 ЗП, гараж, двор 1054 м2          17 980 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чардак, 700м2 двор 18 000 лв
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2 
плевни, кладенец, двор 9960 м2 34 900 eu
Гостилица, 2-ет., 180 м2 РЗП, плевня изцяло от камък, двор 750м2 39500 лв
Дебел дял, 50 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 1917 м2           12 200 лв
Донино, 2 ет. къща, за реставр., 110 м2 ЗП, геран, двор 900 м2 27 000 лв
Здравковец, 2 ет., напълно реставрирана и обзав., двор 2500 м2 27 000 eu
Иванили, 39м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, навес, двор 959м2 12 000 лв
Камещица, 60м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, двор 1200 м2   16 000 лв
Лесичарка, 2 ет. 100 м2 ЗП, двор 2432 м2                           50 000 eu
Ловнидол, 2 ет., 60 м2 ЗП, осн. ремонт, плевни, двор 1170 м2 26 600 eu
Малини, 2-ет., 50 м2 ЗП, плевня, къща 70 м2 ЗП двор 1450 м2 12 000 лв
Новаковци, 59 м2 ЗП, стара с чардак, двор 1480 м2 15 000 лв
Пройновци, 2 къщи за гости, 420м2 РЗП, двор 1187м2 126 000 лв
Райновци, 94м2 РЗП, гараж, плевня, 1650м2 двор 53 900 лв
Свинарски дол, стара с чардак - 104 м2, плевня, двор 12 000 лв
Сейковци, 250м2 ЗП, 2 къщи, стари, ч.реставрирани,двор 1500м2 43 000 лв
Спасовци, 38м2 ЗП, двор 766м2 22 850 лв
Съботковци, стара с чардак -104 м2, плевня, навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1054 м2, подходяща за селски туризъм 19 000 лв
Старилковци, 300 м2 РЗП,5 стаи, механа, двор 1200 м2 33 500 eu
Стойчевци, монолитна с чардак, двор 2540 м2, ток, вода, бунгало 36 500 eu
Съботковци, стара с чардак -104 м2, плевня, навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1054 м2, подходяща за селски туризъм 19 000 лв

Стойчовци, стара с чардак - 160 м2, плевня навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1890 м2, подходяща за семеен туризъм 22 700 лв
Стойчевци, монолитна, 3 спални, двор 1478 м2, барбекю 35 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, панорама юг   49 660 eu
Торбалъжи, 70 м2 ЗП, напълно ремонтирана, 2600 м2 двор 34 000 eu
Трапесковци, 1-ет., 140 м2 ЗП, стоп. постройки, двор 2 дка      30 000 лв
Харачери, стара, с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м2 42 000 лв
Читаковци, 250м2 ЗП, стара основно реставрирана, сондаж за вода, нов 
покрив и дограма, двор 2200м2 45 000 лв
Чехлевци, стара, с плочи, 90м2 ЗП, двор 2052м2          11 300 лв
Янтра, 2-ет., 80 м2 ЗП, стоп. постройки, двор 1320 м2          16 880 лв
ПРОДАВА - ВИЛИ

Лесичарка, 2-ет., 57м2, гараж, двор 580м2 42 500 лв
Куката, битова постройка, 40 м2, двор 500м2 14 000 лв

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, ГОРИ ПРОДАВА
Борики - 5580 м2, за 4 къщи 67 000 лв 
Гостилица - 12 дка до бента на р. Янтра 6 eu/м2 
До басейн „Гиргини” - 4 дка 
Черневци - 6 дка; Караиванца - от 1 дка до 6 дка 
Геша - 40 дка; Ритя - 8 парцела; Керека - 20 дка, 28 дка, 15 дка
БИЗНЕС ИМОТИ

Зелено дърво, къща за гости, н. строит., 129м2 ЗП, двор 2190м2  100 000 eu
Сейковци, 2 къщи за гости, 372 м2 РЗП, двор 4181м2 180 000 лв
Панорамен бар с 80 места, 2 зали - 466 м2 166 000 лв
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В ГРУБ СТРОЕЖ 88 000 eu
ГАБРОВО, СПА-ХОТЕЛ, НЕЗАВЪРШЕН СТРОЕЖ, двор 6320 м2 270 000 eu

�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 
15733 
� АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
� ДОГОВОР ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ИЛИ УСЛУГАТА „ЕКСКЛУЗИВЕН 
АГЕНТ НА КУПУВАЧА“
� СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ � ДОВЕРИТЕЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
� ПАКЕТ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИ-
ЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ
� БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В БЛИЗКИТЕ 
ДО ГАБРОВО СЕЛА до 10 км, ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕ-
ХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯ-
НИЕ В БОГАТОВО, КОРМЯНСКО ГОРНА РОСИЦА, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 
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сТроиТЕлсТВо
оФЕрТа!!! рЕМонТ на 
БАНЯ за 8 ДЕНА!!!! Кър-
тене, ВиК, гипсокартон, 
фаянс и теракота, таван, 
зареждане на аксесоари. 
ВИСОКО КАЧЕСТВО! Справ-
ки на тел. 0876/771-305, 
0876/771-337.
кърТи и пробива - 
0897/832-363
съБаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - - 0899/601-
444 [0, 0]
ФирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - справки на тел. 
0896/183-637.

„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕДлага всички видо-
ве строителни материали  
склад бул. „Трети март“ 87 
и магазин на ул. „К. Д. Ни-
кола“ 65, без почивен ден 
от 7.30 до 19 ч.,066/801-
501. [12, 10]
кърТя БЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [12, 9]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване, ла-
минат -  0899/520-038. 
[24, 9]
рЕМонТ и направа на 
покриви, хидроизола-
ция, вътрешни ремонти - 
0897/390-194. [10, 7]
сТроиТЕлсТВо, рЕМон-
Ти, реставрации, дренаж - 
справки на тел. 0888/020-
187. [15, 7]
БЕТон, коФраж и арма-
тура, собствен кофраж - 
0895/70-70-50. [11, 5]
кърТи, проБиВа, изхвър-
ля и почиства - 0877/09-
97-96. [11, 5]

сТроиТЕлни ДЕйносТи - 
справки на тел. 0897/765-
110. [5, 5]
поДоВи заМазки, ма-
зилки, шпакловки, зида-
рии, изолация - справки 
на тел. 0898/672-883 [7, 
2]
съБарянЕ, почисТ-
ВанЕ - справки на тел. 
0892/339-132. [2, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, ДЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
ЕТ „анТон Митрофанов“ - 
вътрешен ремонт, зидария, 
кофраж. Тел. 0888/760-
985. [17, 10]

изМазВанЕ слЕД до-
грама, ламинат - тел. 
0895/635-582. [12, 10]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0899/82-14-88. [11, 
10]
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
16]
ВъТрЕшни рЕМонТи + 
фаянс и теракота - тел. 
0896/828-147. [24, 15]
оФЕрТа!!! ВъТрЕшни и 
външни ремонти. Бани и 
кухни от А до Я. Бър-
зо, качествено, достъпни 
цени! Тел. 0876/771-305, 
0876/771-337. [12, 8]
гипсокарТон, шпак-
лоВка и боя - 0887/35-
70-39. [11, 5]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [11, 2]

изолации
алпинисТи - 0899/321-
190

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - 0899/145-
802. [33, 0]
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 2]

Вик, коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Справки на тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58.

Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
Вик и ел. инсталации. Ре-
монт и поддръжка. Тел. 
0876/000-084. [20, 17]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 2]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
AL и PVC дограма - изгод-
ни цени - тел. 0878/709-
855.

н и Ко Конструкции 
ООД произвежда и 
монтира прозоре-
чни системи REHAU - 
0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 6]

рЕМонТ на ЕлЕкТроу-
рЕДи и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 16]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални - 
0888/294-214. [23, 9]
рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - 0988/815-645, 
0884/155-075. [4, 2]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.

аВТоВишка
аВТоВишка поД наем и 
извършване на строителна 
дейност - 0889/909-727. 
[24, 9]

услуги
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 9]
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 

ДоМашни лЮБиМци
пинчЕри сЕ продават 
на тел. 0898/834-073. 
[5, 2]

лЕкари
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 часа; събота 
и неделя - след уговорка 
на тел. 066/80-32-37
психиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
справки на тел. 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.

ФирМа „МаксаМ сЕ България“ ЕаД - гр. 
гаБроВо, Търси Да назначи шоФьор на 
ТоВарни аВТоМоБили наД 12 Тона с пра-
ВоспосоБносТ на упраВлЕниЕ с каТЕгория 
„с“ и „Е“. предмет на дейността: Извършване 
на превози в страната и чужбина. кандидатът да 
притежава актуални и валидни следните доку-
менти: 1. Професионална компетентност за превоз 
на товари. 2. Психологическа годност. 3. Дигитална 
карта за тахограф. Кандидатът да притежава стаж 
като шофьор на товарни автомобили над 12 тона с 
ремарке минимум 5 години. Фирмата предлага до-
бро възнаграждение, социален пакет от ваучери за 
пазаруване във всички търговски вериги, безплатен 
транспорт до работното място, безплатен обяд. 
Лице за контакти: Иво Маринов - ръководител „Ав-
тотранспорт“, тел. 0878/263-828.

жиВоТни проДаВа
Малки прасЕТа и 
голямо прасе за кла-
не се продават на тел. 
0878/150-697. [11, 2]
оВцЕ, агнЕТа и коби-
ла се продават на тел. 
0899/726-607. [5, 2]
Малко ТЕлЕ се про-
дава на тел. 0876/415-
480. [7, 1]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на 
тел. 0888/850-734. [12, 
1]
краВи и коне се купу-
ват на тел. 0988/990-
288. [11, 1]

храна за жиВоТни
Бали сЕно се прода-
ват на тел. 0899/960-
591. [8, 5]
сЕно и люцерна - 
бали, се продават на 
тел. 0888/854-135. [6, 
2]

БЕЗПЛАТНИ 
ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ
при поръчки на 
диоптрични очила: 
вторник и четвъртък
от 16.30 до 18.30 ч.

Габрово, ул. “Козлодуй” 1
066/803-045, 0889/924-697

1 9 9 2

ВЕТЕринар
Д-р росЕн ДиМиТроВ - ВЕТЕринарна аМБула-
Тория и зооМагазин - прегледи, лечение, про-
филактика, изкуствено осеменяване - Габрово, 
ул. „Стефан Караджа“ 19, срещу Автогарата, до 
Уникс, тел. 066/806-140, GSM 0888/671-905, 
0897/897-822.

ЕроТика
с Е к с у с л у г и  - 
0894/059-840 [22, 12]
МоМичЕ на повиква-
не - тел. 0876/249-511. 
[11, 6]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 2]e-mail: 100vesti@stovesti.info

намери ключа за успеха -
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25 януари 2019 г. Телевизионен справочник 7
съБоТа, 26 януари нЕДЕля, 27 януари

00:30 Деветият етаж в търсене на древ-
ната реликва игрален филм

02:05 Култура.БГ /п/
03:05 100% будни /п/
04:20 Още от деня /п/
05:00 Панорама с Бойко Василев /п/
06:05 Пиксел Пинки 2  /п/
06:30 Стройковците 
06:40 Внимание, роботика /п/
07:05 Сийбърт /п/
08:00 Пътеки седмично предаване
08:30 По света и у нас 
09:00 Денят започва 
11:00 Туризъм.бг /п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Бразди предаване за земеделие
13:00 Иде нашенската музика 
14:00 Вяра и общество
15:00 Васил Гендов мит и реалност
16:05 Чуй звездите тв филм /България 
16:45 Шоуто на Греъм Нортън 
17:30 Джинс фамилната история на 

известни съвременници
18:00 Извън играта развлекателно пре-

даване с Люба Пашова
18:45 Умно село Нямо кино… и други 

истории /Владимир Игнатовски/
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:30 Спортни новини
20:45 Любовта наранява игрален филм 

/САЩ, 2009г./, режисьор Бара 
Грант, в ролите: Ричард Грант, 
Кери-Ан Мос, Джони Пакар и др.

22:20 По света и у нас 22:35 Студио Х: 
Шофьорът 2-сериен игрален филм 
/2, последен епизод/ (14)

00:05 Добрият ученик игрален филм 
01:25 Алтамира игрален филм /п/
03:00 Деветият етаж в търсене на 

древната реликва филм /п/ (14)
04:30 Бразди /п/
05:00 Иде нашенската музика /п/
06:00 Неделно евангелие
06:05 Пиксел Пинки 2 /п/
06:30 Динотряд Кунг-Фу /п/
06:55 Внимание, роботика /п/
07:20 Сийбърт /п/
08:00 Пътеки седмично предаване
08:30 По света и у нас 
09:00 Денят започва 
11:00 Отблизо с Мира 
12:00 По света и у нас 
12:30 Улови момента
13:00 Светлин Русев. Усещане за веч-

ност документален филм
14:00 Библиотеката 
15:00 Не се мотай в краката ми тв 

филм /България, 1987г./
16:00 Михаил Белчев 50 години на 

сцена юбилеен концерт
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Шоуто на Греъм Нортън (12)
20:00 По света и у нас 
20:30 Спортни новини
20:45 Открито с Валя Ахчиева
21:15 Утринен ездач игрален филм /

САЩ, 2012г./, 
22:50 По света и у нас 23:05 Ела, 

завържи ме! игрален филм /Ис-
пания, 1989г./, режисьор Педро 
Алмодовар, в ролите: Виктория 
Абрил, Антонио Бандерас, Лопес 
Леон, Хулиета Серано и др. (16)

БНТ 1 БНТ 1

00:30 Анри Наварски филм
03:10 Двама мъже и половина /п./
03:30 Мармалад /п./ токшоу
05:10 Cool…T /п./
06:00 Джи Ай Джо: Сигма 
07:00 Двама мъже и половина
08:00 Тази събота и неделя 
11:00 Търси се токшоу 
12:00 bTV Новините обедна емисия
12:30 НепознатиТЕ
13:00 Феноменалният Бърт Уондърстоун 

комедия (САЩ, 2013), режисьор 
Дон Скардино, актьо

15:00 Малка принцеса драма, фентъзи, 
семеен (САЩ, 1995)

17:00 120 минути 
17:50 Спорт тото
18:00 120 минути 
19:00 bTV Новините -
19:30 bTV Репортерите 
20:00 Мегахит: Цар на войната екшън, 

трилър, драма, криминален 
22:20 Папараци 
23:20 Град на греха: Жена, за която да 

убиваш екшън, трилър

00:00 Кости- сериал, с.11, еп.3
01:00 -Дневниците на вампира еп.13
01:50 Преди обед /п./ токшоу
03:50 Папараци /п./
04:50 Опасни улици- с.12, еп. 33
05:40 НепознатиТЕ /п./ 
06:00 Джи Ай Джо: Сигма 
07:00 Двама мъже и половина 
08:00 Тази събота и неделя -
11:00 Cool…T лайфстайл предаване
12:00 bTV Новините обедна емисия
12:30 Мутра по заместване с.4
13:00 Отмъстителите екшън,
15:00 Бригада Нов дом 
16:00 Мармалад токшоу
18:00 Карбовски: Втори план
19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите 
20:00 Мегахит: Непобедимите 3 ек-

шън, приключенски, трилър (САЩ, 
2014), режисьор  Патрик Хюз, 
актьори Силвестър Сталоун, Ранди 
Котур, Тери Крюз

22:20 Мегахит: Съучастникът трилър, 
екшън, драма, криминален

 

пЕТък, 25 януари

БНТ 1
00:00 Улови момента/п/
00:30 Култура.БГ /п/
01:30 100% будни /п/
02:30 Линия на разделението 2 и/3, 

последен епизод/п/ (12)
04:10 Скритият език на парите:  /п/
04:30 Отблизо с Мира /п/
05:30 Още от деня/п/
06:00 Сутрешен блок 
08:30 По света и у нас 
08:45 Култура.БГ 
09:45 100% будни
10:45 Спортисимо/п/
11:15 Дързост и красота/п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат тв игра/п/
13:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14:00 Малки истории 
15:15 Сафарито на Скаут тв филм
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас 
16:30 Дързост и красота /4073 еп./
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо с
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня 
19:00 Стани богат тв игра
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев об-

зорно политическо предаване
22:00 Нощни птици вечерно токшоу с 

водеща Искра Ангелова
23:00 По света и у нас
 23:25 Зелена светлина
23:30 BG Vintage 


00:00 Кости- сериал, с.11, еп.2
01:00 Дневниците на вампира еп.12
01:50 Преди обед /п./ токшоу
03:50 Бригада Нов дом /п./
04:50 Опасни улици- с.12, еп. 32
05:40 Лице в лице /л./ 
06:00 Малкото Пони анимация
06:30 Тази сутрин 
09:30 Преди обед 
12:00 bTV Новините обедна емисия
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Любов от втори опит еп. 15
15:00 Шест сестри еп. 32
16:00 Премиера: Алиса в страната на 

любовта сериал, с.3, еп.16
17:30 Лице в лице 
18:00 Премиера: Опасни улици- сериал, 

с.12, еп. 57
20:00 Премиера: Искрите на отмъщение-

то сериал, с. 1, еп.87
21:30 Премиера: Горчива любов сериал, 

еп.18
22:30 Шоуто на Слави вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините късна емисия

понЕДЕлник, 28 януари

БНТ 1



00:50 Студио Х: Шофьорът 2-сериен /2, 
последен епизод/п/ (14)

02:20 Извън играта /п/
03:15 Утринен ездач филм /п/ (12)
04:45 Вяра и общество /п/
06:00 Сутрешен блок информационна 

програма с водещи Боряна Ка-
менова, Елисавета Гигова, Даниел 
Михайлов и Илия Илиев

08:30 По света и у нас 
08:45 Култура.БГ 
09:45 100% будни
10:45 Спортисимо/п/
11:15 Дързост и красота /п/
12:00 По света и у нас 12:30 Стани 

богат тв игра/п/
13:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14:00 Малки истории док. слот
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Точица 
14:50 Сребристият жребец 
15:15 Сафарито на Скаут тв филм
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас 
16:30 Дързост и красота тв филм 
17:00 Бързо, лесно, вкусно 
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо 
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня 
19:00 Стани богат тв игра
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 Клуб История.bg 
22:00 1992 тв филм /последен еп./
23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина

01:20 Погрешен завой 6 ужаси
03:00 Търси се /п./ токшоу
03:50 120 минути /п.
05:40 Лице в лице /л./ 
06:00 Малкото Пони: Приятелството е 

магия анимация
06:30 Тази сутрин 
09:30 Преди обед 
12:00 bTV Новините обедна емисия
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Премиера: Любов от втори опит 

сериал, с.2, еп. 16
15:00 Шест сестри еп. 33
16:00 Премиера: Алиса в страната на 

любовта сериал, с.3, еп.17
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице 
18:00 Премиера: Опасни улициеп. 58
19:00 bTV Новините 
20:00 Премиера: Искрите на отмъщение-

то сериал, с. 1, еп.88
21:30 Премиера: Горчива любов сериал, 

еп.19
22:30 Шоуто на Слави 
23:30 bTV Новините късна емисия

ВТорник, 29 януари сряДа, 30 януари чЕТВърТък, 31 януари

0 БНТ 1БНТ 1БНТ 1

 
н а т а 



00:15 Култура.БГ /п/
01:15 100% будни/п/
02:15 1992 тв филм /10 епизод/п/(16)
03:20 Малки истории /п/
04:20 Викингите 4 /10 епизод/п/ (16)
05:05 Още от деня /п/
06:00 Сутрешен блок 
08:30 По света и у нас 
08:45 Култура.БГ 
09:45 100% будни
10:45 Спортисимо/п/
11:15 Дързост и красота /п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат тв игра/п/
13:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14:00 Малки истории /п/
14:30 Точица 
14:40 Стройковци 
14:50 Сребристият жребец 
15:15 Сафарито на Скаут тв филм
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас 16:10 Новини на 

турски език
16:30 Дързост и красота /4075 еп./
17:00 Бързо, лесно, вкусно 
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо 
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня 
19:00 Стани богат тв игра
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 20:45 Спорт
21:00 Референдум 
22:00 1993 8-сериен тв филм /1 епи-

зод/(16)
23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина

05:05 Още от деня/п/
06:00 Сутрешен блок 
08:30 По света и у нас 
08:45 Култура.БГ 
09:45 100% будни
10:45 Спортисимо/п/
11:15 Дързост и красота/п/
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат тв игра/п/
13:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14:00 Малки истории документален слот
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Стройковци 
14:50 Сребристият жребец 
15:15 Сафарито на Скаут тв филм
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас 
16:30 Дързост и красота /4076 епизод/
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо 
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня 
19:00 Стани богат тв игра
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 20:45
Спортни новини
21:00 Хайка за вълци тв филм /5 серия/
22:00 1993 тв филм /2 епизод/(16)
23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина
23:30 Викингите 4 тв филм /12 епизод/ 

(16)
00:15 Култура.БГ /п/
01:15 100% будни предаване за здраво-

словен лайфстайл/п/

00:00 Кости сериал, с.11, еп.4
01:00 Дневниците на вампира еп.14
01:50 Преди обед /п./ токшоу
03:50 Cool…T /п./
04:50 Опасни улици- с.12, еп. 34
05:40 Лице в лице /л./
06:00 Малкото Пони анимация
06:30 Тази сутрин 
09:30 Преди обед токшоу
12:00 bTV Новините обедна емисия
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Любов от втори опит еп. 17
15:00 Шест сестри с.4, еп. 34
16:00 Алиса в страната на любовта 

сериал, с.3, еп.18
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: Опасни улици- еп. 59
19:00 bTV Новините централна емисия
20:00 Премиера: Искрите на отмъщение-

то сериал, с. 1, еп.89
21:30 Горчива любов сериал, еп.20
22:30 Шоуто на Слави вечерно 
23:30 bTV Новините късна емисия

00:00 Кости- сериал, с.11, еп.5
01:00 Дневниците на вампира сериал
01:50 Преди обед токшоу 2 ч. 
03:50 Търси се токшоу 
04:50 Опасни улици- сериал, с.12,
05:40 Лице в лице /л./ 
06:00 Малкото Пони: Приятелството е 

магия анимация 
06:30 Тази сутрин 
09:30 Преди обед токшоу 
12:00 bTV Новините 
12:30 Шоуто на Слави 
13:30 Премиера: Любов от втори опит 

сериал, с.2, еп. 18
15:00 Премиера: Шест сестри сериал
16:00 Премиера: Алиса в страната на 

любовта сериал, с.3, еп.19
17:00 bTV Новините
17:30 Лице в лице 
18:00 Премиера: Опасни улици- сериал
19:00 bTV Новините 
20:00 Майка сериал, еп.1 1 ч.
21:30 Горчива любов сериал, еп.21
22:30 Шоуто на Слави 
23:30 bTV Новините късна емисия

05:05 Още от деня/п/
06:00 Сутрешен блок 
08:30 По света и у нас 
08:45 Култура.БГ 
09:45 100% будни
10:45 Спортисимо/п/
11:15 Дързост и красота/п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат тв игра/п/
13:30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14:00 Малки истории /п/
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Стройковци 
14:50 Сребристият жребец 
15:15 Сафарито на Скаут тв филм
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас 
16:30 Дързост и красота /4077 епизод/
17:00 Бързо, лесно, вкусно 
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо 
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня  18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат тв игра
20:00 По света и у нас 20:45 Спорт
21:00 120 минути голям смях със Сто-

янка Мутафова /по повод юбилея 
на актрисата/

23:00 По света и у нас 
3:30 Вечната музика предаване за кла-

сическа и джаз музика 
00:00 Улови момента  /п/
00:30 Култура.БГ /п/
01:30 100% будни предаване  /п/
02:30 Ела, завържи ме! /п/
04:15 Дойче Веле: Шифт
04:30 Отблизо с Мира /п/

05:40 Лице в лице /л./
06:00 Малкото Пони: Приятелството е 

магия анимация
06:30 Тази сутрин информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09:30 Преди обед токшоу с водещи 

Десислава Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините обедна емисия
12:30 Шоуто на Слави
13:30 Любов от втори опит сериал, 

с.2, еп. 19
15:00 Шест сестри сериал, с.4, еп. 36
16:00Премиера: Алиса в страната на 

любовта сериал, с.3, еп.20
17:00bTV Новините
17:30Лице в лице публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
17:50Спорт тото
18:00 Опасни улици-  с.12, еп. 61
19:00bTV Новините централна емисия
20:00 Майка сериал, еп.2
21:30 Горчива любов сериал, еп.22
22:30 Шоуто на Слави вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините късна емисия

00:00 Кобра 11: Обади се! сериен 
филм, 16 сезон

01:00 Нощна смяна сериен, 3 сезон
02:00 Докоснати от слънцето сериен
03:00 Ритъмът на мечтите сериен филм
07:00 Пожарникарите от Чикаго сериен 

филм, сезон 5
08:00 Събуди се предаване
11:00 Съдебен спор предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 Темата на NOVA
12:50 Смърфовете 2 с уч. на Ханк 

Азария, Брендан Глийсън, Нийл 
Патрик Харис и др.

15:00 Джак и Джил с уч. на Адам 
Сандлър, Кейти Холмс, Ал Пачино, 
Ник Суордсън и др.

17:00 Съдби на кръстопът 17:55 Теглене 
на Лото 5 от 3518:00 Ничия земя 
предаване

19:00 Новините на NOVA19:30 НАЦИО-
НАЛНА ЛОТАРИЯ

20:00 Пърл Харбър с уч. на Бен Афлек, 
Алек Болдуин, Том Сайзмор, Кейт 
Бекинсейл, Джон Войт, Куба Гу-
динг мл., Джош Хартнет и др.

23:50 Давам им година с уч. на Роуз 
Бърн, Ана Фарис, Саймън Бейкър, 
Рейф Спол и др.

01:50 Джак и Джил с уч. на Адам 
Сандлър, Кейти Холмс, Ал Пачино, 
Ник Суордсън и др. /п/

04:30 Смърфовете 2 /п/
06:30 Иконостас
07:00 Пожарникарите от Чикаго сериен 

филм, сезон 5
08:00 Събуди се предаване
11:00 Съдебен спор предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 Сватба през зимата с уч. на Брук 

Д'Орси, Марилу Хенър, Уес Браун, 
Джерард Плънкет и др.

14:10 Отново любов (премиера)
16:00 Нора Робъртс: Брегът на тъмната 

вода с уч. на Клеър Форлани, 
Оливър Хъдсън, Жаклин Бисе, 
Джонатан Скарфи и др.

18:00 Мис Пепеляшка тв риалити
19:00 Новините на NOVA 
19:20 Темата на NOVA
20:00 Тор: Светът на мрака с уч. на 

Крис Хемсуърт, Натали Портман, 
Том Хидълстън, Антъни Хопкинс, 
Стелън Скарсгард и др.

22:15 Z-та световна война с уч. на Брад 
Пит, Матю Фокс, Дейвид Андрюс, 
Ерик Уест, Мирей Инос, Пиер-
франческо Фавино и др.

NOA NOA
00:00 Бегълци от бъдещето (премиера) 

сериен филм
01:00 Нощна смяна сериен филм, 3 

сезон
02:00 Докоснати от слънцето сериен
03:00 Ритъмът на мечтите сериен филм
05:20 Нощна смяна сериен, 3 сезон /п/
06:20 Здравей, България сутрешен блок
09:30 На кафе предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 Моят живот сериен филм, 2 сезон
13:30 Остани с мен (премиера) сериен
15:00 Прости ми (премиера) сериен
16:00 Новините на NOVA
16:10 Плюс Минус публицистично пре-

даване, на живо
17:00 Намери ме (премиера) сериен 
17:55 Теглене на Лото 5 от 35 Златната 

топка
18:00 Семейни войни телевизионна игра
19:00 Новините на NOVA 
20:00 Черешката на тортата ТВ шоу, 

нов сезон
21:00 Хавай 5-0 сериен филм, 6 сезон
22:00 София Ден и Нощ (премиера) 

риалити сериал
23:00 Теория за големия взрив сериен 

филм, 10 сезон
23:30 Новините на NOVA

NOA
00:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
01:00 Нора Робъртс: Брегът на тъмната 

вода с уч. на Клеър Форлани, 
Оливър Хъдсън, Жаклин Бисе, 
Джонатан Скарфи и др./п/

03:40 Сватба през зимата с уч. на Брук 
Д'Орси, Марилу Хенър, Уес Браун, 
Джерард Плънкет и др. /п/

05:20 Нощна смяна сериен, 3 сезон /п/
06:20 Здравей, България сутрешен блок
09:30 На кафе предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 Моят живот сериен, 2 сезон
13:30 Остани с мен (премиера) сериен
15:00 Прости ми (премиера) сериен
16:00 Новините на NOVA
16:10 Плюс Минус публицистично пре-

даване, на живо
17:00 Намери ме (премиера) сериен
17:55 Теглене на Лото 5 от 35
18:00 Семейни войни телевизионна игра
19:00 Новините на NOVA 
20:00 Черешката на тортата 
21:00 Шеф под прикритие
22:00 София Ден и Нощ (премиера) 

риалити сериал
23:00 Теория за големия взрив сериен 

филм, 10 сезон
23:30 Новините на NOVA

NOA
00:00 Кобра 11: Обади се! сериен 

филм, 16 сезон
01:00 Нощна смяна сериен филм, 3 

сезон
02:00 Докоснати от слънцето филм
03:00 Ритъмът на мечтите сериен филм
05:20 Нощна смяна, 3 сезон /п/
06:20 Здравей, България сутрешен блок
09:30 На кафе предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 Моят живот сериен филм, 2 сезон
13:30 Остани с мен (премиера) сериен
15:00 Прости ми (премиера) сериен
16:00 Новините на NOVA
16:10 Плюс Минус 
17:00 Намери ме (премиера) сериен
17:55 Теглене на Лото 5 от 35 Златната 

топка
18:00 Семейни войни телевизионна игра
19:00 Новините на NOVA централна 

емисия
20:00 Черешката на тортата ТВ шоу, 

нов сезон
21:00 Хавай 5-0 сериен филм, 6 сезон
22:00 София Ден и Нощ (премиера) 

риалити сериал
23:00 Теория за големия взрив сериен 

филм, 10 сезон
23:30 Новините на NOVA

05:20 Нощна смяна сериен /п/
06:20 Здравей, България сутрешен блок
09:30 На кафе предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 Моят живот сериен, 2 сезон
13:30 Остани с мен (премиера) сериен
15:00 Прости ми (премиера) сериен
16:00 Новините на NOVA
16:10 Плюс Минус публицистично пре-

даване, на живо
17:00 Намери ме (премиера) сериен
17:55 Теглене на Лото 5 от 35 Златната 

топка
18:00 Семейни войни телевизионна игра
19:00 Новините на NOVA 
20:00 Черешката на тортата ТВ шоу
21:00 Хавай 5-0 сериен филм, 6 сезон
22:00 София Ден и Нощ (премиера) 

риалити сериал
23:00 Теория за големия взрив сериен 

филм, 10 сезон
23:30 Новините на NOVA
00:00 Кобра 11: Обади се! сериен 

филм, 16 сезон
01:00 Нощна смяна сериен филм, 3 

сезон
02:00 Докоснати от слънцето сериен 

филм
03:00 Ритъмът на мечтите сериен филм

05:20 Нощна смяна сериен, 3 сезон /п/
06:20 Здравей, България сутрешен блок
09:30 На кафе предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 Моят живот сериен филм, 2 сезон
13:30 Остани с мен (премиера) сериен 

филм
15:00 Прости ми (премиера) сериен
16:00  Новините на NOVA
16:10 Плюс Минус 
17:00 Намери ме (премиера) сериен 

филм
17:55 Теглене на Лото 5 
18:00 Семейни войни телевизионна игра
19:00 Новините на NOVA 
20:00 Черешката на тортата ТВ шоу, 
21:00 Хавай 5-0 сериен филм, 6 сезон
22:00 София Ден и Нощ (премиера) 

риалити сериал
23:00 Теория за големия взрив сериен 

филм, 10 сезон
23:30 Новините на NOVA
00:00 Кобра 11: Обади се! сериен 

филм, 16 сезон
01:00 Нощна смяна сериен филм, 3 

сезон
02:00 Докоснати от слънцето сериен 

филм
03:00 Ритъмът на мечтите сериен филм

NOA NOA NOA

00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо к /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин 
04:10 Денят ON AIR  /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора изповедите на зна-

чимите за обществото /п./
06:30 България сутрин
09:30 Истинските гадни копилета филм
10:30 Последният еничар сериал
11:30 Безценната перла семеен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Законът на любовта сериал
14:30 Операция: История предаване с 

Росен Петров /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре филм
16:30 Да нарисуваш престъпление кри-

минален сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно вашето мнение на 

живо в ефир актуално ток шоу с 
Димитър Абрашев

18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR новините с комен-

тар с Ганиела Ангелова
20:30 Полицейски войни криминален 

сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Необичайните заподозрени 
23:15 Сърцето на самурая исторически 

сериал

Bulgaria ON AIR
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно вашето мнение /п./
01:30 Q&A отговори на важните въпро-

си от политиката /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин
04:30 Денят ON AIR новините /п./
05:30 Новините ON AIR /п./
06:00 Опорни хора /п./
07:00 Видимо и невидимо /п./
08:00 Операция: История /п./
09:00 Мултимедия лайфстайл
10:30 Фамилно токшоу 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Живот в лъжа сериал /п./
14:15 Втори в листата /п./
15:00 Характери неизвестните изповеди 

на известните
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър Богояв-

ленски
16:30 Q&A отговори на важните въпро-

си от политиката 
17:30 Брюксел 1 предаване за Европа и 

гражданите с Милена Милотинова
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора изповедите на зна-

чимите за обществото
20:00 Живот в лъжа сериал, драма
21:00 Втори в листата сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Йерихон драма, сериал
23:00 Чудният Бокачо исторически, ко-

медия, драма, Италия, 2015 г.; 
режисьор: Паоло Тавиани

Bulgaria ON AIR

01:00 Авиошоу /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Опорни хора /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: История п /п./
04:30 Видимо и невидимо коментарно 

предаване /п./
05:30 Новините ON AIR /п./
06:00 Q&A отговори на важните въпро-

си от политиката /п./
07:00 Брюксел 1 предаване за Европа и 

гражданите /п./
08:00 Необичайните заподозрени /п./
09:00 Мултимедия лайфстайл 
10:30 Фамилно токшоу с Деляна Ма-

ринова
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа сериал, /п./
14:15 Втори в листата сериал /п./
15:00 VIB /Very Important Bulgarians/ 

портрети на българи със световно 
признание и постижения

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела автомобилно предаване 
16:30 История предаване с Росен Петров
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 BOEC.BG - бойни спортове
19:30 Криза поредна сериал, комедия
20:00 Живот в лъжа сериал, драма
21:00 Втори в листата сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Йерихон драма, сериал
23:00 Мьобиус трилър, драма, Франция, 

2013 г.; режисьор: Ерик Рошан; в 
ролите: Жан Дюжарден, Тим Рот

Bulgaria ON AIR

00:50 DW Кино филм
01:00 Колела авто предаване /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Q&A /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо /п./
04:30 VIB /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 История с Росен Петров /п./
06:30 България сутрин важните неща
09:30 Мистерията на материята филм
10:30 Последният еничар сериал
11:30 Безценната перла семеен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта сериал
14:30 Брюксел 1 предаване за Европа 

и гражданите с Милена Мило-
тинова /п./

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре филм
16:30 Да нарисуваш престъпление кри-

минален сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно вашето мнение на 

живо в ефир актуално ток шоу с 
Димитър Абрашев

18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR новините с комен-

тар с Ганиела Ангелова
20:30 Полицейски войни криминален 

сериал
21:30 Новините ON AIR
22:10 Гол спортно шоу с Ники Алексан-

дров, Борис Касабов 
23:15 Жертвата политически сериал

Bulgaria ON AIR

00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно вашето мнение /п./
01:30 Опорни хора изповедите /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR новините /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо /п./
06:30 България сутрин 09:30 Мистерия-

та на материята филм
10:30 Последният еничар сериал11:30 

Безценната перла семеен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта романтичен 

сериал
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Q&A отговори на важните въ-

проси от политиката с Клара 
Маринова /п./

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре филм
16:30 Да нарисуваш престъпление кри-

минален сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно вашето мнение на 

живо в ефир актуално ток шоу с 
Димитър Абрашев

18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR новините с комен-

тар с Ганиела Ангелова
20:30 Полицейски войни криминален 

сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар криминален сериал
23:15 Жертвата политически сериал

Bulgaria ON AIR

09:30 Мистерията на материята филм
10:30 Последният еничар сериал,
11:30 Безценната перла семеен сериал
13:15 Законът на любовта сериал
14:30 Видимо и невидимо к/п./
16:30 Да нарисуваш престъпление кри-

минален сериал
20:30 Полицейски войни сериал
22:15 Глухар криминален сериал
23:15 Жертвата политически сериал
01:30 Операция: История предаване с 

Росен Петров /п./
03:00 България сутрин важните неща 

рано сутрин с Гергана Венкова и 
Златимир Йочев /п./

04:10 Денят ON AIR новините с комен-
тар с Ганиела Ангелова /п./

Bulgaria ON AIR

09:30 Мистерията на материята филм
10:30 Последният еничар исторически 

сериал, романтичен
11:30 Безценната перла семеен сериал
13:15 Законът на любовта сериал
14:30 Видимо и невидимо /п./
16:00 Светът отгоре филм
16:30 Да нарисуваш престъпление кри-

минален сериал
17:50 Директно вашето мнение
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни сериал
22:15 Глухар криминален сериал
23:15 Жертвата политически сериал
00:55 Директно вашето мнение  /п./
01:30 История с Росен Петров /п./
03:00 България сутрин

Bulgaria ON AIR
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веЛа Лазарова

- г-н недев, резултат 
на една добре премисле-
на галерийна политика ли 
е спечеленият нов инте-
ресен проект?

-	 Може	 да	 се	 каже.	
Започваме	 новата	 година	
с	реализиране	на	проекта

„Художествени	 осе-
зания”,	 с	 който	 кандидат-
ствахме	 в	 края	 на	 мина-
лата	година	в	конкурсната	
сесия	 на	 Министерство	
на	културата	„Музеят	като	
образователна	 среда”.	 За	
наша	 радост,	 по	 оценка,	
проектът	 беше	 класиран	
на	 второ	място	 сред	 про-
ектните	 предложения	 от	
цялата	 страна.	 Неговата	
обща	стойност	е	5	406	лв.

Идеята	на	проекта	е	да	
даде	 възможност	 на	 час-
тично	 или	 напълно	 незря-
щи	 хора	 да	 се	 докоснат,	
съпреживеят	 и	 повишат	
интереса	си	към	изкуство-
то.	Това	е	водеща	тенден-
ция	в	европейските	музеи	
и	 заляга	 и	 в	 концепцията	
ми	за	развитие	на	галери-
ята,	с	която	спечелих	вто-
рия	директорски	мандат.

 - какво предвижда 
проектът?

-	 Ще	 се	 изработят	
шест	 тактилни	 карти,	 кои-
то	 представляват	 релефно	
изображение	 с	 размер	А3	
на	 картини.	 Незрящите	 с	
докосване	ще	опознаят	из-
ображението	и	ще	вникнат	
в	 творбите	 на	 известни	
български	 класици.	 Под-
брали	сме	две	живописни	
творби	на	възрожденският	
художник	 Христо	 Цокев,	
по	 една	 картина	 на	 Вла-
димир	 Димитров	 -	 Май-
стора,	 Георги	 Василев,	
Никола	Танев	 и	 една	 ико-
на	 „Разпятие”	 на	 тревнен-
ския	зограф	Симеон	Коюв.	

Включени	са	и	две	скулп-
тури	 на	 Митьо	 Солаков	
и	 Вежди	 Рашидов,	 които	
ще	 могат	 да	 се	 пипат	 с	
ръкавици.	 Към	 тези	 осем	
творби	ще	се	изготвят	ау-
диограми,	които	обясняват	
на	 незрящите	 за	 техника-
та,	 композицията,	 цвета	 и	
детайлите	 на	 произведе-
нието,	докато	го	докосват.

Опит	 досега	 в	 това	
иновативно	 начинание	 от	
градските	 галерии	 има	
само	 Софийска	 градска	
художествена	 галерия.	
Екипът	на	Алберто	Стайков	
от	 фондация	 „Графия“	 ще	
изработят	 тактилните	 кар-
ти	 и	 записите	 на	 аудио-
грамите.	 Ще	 се	 заснеме	
кратко	 видео	 с	 резултати	
от	 проекта.	 Част	 от	 так-
тилни	картини	ще	включим	
в	 гостуващи	 и	 пътуващи	
изложби.

- кои са партньори по 
проекта?

	На	първо	място	е	Ре-
гионалната	организация	на	
съюза	 на	 слепите,	 пред-
ставлявана	от	Стефка	Пен-
чева	 и	 Негослав	 Събев,	
обединяваща	 десет	 тери-
ториални	 организации	 в	
областите	 Велико	 Търно-
во	 и	 Габрово,	 Горна	 Оря-
ховица,	 Дряново,	 Ловеч,	
Павликени,	Севлиево,	Сви-
щов,	Тетевен	и	Троян.	

Партньори	 по	 проекта	
са	 и	 Регионален	 център	
за	 подкрепа	 на	 процеса	
на	 приобщаващото	 обра-
зование	 -	 област	 Габрово	
и	Дневен	център	за	пълно-
летни	лица	с	увреждания	в	
Габрово.	

- каква беше измина-
лата година за Художест-
венатагалерия?

Художествена	 галерия	
„Христо	 Цокев“	 бе	 дома-
кин	 на	 157	 събития	 през	
изминалата	 2018	 г.	 и	 без-

спорно	е	най-	предпочита-
ното	място	за	провеждане	
на	 културни	 мероприятия	
в	 Габрово.	 Посетителите	
през	 годината	 са	 10	 486	
души.	

Екипът	 на	 галерията	
организира	37	изложби,	от	
които	 4	 национални,	 5	 с	
международно	 участие,	 6	
авторски.

Продължаваме	 органи-
зирането	 на	 традиционни-
те	изложби	на	габровските	
художници	 и	 Междунаро-
ден	 пленер	 по	 живопис	
„Боженци“	 съвместно	 със	
СБХ.	 Следим	 съвременни-
те	 тенденции	 във	 визуал-

ните	 изкуства	 и	 стимули-
раме	 участията	 на	 млади	
модерни	 автори	 в	 излож-
бите.	Във	второто	издание	
на	 биеналето	 за	 съвре-
менно	 изкуство	 „Време-
нен	 баланс	 -	 непрестанни	
трусове”	 през	 септември	
се	 включиха	 много	 нови	
автори	от	страната.	

Акцент	 в	 културния	 ни	
календар	 бе	 гостуването	
на	художника	Чен	Уайнонг	
от	Китай.	

Идеята	 за	 визитата	
възникна	 след	 запознан-
ството	 ни	 по	 време	 на	
творчески	 престой	 в	 ате-
лиетата	 на	 „Сите	 дез‘Арт“,	

Париж	 през	 2017	 г.	 Твор-
чеството	 на	 Чен	 често	 е	
определяно	 от	 специали-
стите	 като	 калиграфски	
експресионизъм	 или	 аб-
стракционизъм	в	 китайски	
стил.	 Изявен	 график,	 той	
умело	 съчетава	 съвремен-
на	 калиграфия,	 видео	 арт	
и	 пърформанс.	 Като	 из-
ползва	класически	техники	
от	 китайската	 калиграфия	
той	 създава	 абстрактни	
произведения	 съзвучни	 с	
традицията	 и	 философия-
та	на	китайското	изкуство.	
По	 време	 на	 откриването	
пред	 многобройната	 пуб-
лика,	 той	 създаде	 10	 мет-
рова	 творба	 „Тао.	Истина,	
път,	 посока”	 и	 я	 дари	 на	
галерията.

Организирахме	 две	
изложби	 по	 случай	 Евро-
пейската	 година	 на	 кул-
турното	наследство.	Обра-
зователната	 изложба	 „От	
Европа	 към	 Европа”	 бе	
представена	 в	 галерията,	
а	 с	 „	 Избрано	 от	 фонда”,	
гостувахме	в	ДКИ	„Дворе-
ца”	Балчик	-	галерия	„Тихо-
то	гнездо”.	

Затвърдихме	партньор-
ствата	 си	 с	 Национална	
художествена	 галерия,	
СГХГ,	 ХГ	 „Борис	 Денев”-	
Велико	Търново,	 ХГ	 „Илия	
Бешков“-	 Плевен,	 худо-
жествените	галерии	в	Русе	
и	 Казанлък,	 ХГ	 „Асен	 и	
Илия	Пейкови“-	 Севлиево,	
Музей	 на	 Възраждането	
„Иларион	 Макариополски”	
-	 Елена,	 ДКИ	 „Двореца”	
-	Балчик,	като	реализирах-
ме	 множество	 съвместни	
изложби.

Водени	от	разбирането	
за	 обединение,	 галерията	
продължи	 партньорството	
си	 с	 Общинска	 и	 Област-
на	 администрация,	 Музей	
Дом	на	хумора	и	сатирата,	
РИМ	 Габрово,	 Държавен	

архив	 -	 Габрово,	 ЕМО	 -	
Етър,	АИР	 -	 Боженци,	 Ре-
гионална	 библиотека	 „Ап-
рилов-Палаузов“,	Национа-
лен	 музей	 на	 образова-
нието,	 Габровски	 камерен	
оркестър,	СБХ,	Дружество	
на	 писателите	 -.	 Габрово	
и	др.

Продължихме	 инициа-
тивата	„акцент	на	месеца”	
и	 всеки	 втори	 вторник	 от	
месеца	 представяме	 би-
ографични	 сведения	 за	
творци	 и	 малко	 известни	
и	интересни	факти	за	тех-
ните	произведения.

- как се обогатява 
фондът на Хг „Христо Цо-
кев”?

-	Художественият	фонд	
на	галерията	се	обогатява	
чрез	 дарения	 и	 откупки.	
През	 изминалата	 година	
инвентирахме	 146	 нови	
творби,	от	които	11	откуп-
ки	и	135	дарени.	

Постъпи	 голямо	 даре-
ние	 от	 семейство	 Лаза-
рови	 -	 131	рисунки,	живо-
писни	 творби,	 веществени	
материали	 на	 габровския	
художник	 Йордан	 Лаза-
ров	на	стойност	16	421	лв.	
Част	от	творбите	са	вклю-
чени	в	изложбата	„Йордан	
Лазаров	 -	 дарение”	 и	 мо-
гат	да	бъдат	разгледани	до	
края	на	месец	февруари.

Една	от	основните	дей-
ности	на	галерията	е	опаз-
ването	 и	 съхранението	 на	
движими	културни	ценнос-
ти	 в	 художествените	 фон-
дове.	Тази	 година	 рестав-
рирахме	 три	 картини	 на	
Владимир	Димитров	-	Май-
стора,	 Димитър	 Гюдженов	
и	Стоян	Сотиров.

- как се поддържа ма-
териалната база?

-	 Галерията	 разполага	
с	 мащабни	 специализи-
рани	 художествени	 прос-
транства	с	обща	площ	1500	

м2и	това	изисква	известни	
усилия.	През	 2018г.	 се	из-
върши	основен	ремонт	на	
покрива	 на	 стойност	 19	
038.00	 лв.,	 отстранени	 са	
течовете,	 констатирани	 в	
предходни	години.	Четири-
те	изложбените	зали	са	в	
много	 добро	 състояние	 и	
тук	е	мястото	да	кажа,	че	
от	тази	година	обособихме	
ново	изложбено	простран-
ство	-	малка	зала	етаж	1,	
в	която	през	месец	февру-
ари	ще	представим	излож-
ба	„Графика”.

- не забравяте и най-
малките художници - де-
цата?

-	 Те	 са	 важен	 аспект	
в	 дейността	 на	 галерия-
та.	 Успешно	 се	 развиват	
заниманията	 в	 Детското	
арт	ателие.	В	него	рисуват	
деца	на	възраст	от	7	до	10	
години.	 Техни	 57	 рисунки	
бяха	 показани	 в	 изложба	
„Цветни	емоции”.

Целта	 на	 екипа	 на	 га-
лерията	 е	 децата,	 младе-
жите	да	се	образоват	чрез	
забавление.	 Арт	 ателието	
се	провежда	всяка	събота	
от	 10	 до	 12	 часа	 на	 цена	
2.00	 лв.	 като	 материалите	
се	 осигуряват	 от	 галери-
ята.	 Организират	 се	 бе-
седи,	 игри	 и	 уъркшопове	
свързани	с	празници,	дати	
от	 културния	 календар	 на	
града	и	галерията.	

- какво е преди всич-
ко Художествената гале-
рия? 

-	 Художествена	 гале-
рия	 „Христо	Цокев“	 преди	
всичко	 е	 място	 за	 среща	
с	 изкуството.	 Институт	 за	
утвърждаване	 на	 култура,	
образование,	 изкуство,	
духовни	 ценности.	 Въз-
можност	 посетителят	 да	
се	 самоопредели	 и	 наме-
ри	място	в	разнообразния	
културен	афиш.	

На	 15	 януари	 в	 обно-
вената	зала	на	отдел	„Из-
куство“	 на	 Градска	 библи-
отека	 при	 голям	 интерес	
от	 страна	 на	 севлиевци	
бяха	 представени	 древни	
и	 съвременни	 китайски	
литературни	 произведения	
–	„Тридесет	и	шестте	стра-
тегеми”,	„Нощни	разговори	
край	 огнището”,	 „Чудните	
дела	на	съдията	Бао”,	„Бит	
и	 душевност	 на	 моя	 на-
род”,	 „Уморен	 да	 се	 раж-
дам	 и	 да	 умирам”,	 „Сън	
в	 алени	 покои“,	 „Основ-
ни	 понятия	 в	 китайската	
мисъл	 и	 култура“,	 „Първи	
стъпки	в	китайската	меди-
цина“,	 преведени	 на	 бъл-
гарски	 език	 от	 Петко	 Хи-
нов	–	забележителен	млад	
човек,	един	от	най-добрите	
китаисти,	 преводач,	 поет	
и	 писател,	 носител	 на	 11-
тата	 национална	 награда	
на	КНР	за	особен	принос	
към	 китайската	 книга,	 ди-
ректор	 на	 редакционния	
отдел	за	темите,	свързани	
с	Китай	към	издателството	
за	 чужди	 езици	 към	 Пе-
кинския	университет.

История	 и	 философия,	
религия	 и	 традиции,	 изя-
щество	 и	 мъдрост,	 загад-
ки	 и	 любов	 ще	 намери	
читателят,	 решил	 да	 от-
вори	 страниците	 на	 тези	
произведения,	издадени	от	
издателство	„Изток-Запад“,	
които	 могат	 да	 бъдат	 на-
мерени	и	в	Градска	библи-
отека.	–	Севлиево.

По	 инициатива	 на	 Пе-
тко	 Хинов	 и	 с	 активното	
съдействие	 от	 страна	 на	
библиотеката	 беше	 учре-
ден	„Клуб	на	оцеляващите	
чрез	 четене“.	 Преоткрива-
не	 на	 книгата	 и	 нейния	
свят.

Четенето	 ни	 прави	
свободни.	 Бавното	 чете-
не.	Пътят	към	свободата	е	
обратният	път	към	книгите	
и	живото	общуване	между	
нас.	Книгите	не	са	просто	
забавление.	 Нито	 просто	
бавен	път	към	знанията.	Те	
са	начин	на	живот.	

Графикът	 на	 срещите	
на	клуба	и	темите	за	дис-
кусия	ще	бъдат	оповестени	
допълнително	на	страница-
та	на	Градска	библиотека.

Евгени Недев, директор на Художествената галерия „Христо Цокев”: 

„В ãалерията незрящите пîñетители ще мîãат äа ñе äîкîñнат 
и ñъпреживеят изкуñтвîтî на изявени  áълãарñки  хуäîжници”

продължава от стр. 1
Всеки	 творец	 –	 откритие	
и	извор	на	непозната	кра-
сота	 и	 вдъхновение.	 Ней-
ната	 аура	 изпълваше	 ця-
лата	изложбена	зала	„Арт	
зона“	в	Тренинг	центъра	на	
„Идеал	 Стандарт-Видима“	
в	 Севлиево,	 събуждаше	
вълнението	 и	 спомена	 за	
нея.	„Казвам	се	Сава.	Син	
съм	на	Ирина	Колбасова	и	
Милчо	Христов.	С	брат	ми	
Игор	 имахме	 късмета	 да	
се	родим	при	добри,	чест-
ни,	образовани	и	работли-
ви	 хора.	 За	мен	 е	 чест	 и	
дълг,	 че	 мога	 да	 продъл-
жа	работата	на	майка	ми.	
Обещах	й,	че	ще	се	грижа	
за	семейството,	за	дома	и	
за	 галерията	 с	 цялото	 си	
сърце.	 Само	 времето	 ще	
покаже	 дали	 съм	 достоен	
заместник“	 –	 прозвучаха	
думите	 на	 нейният	 син	
Сава	Христов,	с	които	той	
откри	 възпоменателната	
изложба.	
	 „Галерия	 Видима	 на-
трупва	 фонд	 от	 над	 650	
произведения	на	изкуство-
то,	 дарения	 и	 откупки	 от	
проведените	 изложби	 –	
разказа	 Савата,	 големият	
син	 на	 Ирина.	 -	 Благо-
дарение	 на	 много	 труд	 и	
упоритост	 днес	 стоим	 тук	
в	тази	модерна	и	красива	
зала.	 Специално	 пригоде-
на	 за	 нуждите	 на	 една	
съвременна	галерия,	всеки	
един	детайл	е	по	идея	на	
Ирина.	Тук	 по	 принцип	 се	
помещава	 постоянна	 ко-
лекция	 от	 над	 150	 творби	
на	едни	от	най-известните	
съвременни	 български	 ху-
дожници	на	20	век	–	това	
сте	 вие.	 Сред	 авторите	
гостували	 на	 галерията	
има	 и	 много	 имена,	 кои-
то	 също	са	ни	напуснали,	
но	 техните	 творби	 винаги	

ще	ни	напомнят	за	техния	
принос.		
	 Изложбата,	 която	 от-
криваме	 днес,	 е	 прекрас-
на.	 Не	 знам	 дали	 някъде,	
някога	и	за	някого	е	пра-
вено	нещо	подобно.	Може	
би…	 Но	 тази	 изложба	 е	
много	ценна,	защото	всяка	
една	 творба	 е	 посветена	
на	 Ирина	 и	 е	 създадена	
с	 мисъл,	 чувство,	 памет,	
със	сърце.	От	всички	твор-
би,	 които	 виждате	 тук,	 35	
са	 дарение.	 Те	 ще	 бъдат	
първите	 постъпления	 във	
фонд	 Ирина.	 Една	 колек-
ция,	 която	 вярвам	 ще	 се	
допълва	още	във	времето.	
Тази	колекция	ще	носи	не	
само	 нейното	 име,	 но	 и	
имената	 на	 всички	 нейни	
приятели,	 които	 намериха	
начин	 да	 й	 се	 отблагода-
рят“.
	 До	 дарените	 от	 тво-
рците	картини	стояха	пос-
вещенията	-	спомени,	кои-
то	творците	бяха	написали	
за	 Ирина	 Колбасова.	 На	
2	 януари	 2019	 г.	 Валентин	
Доневски	е	написал	стих:	
„Една от малкото ято 
От тия, които някак си 
Влизат в сърцата ни 
И си остават до край
И отлитат някъде
към безкрая 
Където свети звездата им 
И по женски изпраща
вълните неугасващи 
На приятелска любов
към събрат
В спомен за очите засмени 
С пламък скрепени в синьото 
Там синьото
вечно безвремие 
Където са сини
даже дърветата“

Стели	 Грънчаров	 при-
помни	и	за	своята	излож-
ба	-	„Музика	на	цветовете“	
беше	 заглавието	 на	 пре-
красния	текст,	който	беше	

написала	Ирина	за	откри-
ването	 на	 моя	 изложба	
в	 галерия	 „Видима“	 през	
2009	 г.	 Музика	 за	 цвето-
вете	 е	 и	 заглавието	 на	
творбата,	 която	 посветих	
на	нея.	Незабравимите	ми	
спомени	от	срещите	с	тази	
отдадена	 на	 изкуството	
жена	 са	 като	 светли	 ми-
гове,	лъч	светлина	или	по-
скоро	 сноп	 от	 лъчи	 свет-
лина,	породени	от	нейното	
вродено	 благородство	 и	
артистизъм.	 Благодаря	 на	
моя	скъп	приятел,	Оги	Це-
ков,	за	запознанството	ми	
с	 Ирина.	 Няма	 нищо	 слу-
чайно	в	този	живот“.	

Габровецът	Росен	Дон-
чев	беше	написал:	„С	Ири-
на	 се	 запознахме	 преди	
повече	 от	 20	 години.	 Тя	
дойде	в	нашето	иконопис-
но	 ателие	 на	 „Етъра“	 и	
повече	от	час	си	говорех-
ме	 за	 светлата,	 духовна	
и	 мистична,	 вгледана	 на-
горе	 живопис	 на	 А.	 Руб-
льов.	 Свети	 Андрей	 Руб-
льов!	 После	 в	 годините,	
закономерно	обръщението	
стана	 Ирка	 и	 се	 случиха	

много	 общи	 проекти...	 Ви-
наги	 като	 гледам	 иконите	
на	 Рубльов,	 а	 това	 става	
често,	си	спомням	Ирка...“

И	още,	и	още	вълнува-
щи	 текстове,	 до	 дарените	
картини,	които	се	впиваха	
в	 умовете	 на	 всички	 в	
залата,	 за	 да	 продължат	
в	живота	в	различните	му	
измерения,	 да	 се	 впле-
тат	 в	 спомена	 на	 Сава	
Христов:	 „Майка	ми	 е	ро-
дена	 на	 6	 август,	 1961	 г.	
в	 Санкт	 Петербург,	 тога-
ва	 Ленинград.	 Зодия	 Лъв	
с	 асцендент	 Слънце.	 По	
това	време	по-голяма	част	
от	 Петербург	 е	 все	 още	
в	 развалини,	 и	 се	 въз-
становява	 от	 3-годишна-
та	 обсада	 на	 фашистите.	
Тя	 е	 от	 добро,	 но	 бедно	
семейство.	 Единственото,	
което	 могат	 да	 й	 дадат	
нейните	 родители	 са	 зна-
ния.	Още	преди	да	тръгне	
на	училище	тя	познава	му-
зеите,	 галериите	 и	 двор-
ците	 в	 града.	 Оттам	 учи	
за	 руската	 култура	 и	 за	
световното	 изкуство.	 Още	
в	 гимназиалните	 курсове	

се	ориентира	към	сферата	
на	 изкуствата.	 През	 1985	
г.	 завършва	 художествена	
академия	 „Илия	 Репин“	 с	
отличие,	специалност	 „Ис-
тория	на	изкуствата“.	През	
целия	 период	 на	 своето	
следване	 тя	 работи	 па-
ралелно	 в	 научния	 отдел	
на	 Ермитажа	 –	 продължи	
разказа	си	той.	-	Един	ден	
среща	 баща	 ми,	 пламва	
любовта.	Попада	в	Севли-
ево,	град	който	е	по-малък	
от	 квартал	 на	 Петербург.	
Няма	 приятели,	 не	 знае	
език.	 Започва	 да	 учи	 за	
България,	 за	 историята,	
за	 изкуството	 по	 наши-
те	 земи.	 Годината	 е	 1986	
–	 още	 в	 годината,	 когато	
пристига	 в	 България	 пе-
чели	конкурс	по	изкуство-
знание	 на	 български	 език	
към	Българската	Академия	
Науките	и	е	назначена	на	
работа	 в	Дома	на	 хумора	
и	 сатирата.	 След	 това	 се	
появявам	 аз,	 после	 брат	
ми.	Няколко	години	Ирина	
търси	 своето	 място	 под	
слънцето	в	период,	в	кой-
то	културата	е	просто	„по-
следната	 една	 минута“	 от	
емисията	 новини.	 Докато	
един	 ден	 не	 получава	 по-
кана	от	тогавашния	дирек-
тор	 на	 „Идеал	 Стандарт–
Видима“	–	г-н	Васил	Кънев	
–	 в	 началото	 да	 открива	
изложби,	 а	 по-късно	 и	 да	
оглави	 лично	 новосъзда-
дената	галерия	в	града.	От	
там	нататък	всеки	един	от	
вас	е	част	от	20-годишната	
история	на	галерията.	
	 Ирина,	 обичаше	 живо-
та.	Обичаше	морето,	обла-
ците.	 Обичаше	 пътешест-
вията.	 Обичаше	 цветята!	
Обичаше	 интелигентния	
разговор.	 Обичаше	 да	 се	
разхожда	сама.	Търсеше	и	
намираше	красотата.			

Õуäîжници îт цялата ñтрана уважиха паметта на Ирина Кîлáаñîва

Китаиñтът Петкî Õинîв учреäи 
„Клуá на îцеляващите чрез четене”


