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• Bulgarian homes network •

	 -	Харесва	ли	ви	биена-
лето	на	хумора	и	сатирата	
в	изкуството.	За	пръв	път	
сте	гост	на	събитието?
   - Биеналето е на тол-
кова високо ниво, че би 
било подходящо за вся-
ка световна галерия във 
Франция, в Италия, в Гер-
мания. Нивото наистина 
е много високо. Участват 
творби от цял свят, журито 

е много компетентно. Спе-
циални поздравления за 
директора на Дома на ху-
мора Маргарита Доровска.
  -	Вярно	ли	е,	че	сте	ис-
кали	да	ни	я	вземете	и	да	
я	 направите	 директор	 на	
Националната	 художест-
вена	галерия?
   - Да, вярно е, тя ра-
боти с европейски маща-
би.                   стр. 3

стефка Бурмова

 Днес, по време на тър-
жествения Академичен съ-
вет в габровския Техниче-
ски университет по повод 
24 май, ще се състои офи-
циална церемония по връ-
чване на званието „Доктор 
хонорис кауза“ на проф. 
д-р инж. Емил Колев. 
 54-годишният професор 
е преподавател в герман-
ския Университет за при-
ложни науки в Шмалкал-
ден. 
 Престижното звание 
се връчва за принос в раз-
витието и укрепването на 
международното сътруд-

ничество в областта на 
науката и образованието, 
съобщи зам.-ректорът на 
Техническия университет  
в Габрово доц. Илия Же-
лезаров. Високото отличие 
се присъжда на родения в 
Габрово професор за ока-
заното от него съдействие, 
свързано с възможоността 
студенти от Техническия 
университет да получават 
две дипломи – българска 
и германска по специал-
ността „Мехатроника“. До 
момента Техническия уни-
верситет са завършили 
своята магистърска степен 
с две дипломи пет млади 
специалисти.       стр. 2

Прîф. Емèл Кîлåв îò Шмалкалдåí ñòава 
"Дîкòîр хîíîрèñ кауза" íа ТУ - Гаáрîвî

9 май 2012, Шмалкалден: В центъра двамата ректори проф. д-р Елмар Хайнеман и проф. Райчо 
Иларионов. Най-вдясно проф. Емил Колев, ръководител на програмата за обмен в Шмалкалден

Съдъò върíа дåлîòî за уáèйñòвîòî 
в Бîãдаíчîвцè íа прîкурîра
 Състав на Окръжен 
съд – Габрово прекрати 
съдебното производство 
по наказателно дело за 
двойното убийство в село 
Богданчовци и върна де-
лото на прокуратурата "за 
отстраняване на допусна-
ти съществени отстраними 
нарушения на процесуал-
ните правила".
 Съдът счите, че има 
"противоречия между 
фактите, изложени в об-
стоятелствената част на 
обвинителния акт и тези, 
посочени в диспозитивна-
та част на същия. Съдът 
прецени още, че не са 
изпълнени задължителните 
указания (относно отстра-
няване на противоречия в 
обвинителния акт), дадени 
от  Апелативен съд – Вели-
ко Търново при предходно-
то разглеждане на делото. 

Указанията на висшесто-
ящият съд са задължител-
ни, както за съдебния със-
тав, така и за прокурора и 
неизпълнението им също 
се явява съществено про-
цесуално нарушение.
 На 11 август 2017 го-
дина в Богданчовци бяха 
убити 61-годишна жена и 
70-годишен мъж. Двама 
мъже бяха обвинени за 
убийството на съпрузите 
- В. И. от Велико Търново 
и Л. П. от София. Пър-
вият като подбудител и 
помагач, а вторият - като 
извършител. 
 Илия и Еленка са 
били застреляни, а след 
това къщата им запале-
на. Съдебно медицинската 
експертиза установи, че 
смъртта е настъпила в ре-
зултат на огнестрелните 
рани, а не при пожара.

Мèíèñòър Бîèл Баíîв: „Бèåíалåòî 
å íа мíîãî вèñîкî íèвî, ñпåцèалíè 
пîздравлåíèя за Дîрîвñка"

ЖеНиНа деНЧева
 
 Министърът на културата Боил Банов присъства на 
откриването на 24-то биенале на хумора и сатирата в из-
куството в Дома на хумора и сатирата. Той закри и Между-
народния фестивал на комедийните спектакли в Драматичен 
театър „Рачо Стоянов“ Габрово. За нивото събитията в 
двата културни института,  за грижата на министерство-
то за културата в страната Боил Банов разказва пред в. 
„100 вести“.

Уважаеми	избиратели,	
Днес,	българският	народ	и	Европа	имат	нужда	от	

СПРАВЕДЛИВОСТ.
Ние,	 представителите	 на	 „БСП	 за	 България“	 в	

Европейския	 парламент,	 ще	 отстояваме	 българския	
национален	интерес	в	общия	ни	европейски	дом.	

Ще	работим:	
•	 за	 получаване	 на	 достойни	 доходи	 и	 единен	

подход	за	формиране	на	минимална	работна	заплата	
и	пенсия	в		Европа;

•	 за	Европа	без	второ	качество	храни	и	хора;
•	 за	миграционна	политика,	основана	на	солидар-

ност	и	уважение	към	националните	приоритети;
•	 за	 увеличаване	 на	 инвестициите	 в	 България,	

които	да	осигурят	работни	места.

Уважаеми	избиратели,	
На	26	май	излезте	и	гласувайте!
Победата	 на	 „БСП	 за	 България“	 на	 Европейските	

избори	означава	начало	на	промяната	в	България.	

ЗА	
СПРАВЕДЛИВОСТ	
СЕГА!

Наãрада за Вåñåлèí Зèдарîв - ñòр. 2

Търíîвцè îãлавèха 
прîòåñòа в Гаáрîвî
 Гости от Велико Търново оглавиха протеста 
„Не на „Стратегията за детето вчера в Габрово. 
Макар да бе съвсем малоброен, пред присъства-
щите говори адвокат Иван Бораджиев от В. Тър-
ново, поканен от майките Роси Гатева, Ралица 
Петрова и Габриела Йорданова, организатори на 
протеста. Коментарите ще публикуваме в следващ брой. адв. Иван Бораджиев Ралица Петрова
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ЦЕН ТЪР ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ОБУ ЧЕ НИЕ - ГАБ РО ВО
ОР	ГА	НИ	ЗИ	РА	ЛИ	цЕН	ЗИ	РА	НИ	кУР	СО	ВЕ	ЗА:	

 ши Вач
 рЕ МонТ на шЕВ ни Ма ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог ня ри
 кра нис Ти
 Бар Ман-сЕр ВиТьор

из да Ва дър жа ВЕн до ку МЕнТ за пра Вос по соБ носТ

 гоТ Вач, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо ри
 лЕ чЕ БЕн Ма саж
 Маникюр, пЕдикюр,  
 нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

 Ма ши нисТ на пъТ но-сТро и ТЕл ни Ма ши ни

• съобщения за ремонтни дейности
• Проверка на сметка
• УслУгите, които предлагаме

водоснабдяване и канализация
 Г а б р о в о

www.vik-gabrovo.com

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

ГеорГи велев

 Община Севлиево и 
сдружение „Социална под-
крепа и информация“ ще 
си партнират в изпълне-
нието на проект за соци-
ално включване в пазара 
на труда на хора с увреж-
дания. 
 Проектът „Насърчава-
не на социалното включ-
ване на хора с уврежда-
ния в Община Севлиево“ 
е част от Оперативна про-
грама „Развитие на човеш-

ките ресурси“. Неговата 
стойност е 198 184 лв. като 
безвъзмездната финансо-
ва помощ е 100%.
 Основната цел на про-
екта е насочена към оси-
гуряване на условия за 
социално включване на 
пълнолетни хора с увреж-
дания и други уязвими 
групи от Община Севли-
ево, чрез разширяване на 
възможностите им за не-
зависим и самостоятелен 
живот, повишаване на мо-
тивацията и подкрепата за 

участие в пазара на труда. 
 По проекта е планира-
но да се проведат серия 
от обучения за подобрява-
не на знанията и уменията 
на хората с увреждания 
и създаване на възмож-
ност за трудова реализа-
ция. С изпълнението му 
се цели да се осигури мо-
тивационна и психологи-
ческа подкрепа за хората 
с увреждания в Община-
та. Ще бъде подобрено 
и социалното включване 
на хората с увреждания и 

други уязвими групи чрез 
провеждане на инициати-
ви за активно участие в 
обществото.
 Дейности по проекта 
включват идентифициране 
на хората с увреждания 
за включване в дейности 
и обучения. След това на 
тези лица ще бъде осигу-
рена мотивационна, пси-
хологическа или друг тип 
подкрепа според техните 
собствени потребности.
 Предвидени са обуче-
ния на хората за придо-

биване на ключови компе-
тентности, съгласно Евро-
пейската квалификационна 
рамка за учене през целия 
живот. Допълнително ще 
се проведат и още инициа-
тиви за активното участие 
в обществото на хората 
с увреждания, както и на 
другите уязвими групи. 
 Чрез изпълнението на 
проекта ще се подобрят 
условията за развиване на 
потенциала на пълнолетни 
лица с увреждания, както 
и възможностите за со-

циалната им интеграция в 
Община Севлиево. На тях 
и техните семейства ще 
бъде оказана допълнител-
на психологическа помощ 
и подкрепа. 
 С проведените обуче-
ния се очаква хората да 
придобият ключови ком-
петентности, да придобият 
нови трудови навици, да 
работят в екип и така да 
бъдат по-активни на паза-
ра на труда. Чрез всички 
тези мерки се очаква да 
се постигне положителен 

социален ефект и върху 
пазара на труда в Община 
Севлиево.
 Целевата група на про-
екта се състои от пълно-
летни лица с увреждания 
и техните семейства, жи-
тели на община Севлиево. 
Проектните дейности це-
лят да обхванат поне 40 
пълнолетни лица с увреж-
дания. Началото на про-
екта се планира да бъде 
дадено на 1 юли 2019 г., 
като той ще продължи 14 
месеца.

Скъпи 
съученици 
от XI "г" клас 
и целият 
випуск на 
Вечерно 
училище при 
Априловска 
гимназия,  
да се срещнем 
след 50 години.

Моля, обаждайте се 
на тел. 0889 319 293, 

Минка Иванова

   Да се срещнем след 50 години!

Петя василева

 Под наслов „Талантът 
е магия“ ПГИ „Рачо Сто-
янов“ - Дряново проведе 
традиционния си празник, 
на който изпраща свои-
те абитуриенти. С песни, 
танци, скечове и демон-

страции по бойни изку-
ства, с много желание и 
ентусиазъм участниците 
се раздадоха на сцената 
за своето училище и съ-
учениците си и получиха 
заслужени аплодисменти и 
бурните овации на въоду-
шевената публика. Гостите 

на събитието от ДГ „Дете-
лина“, СУ „Максим Райко-
вич“, НЧ „Развитие-1869“, 
Джонатан Тейлър, ОУ „Не-
офит Рилски“ - Габрово, 
група ATTENTION - Габрово 
и спортен клуб „Надеж-
да“ - Габрово поздравиха 
всички присъстващи със 

специално подготвени из-
пълнения. 
 Проф. Незнайко Все-
знайков определи и връчи 
номинациите за изключи-
телни способности на зре-
лостниците. От името на 
абитуриентите слово про-
изнесе Райна Михайлова 
– отличник на Випуск 2019. 
Поздрав към завършващи-
те  и всички присъстващи 
поднесоха класният ръко-
водител на 12 клас Петя 
Василева и Мария Събева 
– директор на училище-
то, която връчи грамоти 
за отличен успехи активно 
участие в училищните и 
извънкласни дейности.
 Тази прекрасна вечер 
се осъществи благодаре-
ние на разнообразните та-
ланти и трудолюбието на 
прекрасните възпитаници 
на професионалната гим-
назия по икономика, под-
крепени от своите само-
отвержени преподаватели 
Ст. Стоянова, С. Бонева, 
Д. Маринова, Й. Станева, 
В. Белчева, Кр. Илиев и   
Ив. Пенчев.
 На добър час, скъпи 
абитуриенти!

ГеорГи велев

 Учениците от ПГМЕТ 
„Гeн. Иван Бъчваров“ от-
вяха конкуренцията в ле-
коатлетическа щафета за 
ученици на Община Севли-
ево
 Община Севлиево ор-
ганизира лекоатлетическа 
щафета за ученици, която 
и тази година се проведе 
в парк „Казармите“ в гра-
да. 
 Чрез състезанието бе 
отбелязан и Денят на бъл-
гарския спорт, който се 
чества официално от 2005 
година насам.
 Въпреки лошото вре-
ме, повече от сто ученици 

от 5 до 12 клас премериха 
сили в бързото бягане. От-
борите бяха разделени на 
4 възрастови групи: кла-
сове 5-7, 8 клас, 9-10 и 
11-12 клас, като отборите 
се състояха от 4 момче-
та/юноши и 2 момичета/
девойки. Общата дължина 
трасето е 700 м.
 При учениците от група 
5-7 клас на старт застана-
ха отборите на ОУ „Васил 
Левски“ - с. Шумата, ОУ 
„Стефан Пешев“ и СУ „Ва-
сил Левски“. 
 Най-бързи се оказаха 
лекоатлетите на ОУ „Сте-
фан Пешев“, втори преся-
коха финала щафетата на 
СУ „Васил Левски“, а тре-

тото място заслужи втория 
отбор на  ОУ „Васил Лев-
ски“ - с. Шумата. 
 В групата на 8 клас 
сили премериха само два 
отбора: на СУ „Васил Лев-
ски“ и ПГМЕТ „Ген. Иван 
Бъчваров“. Със значима 
преднина победата грабна-
ха спринтьорите на ПГМЕТ 
„Ген. Иван Бъчваров“.
 Оспорвано беше бяга-
нето при учениците от 9-10 
клас. Тук също сили мери-
ха само лекоатлетите на 
СУ „Васил Левски“ и ПГ-
МЕТ „Ген. Иван Бъчваров“. 
По традиция  ПГМЕТ „Ген. 
Иван Бъчваров“ участва с 
два отбора – отбор 9 клас 
и отбор 10 клас. 

 Първи стана отбор 10 
клас на ПГМЕТ „Ген. Иван 
Бъчваров“, втори е отбо-
рът на същото училище, 
а на третото място бе за 
юношите и девойките на 
СУ „Васил Левски“. 
 В групата на най-голе-
мите отново противници 
бяха само отборите на СУ 
„Васил Левски“ и ПГМЕТ 
„Ген. Иван Бъчваров“. И 
в това бягане победители 
по-бързи бяха спринтьор-
ите на ПГМЕТ „Ген. Иван 
Бъчваров“. 
 Щафетата е част от 
календара на спортно-ту-
ристическите изяви в Се-
влиево и се проведе с 
подкрепата на Общината.

стефка Бурмова

 Малките севлиевски 
художници Карина Мирче-
ва и Мартин Христов полу-
чиха награди от престиж-
ния Национален конкурс 
за детска рисунка „Заха-
рий Зограф“ в Самоков, 
съобщи за вестника тех-
ният ръководител в Дет-
ския Арт център „Видима“ 
Снежана Боева. Тя обяс-
ни, че до миналата година 
председател на журито е 
бил акад. Светлин Русев, а 
за тазгодишното издание 
на конкурса председател-
ството е поето от проф. 
Аксиния Джурова.
 Шестгодишният Мар-
тин получава наградата за 
втори път, уточни г-жа Бо-
ева и допълни, че подобен 
дубъл се случва за първи 
път в иссторията на кон-
курса „Захарий Зограф“, 
за което е било съобщено 
още при откриването на 
изложбата с конкурсните 
творби от председателя на 
Съюза на българските ху-
дожници Любен Генов. 

 Мартин Христов е кла-
сиран на трето място в 
групата на най-малките 
участници н надпревара-
та. А Карина Мирчева във 
възрастовата група наа 
децата от 7 до 10 години е 
класирана на второ мяс-
то.
 Националният конкурс 
за детска рисунка се ор-
ганизира за пета поредна 
огдина от Община Само-
ков в рамките на Нацио-
налната награда на името 
на Захарий Зограф, като 
целта е да бъдат поощ-
рени малките художници, 
както и да се трасира 
пътя на приемственост 
между детското творчест-
во и голямото изкуство. 
 Ежегодно в надпре-
варата участват над 500 
творби на деца от цялата 
страна. А журито, което 
присъжда Голямата награ-
да, оценява и детските 
творби. Наградата „Заха-
рий Зограф“ е учредена 
през 1972 г., а първата 
статуетка е връчена през 
1973 г.

Оáщèíа Сåвлèåвî è ñдружåíèå „Сîцèалíа пîдкрåпа è èíфîрмацèя” ñпåчåлèха 
прîåкò за íаñърчаваíå ñîцèалíîòî включваíå íа хîра ñ уврåждаíèя

продължава от стр. 1
Доц. Илия Железаров ин-
формира още, че според 
утвърдените в университе-
та традиции по време на 
церемонията ще бъдат на-
градени студенти за висо-
ки постижения и отличен 
успех по време на след-
ването, преподаватели и 
служители за 30-годишна 
дейност в Университета, 
както и пенсионирани 
през годината преподава-
тели и служители. 
 Участие в празничното 
събитие ще вземат и де-
легации от чуждестранни 
висши училища–партньори 
на ТУ в Габрово.
 * * *
 Емил Колев е завършил 
основно и средно образова-
ние в Габров, учи една година 
(1984 - 1985) в Техническия 
университет. От 1985 до 
1990 г. следва в Технически 
университет Илменау, Компю-
търно инженерство. Открива 
собствено инженерно бюро. 
От 1996-2002 г. е асистент 
в Техническия университет в 
Илменау, От юли 2009 г. - 
професор в Университета за 
приложни науки Шмалкалден.

Прîф. Емèл Кîлåв îò 
Шмалкалдåí ñòава 
"Дîкòîр хîíîрèñ кауза" 
íа ТУ - Гаáрîвî

Предвижда се проектът да продължи 14 месеца и да помогне на хората в участието им в пазара на труда

Вåñåлèí Зèдарîв îò 
Трявíа - лаурåаò
на тазгодишния седми  
международен конкурс 
„Голямата къща на мъд-
рите хора“ в раздела за 
карикатура. Конкурсът се 
организира от Община 
Асеновград. 
 Тази година темата 
беше „От нищото нищо не 
става“. 
 Награждаването се 
състоя в градската биб-
лиотека „Паисий Хилен-
дарски” и бе съпътства-
но със забавна програма 
от хумористични етюди с 
участието на актьорите от 
Сатиричния театър Добри-
ела Попова и Емил Еми-
лов под акомпанимента на 
Хайгашот Агасян.

Пîд íаñлîв „Талаíòъò å маãèя” ПГИ „Рачî 
Сòîяíîв” - Дряíîвî èзпраòè ñвîèòå аáèòурèåíòè

„Гeí. Иваí Бъчварîв” îòвя кîíкурåíцèяòа

Малкèòå ñåвлèåвñкè худîжíèцè 
Карèíа Мèрчåва è Марòèí Õрèñòîв 
ñ íаãрадè îò „Захарèй Зîãраф”



Мèрåла Иваíîва, драмаòурã: „Надявам ñå òазè ñърцаòîñò, ñ кîяòî раáîòè 
åкèпъò íа Тåаòъра в Гаáрîвî, да ñå развèва è íèкîãа да íå уãаñва”

322 май 2019 г.

 -	 Г-жо	 Иванова,	
в	 Деня	 на	 Празника	
на	 Габрово	 е	 финала	
на 	 Международния	
фестивал	 на	 комедийния	
спектакъл,	който	за	нас	е	
едно	духовно	събитие.

- Несъмнено един по-
добен фестивал е духов-
но събитие и подарък за 
габровската публика, за-
щото тук на сцената на 
Драматичен театър „Рачо 
Стоянов” се представят 
всички възможни вариан-
ти на комедията. От аб-
сурдната, скечовата коме-
дия до сатирата и класи-
ческата комедия, каквато 
е „Един безумен ден” от 
Бомарше на Народния те-
атър „Иван Вазов”. Имаше 
много възможности души-
те на хората да се напъл-
нят със смях. Смехът да 
ги подсети да се вгледат 
в себе си.

Почти цяла седмица се 
радвам на града, който е 
много зелен, обрамчен от 
планината и прекосен от 
реката и най-вече на теа-
тралния фестивал. Не про-
пуснах да разгледам Дома 
на хумора и сатирата, 
Художествената галерия. 
Габрово е един магиче-
ски град. Чист, подреден, 
спретнат град.

Последният път, когато 
идвах се изпълняваше во-
дния цикъл и не можах да 
се порадвам на атмосфе-
рата на града.

-	Вашите	впечатления	
от	 участниците	 във	
фестивала?

- На първо място впе-
чатленията ми са за едно 
голямо разнообразие.

Фестивалът започна с 
едно специално подготве-
но представление „Начало 
на спектакъла” на габров-
ската трупа. Като селек-
ционер поисках именно 
Габровският театър да от-
крие фестивала. Първо-
началната идея беше за 

спектакъла „Свекърва” на 
Антон Страшимиров, чи-
ято премиера ще е през 
юни. Избрахме „Начало 
на спектакъла”, това тяхно 
уникално представление 
подготвено за Деня на 
театъра и възобновено по 
невероятен начин именно 
за откриването. 

Видяхме и един моно-
спектакъл „Мартин, Данчо 
и майка им”, на актрисата 
Албена Колева по текст и 
под режисурата на Камен 
Донев, едно много попу-
лярно театрално лице в 
последните години.

Следваха представле-
ния от театралната гео-
графия на България.

На втория ден гостува 
театър „София” с „Еми-
грантски рай”. Пиеса на 
австрийския писател от 
Пловдив Димитър Динев, 
играна в цяла Европа. За 
радост поставена и в род-
ната му страна и госту-
вала тук. На много голям 
успех с много аплаузи 
се зарадва това тъжно 
- смешно представление. 
Искрящо представление 
на режисьорката Катя 
Петрова.

На третият ден от фес-
тивала Плевенския театър 
бе с едно колажно пред-
ставление по руски кла-
сици. Направено с мно-
го свеж хумор, песни. И 
другото представление, 
което всички очакваха с 
голямо нетърпение, една 
от големите игри на режи-
сьора Теди Москов, който 
последните няколко годи-
ни е обърнал поглед към 
италианския неореализъм. 
Към италианското кино и 
по - известни филми и ки-
норежисьори като прави 
свои сценарии и предста-
вления. Филмът „Грозни, 
мръсни и зли” на Еторе 
Скола го е вдъхновил за 
предизвикателното загла-
вие „Коя гад изяде каш-

кавала”. Спектакълът 
имаше многоброй-
на публика, която 
беше провоки-
рана от редица 
сцени и въоб-
ражението на 
режисьора.

На след-
ващия ден 16 
май видяхме 
едно камерно 
п р е д с т а в л е -
ние „Квартет 
за двама” на 
театър 

„Възраждане” - София. 
Психологическа семейна 
трагикомедия за сложния 
живот на твореца във 
семейството. За вдъхно-
вението, което той все 
не намира. Второто пред-
ставление беше „Мъни, 
мъни, мъни” на театър Ку-
маново - Северна Маке-
дония. Една класическа 
ситуационна комедия, на-
правена с много въобра-
жение. Изиграна с много 
страст. Убедихме се, че 
псуваме на един и същ 
език…

За финалния спектакъл 
„Един безумен ден” наис-
тина съм много пристраст-
на, защото това е едно 
великолепно представле-
ние, почти супер продук-

ция 
на 

На-
род-

н и я 
т е -

а т ъ р 
„ И в а н 
В а з о в ” 
по класи-

ческа -
т а 

комедия на Бомарше 
„Сватбата на Фигаро”. На-
правена от режисьора Ми-
хаил Петров с много въоб-
ражение и много финес. 
Наистина това предста-
вление беше в конкурен-
ция, по часа на откриване, 
с Биеналето на хумора и 
сатирата в изкуството. Ог-
ромният плюс на спекта-
къла са неговите мащаби. 
И в театралната игра и в 
театралните стилове, кои-
то то представя пред пуб-
ликата. Една карнавална и 
социална комедия, която 
кореспондира с всички 
времена - тирани, проти-
вопоставяния, остроумие-
то на народа… И всичко 
това един голям театрален 
карнавал в навечерието 

на големия истински кар-
навал, с който Габрово е 
много прочуто. 

Постановката се при-
ема изключително възтор-
жено. Дори наградихме 

10 000-я зрител на сце-
ната на Народния театър. 
Наистина в нея участват 
ярките звезди на театъра 
Параскева Джукелова и 
Гергана Змийчарова. Мно-
го разпознаваеми лица и 
за габровската публика. 
В представлението участ-
ват много от прочутите 
съвременни актьори Вяра 
Табакова, Стоян Пепела-
нов, Васил Драганов и 
др. Едно представление с 
много силен състав, мно-
го силна хереография на 
Мариана Крънчева. Има 
звезди, които можеше да 
се видят не по сред бял 
ден, а на сцената на Га-
бровския театър.

За сега спектакълът 
не пътува много пред-
вид неговата супер 
продукция, мащаб-
ност, тежка сцено-
графия.Така, че га-
бровци са щастливи 
тази постановка 
да гостува в дни-
те на фестивала.

- Какво ви 
изненада на 
фестивала?

- Изнена-
даме нещо ху-
баво и нещо 
не толкова ху-
баво. Изнена-
да ме добрата 
организация, 
сърдечността на 

домакините, на 
директора Петко 

Койчев и неговия 
екип. Всички бяха посве-
тени, фестивалът да бъде 
добре организиран, да се 
привлекат много посети-
тели, да има паралелна 
програма, арт изложба във 
фоайето със сценографски 
проекти на Ардаш Тавукчи-
ян, дългогодишен художник 
в ДТ „Рачо Стоянов”. 

Публиката заслужава 
тези духовни подаръци 
- театралният фестивал, 
биеналето, карнавалът. 
Хората едва ли си дават 
сметка колко големи съби-
тия са те.

Чудесно е, че домаки-
ните са предвидили и спе-
циална карта с намале-
ние на билетите за цялата 
програма на фестивала.

Въпреки моите усилия 

да избера представления, 
които не прекрачват гра-
ницата на добрия вкус, 
нещо много трудно в съ-
временната комедия, все 
пак имаше моменти, в 
които и аз лично прежи-
вявах още веднъж пре-
дизвикателството, че не 
съм се справила докрай 
с тази задача. Но това 
общо взето е проблем на 
цялото ни време, едно от-
ражение от телевизион-
ните шоу програми, които 
изключително притъпиха 
високия вкус. Свалиха го 
в най-ниски вибрации от 
кръста надолу и се надя-
вам, че все пак, почти 80 
процента от присъствието 
на комичните вариации 
на сцената по време на 
фестивала избягваха този 
хумор. Имаше и такива 
смешки.

-	какво	отразява	днес	
театърът	 -	 външната	 или	
вътрешната	 страна	 към	
душата	 на	 човек?	 На	
този	 фестивал	 го	 имаше	
зрителното	и	душевното.	

- Мисля, че това е 
целта на всеки театрален 
фестивал и на театъра 
въобще. Да изгради тази 
цялост. Да е отвън и отвъ-
тре. И отвън да впечатли 
сетивата на зрителя, но 
да докосне и душата му. 
Дали ще я разтърси, дали 
ще я разсмее, дали ще я 
провокира е отделен въ-
прос. Но, когато има само 
едното тогава художестве-
ните неща се губят. Струва 
ми се, че тук на фести-
вала в повечето случаи 
ние имахме една такава 
художествена цялост, коя-
то работеше и за вън и за 
вътре.

-	 кой	 спектакъл	 ще	
запомните?

- Гледала съм всич-
ки спектакли по няколко 
пъти. В Габрово струва 
ми се, че публиката най-
бурно реагира, преди по-
следното представление, 
на „Емигрантски рай” на 
театър „София”. Може би, 
защото имаше жива музи-
ка, а и защото още не е 
гледала и не се е срещала 
с „Един безумен ден”, го-
лямото представление на 
Народния театър. 

Най-хубавото е, че има 
реакции и публиката не 
остава равнодушна, че не 
напуска залите, че не ос-
вирква актьорите, а на-
против - радва се на въз-

можността в продължение 
на пет дни да гледа толко-
ва много представления. 
Да се посмее и в залата и 
на себе си.

-	Днес,	не	се	ли	пишат	
комедии	много	рядко?

- А, не, не. Гъмжи от 
комедии. За съжаление 90 
% от тях са много посред-
ствени, съвсем повърх-
ностни. Разбира се, има 
и комедиографи, които 
продължават да владеят 
жанра. Много известен 
български комедиограф е 
Христо Бойчев, който про-
дължава да пише своите 
уникални комедии. Коме-
диографи не се раждат 
често. В цялата история 
на българската драматур-
гия това е Ст. Л. Костов, 
а и на световната - Бом-
арше, Шекспир, Молиер. 
Комедията е много трудно 
изкуство. Да разсмееш е 
по-трудно, отколкото да 
разплачеш публиката.

-	 как	 видяхте	 нашата	
публика?

- Много се зарадвах 
на една подготвена, инте-
лигентна публика, която 
очаква фестивала. Това е 
нейният фестивал. 

-	 Ражда	 ли	 се	
бъдещо	 сътрудничество	
на	 габровската	 сцена	 с	
Народния	театър?

- Такова има. За тре-
ти път на 20 май гостува 
представлението „Първото 
българско царство. Отшел-
никът” на режисьора Пе-
тринел Гочев и Яна Петро-
ва. Питате за Емануела 
Шкодрева? Не знаех, че 
една от изявените актри-
си на Народния театър е 
свързана с Габрово, че 
нейният баща Васил Шко-
древ е габровец. Една ак-
триса с много ярки роли 
напоследък. Сигурно тя и 
габровци биха се зарад-
вали да я видят на га-
бровска сцена. Тя играе 
във „Виновният” на Ди-
митър Димов и режисьор 
Юрий Дачев. Последна-
та й премиера заедно с 
Михаил Белалов и Мария 
Стефанова е „Моята скъпа 
лейди”. 

Надявам се, сътрудни-
чеството на двата театъ-
ра да продължи. Надявам 
се, тази динамика, тази 
сърцатост, с която работи 
екипът на ДТ „Рачо Сто-
янов” също да се развие 
във времето и да не угас-
ва.

продължава от стр. 1
Наблюдавам работата й от 
няколко години. Домът на 
хумора и сатирата дръпна 
много напред.
   Тя обаче ми отказа. 
Обясни, че в Габрово е 
щастлива, че в Дома на 
хумора и сатирата може 
да реализира идеите си, 
има нужната подкрепа.
 	 	 -	 Разгледахте	Дома	на	
хумора,	 видяхте	 всички	
изложби.	 какви	 са	 впе-
чатленията	ви?
  - Музеят е уникален, 
единствен по рода си е. 
Домът се развива непре-

къснато, не разчита само 
на стара слава.
 			-	Министерството	под-
крепя	 ли	 културните	 ин-
ститути,	 включително	 и	
финансово?	
 - Стремим се да оси-
гуряваме среда, възмож-
ности за изява на кул-
турните институти, за да 
могат нашите творци да 
се съизмерват със све-
товните тенденции. Много 
сериозно подкрепихме фи-
нансово Дома на хумора. 
Подпомагаме и габров-
ския театър. Той има млад, 
енергичен директор, много 
разчитаме на него. В стра-
ната вече има 7-8 млади 
директори на театри, това 
е пътят - младите да пое-
мат нещата в свои ръце.
 		-	А	за	читалищата	нами-
рате	ли	средства?
   - Читалищата са уникал-
на структура за Европа. 
Трябва да я пазим, да я 
съхраняваме, да я разви-
ваме. Там, където хората 
от читалищата искат да 
работят, нещата се полу-
чават. Вдигнахме бюджета 
на читалищата. Държавата 
ги подкрепя сериозно.

Мèíèñòър Бîèл Баíîв: „Бèåíалåòî 
å íа мíîãî вèñîкî íèвî ...

вела лазарова

 Мирела Иванова, драматург на Народния театър „Иван 
Вазов” и главен редактор на едноименното списание, беше 
селекционер на спектаклите включени в тазгодишния Меж-
дународен фестивал на комедийния театър. Била е дългого-
дишен главен уредник  на къща-музей „Иван Вазов”. Първият 
театрален проект, в който участва е „Майстори” от Рачо 
Стоянов на режисьора Петринел Гочев. 
 Автор е на 12 книги поезия, проза, публицистика. С ев-
ропейска награда за модерна поезия Херман Ленц”. Превежда 
от немски. Преподава в магистърска програма „Преводач-ре-
дактор” в СУ „Св. Климент Охридски”.

БояНа ПеНЧева

 Ръкописно воден теф-
тер от фонда на НБ „Св. 
св. Кирил и Методий”,  
свързан с историята на 
Габровското училище и не-
говия Благодетел, ще „оси-
нови” Националната Апри-
ловска гимназия.
 Тефтерът обхваща вре-
мето от 1 май 1840 до 30 
януари 1850 година. Съ-
държа копия на писма от 
габровци до Васил Апри-
лов, Николай Палаузов, 
Константин Огнянович, 
братя Мустакови, Йоан Ба-
калоглу и други дарители 
за българската просвета. 
Писмата са във връзка с 
Габровското училище, от-
крито през 1835 г.; с учи-
лищни сметки; изпращане 
на българчета да учат в 
Русия и др. В периода 
влиза и 1847 година, ко-
гато Априлов за първи и 
единствен път се връща в 
Габрово и прави подписка 
за изграждане на сегаш-
ната гимназия.
 Тефтерът вече е в про-
цес на осиновяване. В 
средата на май ученици от 

iXа и Xа с класни ръково-
дители Стефка Костадино-
ва и Владилена Катевска 
посетиха Националната 
библиотека и се запозна-
ха с програмата „Осинови 
книга”. Специалистите рес-
тавратори са им предло-
жили три  ръкописни теф-
тера, които се нуждаят от 
почистване, затваряне на 
разкъсванията и реставра-
ция на подвързията. Два 
от тефтерите са свързани 
с гимназията. Единият е 
по-ранен (24 април да 1 
май 1840 г.) и съдържа 
списък на всички дарени 
и откупени книги, които 
стават част от фонда на 
библиотеката при Габров-
ското училище. Учениците 
избират втория - от 163 
листа, в който са писмата 
до Априлов. За неговата 
реставрация са необходи-
ми 802 лева.
 Набирането на сред-
ствата вече е започнало. 
Вдъхновени от идеята да 
се спаси ценния за гимна-
зията документ, родители 
на ученик от Xа са дарили 
първите 100 лева. Учени-
ческият съвет е внесъл 

още 50. Досега са събрани 
около 200 лева.
  Учениците са изработи-
ли кутия за дарения, която 
да бъде поставен във фо-
айето на главния вход. В 
нарочно обръщение към 
училищната общност Сте-
фка Костадинова, учител 

по български език и лите-
ратура, предлага средства-
та, определени за букет 
на любимия учител за 24 
май, да бъдат дадени като 
дарение. Тази идея тя е 
взаимствала от други оси-
новители на книги – 125 СУ 
„Боян Пенев”. Столично-
то училище, което е стар 
приятел на НАГ, миналата 
година осинови 4 ценни 
книги, събирайки необхо-
димите 1400 лева чрез да-
рителска кампания.. 

 П р о -
г р а м а т а 
„Осинови 

книга” в НБКМ датира от 
2009 година. Сред осино-
вените досега книги са 
“Борилов синодик” от XIV 
век, “Втори Слепченски 
поменик” (1792-1832), “Жи-
тие и чудеса на св. Георги” 
(XVIII -XIX век), “История 
славянобългарска” (Бело-
черковски препис, 1843)  
„Четириевангелие” (Етро-
полско, 1658 г.) и др.
  „Осиновителят” полу-
чава право името му да 
бъде сложено чрез худо-

жествено изработен ети-
кет в кутията за дълготрай-
но съхраняване на доку-
мента. Получава и правото 
да получи достъп до ори-
гинала в неговия първо-
начален или реставриран 
вид.
 Осиновителят се удос-
тоява с Дарителска грамо-
та. Имената на дарителите 
се вписват в разделите 
„Осиновители” и „Осинове-
ни книги” и се оповестяват 
всяка година в Деня на 
народните будители или на 
празника на Библиотеката 
- 10 декември.

Нацèîíалíаòа Апрèлîвñка ãèмíазèя 
„îñèíîвява” важåí за èñòîрèяòа й òåфòåр 

В Националната библиотека - среща със 
специалист от Реставрационното ателие. 
Вляво - кутията за дарения
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 Поредицата от занимателни географски и 
исторически тестови въпроси е предложена от 
Христо Кичиков и Спасимир Пилев. Въпросите 
имат за цел по интересен и оригинален начин да 
проверите и обогатите вашите знания. Те пред-
лагат въпросите си в малко нетрадиционен вид 
„10+1“. Последният въпрос е с по-особено съдър-
жание.
 Вашите въпроси и предложения можете да 
изпращате на имейл: 100vesti@stovesti.info или 
kichikov@abv.bg, или в редакцията на „100 вести“ 
- Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2.
 Верните отговори ще бъдат публикувани 
следващата сряда.

тест	27

Гîлåмèòå ãаáрîвñкè 
учèòåлè                чаñò 1
 В навечерието на 24 май – Де-
нят на българската просвета и 
култура и на славянската писме-
ност, Ви предлагаме нашите въ-
проси за достойните габровски 
учители, книжовници, обществе-
ници и будители.

1. Смята се, че за първи път в 
епохата на Възраждането на 11 май 
1851 г. в град Пловдив по инициатива 
на Найден Геров се организира праз-
ник на Кирил и Методий. В Габрово  
Денят на Светите равноапостоли Ки-
рил и Методий се чества през ........ 
година и по почин на големия учи-
тел.............................................................
 
2. Той е голям български книжовник, 
просветител, духовник, организатор 
на Габровското училище и пръв учи-
тел в него. През 1835 г. подготвя 85 
таблици (Взаимоучителните таблици) 
и за пръв път онагледява обучение-
то по география с глобус – ръчно 
изработен от него. Името му носи 
едно училище в Габрово. Има и негов 
бюст-паметник в града.
Светското му име е Никола Поп-
петров Бенин (ок. 1793 – 1881), но по-
известен е с името …............................
..................................................................

3. Учила е в Одеса, а през 1870 г. 
става главна учителка в Девическо-
то училище в Габрово. Участва във 
всички общоградски прояви. Основна 
фигура е в женското дружество „Май-
чина грижа”. Прави преводи от руски 

и френски език. Пише 
статии по педагогиче-
ски въпроси. Активно 
се включва в Освобо-
дителната война (1877 
– 1878). Работи като 
учителка и в родния 
си град – Старозагор-
ската девическа шес-
токласна гимназия. 

Името на тази заслужила учителка 
(1837 – 1919) е …....................................
...................................................................

4. Той (1834 – 1906) е учител, книжо-
вник, общественик, държавник. От 
1857 г. е най-младият учител в Габров-
ското училище, но и най-добре под-
готвеният между колегите си. Завър-
шил е Киевската духовна академия. 
Усвоил пет чужди езика и е запознат 
с всички новости в педагогиката. 
Устройва първото публично изпитва-
не (1858) в училището, а през 1859 
г. празнуването на Деня на Кирил и 
Методий. Оглавява първия след Ос-
вобождението български министерски 
кабинет (1879). Роден е в Новата ма-
хала, днес габровски квартал. Името 
му е ….......................................................
..................................................................
5. Габровски учител, математик, фи-
зик, философ, един от създателите 
на Априловската гимназия. Препо-
дава математика и физика, създава 
училищни програми на габровските 
училища по математика и естествени 
науки и е първият учител специалист 
по физика. След Освобождението ра-
боти в Отдела на народната просвета 
и духовните дела в София и е бил 
Министър на народното просвещение.
Днес неговото име носи една габров-
ска гимназия. Този голям габровски 
учител (1844 – 1916) е …..........................

...................................................................

6. Той (1846 – 1928) е учител, об-
щественик, културен 
и държавен деец, 
книжовник, един от 
създателите и първи-
ят директор на Апри-
ловската гимназия. 
Ползва се с безспо-
рен авторитет, осно-
ван на солидните му 
знания и методиче-
ски умения, съчета-
ни с безупречно и 
достолепно поведе-
ние, уравновесеност, 
тактичност, умение 

за безконфлик-
тно общуване с 
хора от различ-
ни обществени 
кръгове. Народен 
предс тави т ел , 
министър на на-
родното просве-
щение, директор 
на Народната 
библиотека, до-
писен и дейст-
вителен член на 
БАН. Днес едно 
училище и ули-
ца в Габрово 
носят името на 
….........................

7. Работи в Га-
бровското учи-
лище от 1839 г., 
като понякога се 
налага да обуча-
ва до 200 деца 
едновременно. 
Габровци изра-
зяват обичта и 
почитта си към 
него, като го по-
гребват в двора 
на Девическия 
манастир. Него-
вият бюст-паметник се намира в гра-
динката до храм „Св. Троица“. Този го-
лям учител, учил децата на габровци 
над 40 години, е даскал ….....................
.............................

8. От 1860 г. е учител в Габровското 
училище, Главното девическо училище 
и Главното мъжко училище по френ-
ски, италиански, гръцки език, българ-
ска история и гимнастика. Участник 
в Националноосвободителното дви-
жение. Главен организатор в Габрово 
на Търновското въстание (1862). По 
време на Руско-турската война е 
преводач на ген. А. Столипин и стига 
до Сан Стефано. Габровци го помнят 
като способен учител, вдъхновен па-
триот и борец за свобода и с уваже-
ние го наричат даскал …......................

..................................................................

9. Тази година се навършват 150 
години (1869 – 1946) от рождението 
на един бележит учител географ, ра-
ботил в различни български градове, 
но най-голям е неговият принос като 
учител и директор в Габрово. Автор 
на три методически ръководства и 
учебници по география. Издател на 

библиотеките: „Наша татковина” и 
„Малка географска библиотека”. На-
писал към 300 научни статии на ге-
ографска и методическа тематика в 
различни списания. Неговият ученик 
Илия Габровски пише: „Спомням си 
как хубаво и леко преподаваше ге-
ографията, а учениците със сяйнали 
очи слушаха омайното му слово… За 
него нямаше слаби ученици и лоша 
дисциплина”. Бил е началник на ос-
новното образование при МНП - Со-
фия. Този голям учител е …...................
...................................................................

10. Работи като учител в севли-
евските села Бериево и Градница, 
и Габрово. Отличава се със своя 
изключителен и плодотворен инте-
рес към краезнанието. Продължава 
традицията на Васил Априлов и д-р 
Петър Цончев и около половин век 
издирва, събира и популяризира ма-
териали, свързани с Габровския край. 
Този учител и краевед (1904 – 1982) 
е ….............................................................

11. „Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!

Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден –
и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,
което в душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!”

Това е част от оригиналния текст на 
стихотворението в 14 куплета „Св. св. 
Кирил и Методий”. На 15 май 1892 
г. е създаден текстът на това стихо-
творение, а девет години по-късно е 
написана мелодията. За пръв път на 
11 май 1901 г. е изпълнен като праз-
ничен химн. Авторите на текста и му-
зиката на възторжения химн „Върви, 
народе възродени”, с който посреща-
ме най-светлия български празник, са 
…..............................................................
..................................................................
 

1 а
2 б
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Верни	отговори	на	теста	от	бр.	91

раБоТа прЕдлага

фирМа “МЕрку-
рий Производство и 
Пакетаж”АД търси да 
назначи: служиТЕл 
„чоВЕшки рЕсур-
си”, складоВ ра-
БоТник, ЕлЕкТро-
ТЕхник, МашинЕн 
опЕраТор, ТЕхнолог 
хВп. За контакти: тел. 
0885/088-099 от 8,00 
до 17,00 часа. [12, 9]

шиВашка фирМа търси 
да назначи ОТК и опера-
тор шевно производство. 
Справки на тел. 0887/623-
490, gabby_m@abv.bg.
хоТЕл на морето търси: 
рецепционист/ка, барман/
ка, сервитьор/ка, готвач/
ка, помощник кухня, ми-
ячка, камериерки и ра-
ботник подръжка. За кон-
такти: Жана Георгиева - 
0895/763-172. [33, 26]
рЕсТоранТ Търси готвач 
или салатиер. Телефон за 
връзка: 0878/30-97-79. 
[22, 17]
„ак пласТроник“ АД- 
В.Търново търси да назна-
чи Настройчик на шприц 
машини и Шлайфист. 
Тел.0879/968-632 Имейл 
адрес:milen.stefanov@aqg.
se. [15, 12]

„диМас“ ад търси да 
назначи шофьори на 
ТоВарЕн аВТоМоБил. 
Възнаграждение - 1200 
лв.  За повече инфор-
мация: тел.0885/803-
330. [11, 3]

фирМа за ремонт на мо-
токари и строителна техни-
ка търси майстор. Справки 
на тел. 0877/34-34-26. 
[22, 21]
Миячки и продава-
чи/ки се търсят на тел. 
0888/008-672, 0888/100-
161. [11, 11]Дояч за крави 
се търси на тел. 0878/181-
014. [11, 9]
заВЕдЕниЕ В Китен тър-
си да назначи За летния 
сезон: помощник-готвачи, 
възнаграждение: 1300-
1500 лв. чисти; мияч/ки-
хигиенист/ки, възнагражде-
ние - 700 лв. чисти. Осигу-
рени са храна и квартира. 
Кандидатите може да са 
без опит, но с мотивация 
за труд. За контакт: тел. 
0884/310-180. [11, 8]
БЕнзиносТанция и 
газстанция „Йоана“ тър-
си да назначи служител, 
обслужващ бензиностан-
ция. Телефон за контакти: 
0886/010-003,0884/976-
952. [20, 13]
Млад чоВЕк с желание 
за работа в кухня, може 
и без опит, за събота и 
неделя, денем, се търси на 
тел. 0877/22-53-22. [11, 
8]
заВЕдЕниЕ Търси готвач. 
Справки на тел. 0899/962-
124. [13, 7]

МЕниджър на цЕх 
за дЕкорации на 
сЕрВизи за хранЕ-
нЕ от опал търси да 
назначи. Предлага тру-
дов договор с фирмено 
обучение в чужбина и 
добро заплащане. За-
дължително с говорим 
английски език. Пози-
цията е подходяща за 
мъже. Справки на тел. 
0888/627-013. [2, 1]

МЕхана „гаБъра“ търси 
сервитьори. Справки на 
тел. 0897/974-704. [22, 
12]
фирМа Търси монта-
жник. Справки на тел. 
0888/255-318. [12, 10]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 11]
поМощник-кухня, по-
чисТВанЕ, подготовки, 
може и само до 17.30 
часа, 5 дни седмично, 
500 лв., се търси на тел. 
0887/002-030. [11, 11]
поМощник-гоТВач/ка 
за механа - 5 дни работи, 
2 почива, старт 800 лв., се 
търси на тел. 0887/002-
030. [11, 11]
сЕрВиТьор/ка за битово 
заведение - 5 дни работи, 
2 почива, 700 лв., се тър-
си на тел. 0887/002-030. 
[11, 11]
сТроиТЕлни раБоТни-
ци се набират на тел. 
0895/424-308. [11, 7]
жЕна с опит в чужби-
на за почистване на офис 
и апартаменти - тел. 
0877/776-943. [8, 6]

дЕкораТори на сЕр-
Визи за хранЕнЕ от 
опал търси да назна-
чи. Предлага трудов 
договор с фирмено 
обучение в чужбина и 
добро заплащане. За-
дължително с говорим 
английски език. Пози-
цията е подходяща за 
мъже. Справки на тел. 
0888/627-013. [2, 1]

заВЕдЕниЕ за бързо хра-
нене в град Черноморец 
набира продавачи/ки за 
летния сезон. Поема храна 
и спане. Заплата: 1000 лв. 
Справки на тел. 0888/100-
161, 0888/008-672. [11, 
7]
заВЕдЕниЕ за бързо хра-
нене в град Черноморец 
търси пенсионери - мъже, 
за транжиране на риба и 
отсервиране на маси. По-
ема спане, храна. Заплата: 
1000 лв. Справки на тел. 
0888/100-161, 0888/008-
672. [11, 7]
шофьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [11, 10]
рЕсТоранТ „ЕлЕниТЕ“ 
търси да назначи помощ-
ник-готвач и работник 
кухня. За контакт: тел. 
0897/896-176. [11, 10]
жЕна до 40 години 
за обща работа - тел. 
0888/218-048. [11, 9]
шиВачки с опит се наби-
рат на тел. 0895/442-887, 
0899/540-972. [22, 7]
фирМа Търси завар-
чик дългосрочно. 900 лв. 
стартово. Справки на тел. 
0888/366-270. [5, 3]

Магазин за хранител-
ни стоки търси да назна-
чи продавач-консултант 
със стаж по професията. 
Справки на тел. 0897/954-
247. [23, 6]
„сТоМано и металоо-
бработване Габрово“ ООД 
- Габрово, ул. „Индустри-
ална“ 36, търси 1. ЗАВАР-
ЧИЦИ на метални изделия, 
които работя с СО, може-
щи да разчитат технически 
чертежи. 2. мотокарист 
- основно, и допълнител-
но съвместяващ работа с 
лентонарезна машина и ъг-
лошлайф. Фирмата предла-
га отлично заплащане, съ-
временни условия на труд, 
възможност За постоянна 
работа и професионал-
но развитие. За контакт: 
smg.berova@yahoo.com,  
тел.0892/470-928 - Пепа 
Берова. [12, 3]
Магазин В град Трявна 
търси продавач. Мотивира-
що заплащане. Справки на 
тел. 0895/677-616. [6, 5]
„озЕкс” Търси да назна-
чи шивачки.Тел.066/804-
421. [8, 4]
„МЕБЕли пЕТроВ“ търси 
да назначи складов работ-
ник. Справки: в магазина 
на гарата. [6, 3]Готвачка 
- дневно (обедно) меню, 
се търси на тел. 0886/70-
37-62. [3, 2]

фирМа Търси работни-
ци за леярна. Осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0676/7-22-00. [13, 3]
раБоТник за производ-
ство на пластмасови де-
тайли, може пенсионер, се 
търси на тел. 0888/14-03-
06. [11, 3]
фирМа „ЕлВи“ ООД - с. 
Велковци търси да назначи 
общи работници, чистачка 
на производствени поме-
щения, работник в цех За-
печатване, работник в цех 
Кисело мляко. Справки на 
тел. 0892/281-442, от 9.00 
до 17.00 часа. [5, 2]
каМЕриЕрка за почивна 
станция в Свети Влас.Теле-
фон за контакт: 0878/484-
984. [3, 1]
БасЕйн ТрЕндафила 
търси да назначи спасител 
и чистачка - тел. 0883/27-
77-70. [11, 2]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
работник за скара. Справ-
ки на тел. 0887/90-70-32. 
[13, 2]
фирМа Търси работник 
за шприцавтомати. Справ-
ка от 14 до 18 часа на тел. 
0888/378-036. [3, 2]
Магазин „Билла“ в Тера 
Мол търси служител отдел 
„Деликатеси“. Справки на 
тел. 0887/95-00-88. [5, 2]
фирМа за производство 
на пластмаси търси за 
работа на смени: машин-
ни оператори (позицията 
е подходяща за жени), 
общи работници, машинен 
оператор (гранулатор). За 
информация: тел. 0884/22-
99-20. [11, 2]

сТолъТ под Общи-
на Габрово търси готвач. 
Справки на тел. 0894/63-
23-67. [6, 2]
рЕсТоранТ В центъра тър-
си сервитьори и миячка. 
Справки на тел. 0883/50-
19-86. [6, 2]
шофьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [11, 2]
продаВач с компютърна 
грамотност се търси на 
тел. 0896/640-415. [3, 1]
заВЕдЕниЕ Търси сер-
витьорка. Справки на тел. 
0876/46-36-27. [22, 2]
заВЕдЕниЕ Търси гот-
вач, помощник-готвач за 
работа на смени, може 
само за събота и неделя. 
Справки на тел. 0876/46-
36-27. [22, 2]
пункТ за вторични суро-
вини набира общи работ-
ници - мъже - справки на 
тел. 0895/861-974. [3, 1]
спЕшно раБоТа в гер-
мания - 00491630059397. 
[5, 1]
„БожЕнско ханчЕ“ с. 
Боженци търси жена за 
рабата - може и пенси-
онерка - справки на тел. 
0894/764-706 [8, 1]
Малка краВЕфЕрМа тър-
си работник - спраки на 
тел. 0876/415-480. [5, 1]
Магазин „Happy bug“ 
търси продавач-консултант 
на 8-часов работен ден. 
За контакт тел. 0876/262-
585. [7, 1]
МЕхана „фЕнЕриТЕ“ тър-
си да назначи ГОТВАЧ - то-
пла кухня, и СЕРВИТЬОРКА 
Справки на тел. 0896/606-
870. [13, 1]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

работа предлага; работа търси
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв

НОВИ ОФЕРТИ ЗА КЪЩИ НА
WWW.GABROVO.HOUSEПАРТАМЕНТИ
2-ст., Брянска, 80 м2,ет. 2/3,за ремонт 51 000 лв
2-ст., Г. бърдо, 62 м2, ет. 8/11, южен, тухлен, за 
ремонт; 43 280 лв
2-ст., Лъката, 6 м2, ет. 2, НС, обз. 42 500 eu
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2,ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 

ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu

3-ст., Варовник, за ремонт, 80м2, ет. 1, над гара-
жи, гараж 28 м2  60 000 лв
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 51 500 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 137 000 лв
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2,етаж от къща, след 
ремонт,газ+гараж+едностаен 39 м2,  157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел,PVC 28 500 eu
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, с обзавеждане, 
таванска стая, гараж и маза 68 600 лв
3-ст.,Трендафил1,панел, 76 м2, ет.5/5 27 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 66 500 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ 

Ид. център,137м2 ЗП, отст. пр. строеж, за основен 

ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етара, 73м2 ЗП, двор 286м2 11 800 eu
Етара, етаж от къщи, 120м2 ЗП, приземен етаж 48 
м2, 1/2 част от двор 324м2 35 900 eu
Колелото, 2-ет., 306м2 РЗП, 413м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Войново, 2-ет., 142 м2 РЗП, 1078м2 гараж, 
стопанска постройка 80 000 лв
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Драгановци,3 спални+бани,двор 920м2 91 000 лв
Козирог, с плочи, ст. постр., 1385 м2 16 000 eu
Иванили, с плочи, стоп. потр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб стр.,229 м2 РЗП, 570м2 89 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Борово, 2-ет., РЗП 106 м2, за основен ремонт, 
или събаряне, двор 192 м2 21 200 лв.
Велчевци, 2-ет., РЗП 250 м2, за основен ремонт, 
панорама, двор 539 м2 33 200 лв
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Стойчовци, 130-годишна къща, за реставрация, 
обзаведена  двор 3320 м2 52 200 лв.
Стойчовци, 130-годишна къща, отлична реставра-
ция, обзаведена  двор 2739 м2 172 200 лв
Къща на 6 км от Габрово, 211 м2 РЗП, 5 спални, 
НС 2015, двор 888 м2 139 500 eu
Къща на 3 км от Центъра ,240 м2 РЗП, 3 спални, 

НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 188 000 eu
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 100 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Борово, 192м2, стара сграда 10 600 eu 
Тончевци, 1052м2 8 500 eu
Шенини, 480 м2, с подобрения 20 000 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Гачевци, УПИ, 1033 м2, до река 16 200 лв
Войново, УПИ, 949м2, изглед - язовира 16 900 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Борово, УПИ, 503 м2,  16 900 лв
Горни Бакойци, УПИ, 720 м2,  7 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Гайтани, 1176 м2, с проект 12 100 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново,до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг, бунгало, ток, 
вода 17 600 eu
Чехлевци, 1333 м2 + стара къща 11 000 лв
Чехлевци, 812 м2, трифазен ток 6 400 лв
Шести участък, УПИ, 286 м2 32 225 еu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Чехлевци, 500 м2 + бунгало 5 500 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Драгановци, УПИ, 2085 м2, ъглов 17 600 лв
Зелено дърво, 857 м2  договаряне
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu

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

Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок обезщетение

БИЗНЕС ИМОТИ
Производствена сграда 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 139 000 лв
Хотел, Узана, 535 м2 РЗП, терен 1320 м2 дог.
Сграда, склад и рампа, 587 м2 234 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 399 000 лв
Ид. център, нощен клуб 80 м2 39 000 eu
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 
1500 м2 РЗП 193 800 eu

ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
Офис, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Лъката, 2-ст., 1 ет., полуобзаведен, 200 лв
Младост, 2-ст., 3 ет., след ремонт, обз. 360 лв
НТС, офис -65 м2 300 лв
Адм. център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТ-
ДАВАНЕ НА ИМОТ 
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3-стаен, Трендафил-1, ул. “Хри-
зантема” 2, ет. 5/5, 76 м2, 
панел, за ремонт 14600 euНU
КУПУВА двустаен център ре-
монтиран на НИСЪК ЕТАЖ 
ПЛАЩА ВЕДНАГА

EДНОСТАЙНИ:
БОКСОНИЕРА В ЦЕНТЪРА ЗАМЕНЯ ЗА ГАРСОНИЕРА
Дядо Дянко, 28м2, монолит, отлична 15 500 лв
Трендафил-1, ет. 5, панел 20 000 лв
Голо бърдо, тухла, 77м2 35 000 лв
Севлиево, 55м2, ет. 1,подходящ за офис 35 000 лв
Ид. център, 47 м2, ново строителство  40 000 лв

ДВУСТАЙНИ:
Център, тухла, ет. 5 (последен) 50 000 лв
Маркотея, ет. 2, тухла, 72м2 35 000 лв
Трендафил-2, панел, уширен, 74м2 45 000 лв
Младост, ет. 4, монолит, 70м2 40 000 лв
Тлъчници, ет. 5, тухла 32 000 лв
Бул. „Априлов“, тухла, ет. 3  45 000 лв
Трявна, ет. 1, 66м2, тухла 25 000 €
Младост, ет. 5, 50 м2, монолит 30 000 лв

ТРИСТАЙНИ:
ул. „Градище“, ет. 1, тухла, 90м2 35 000 €
Колелото, тухла, ет. 6  50 000 лв
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
До ст. „Априлов“, тухла, 74м2, ет. 1 50 000 лв
Борово, тухла, ет. 5, 120м2 35 000 €
Младост, монолит, 83м2, ет. 8 51 000 лв
Трендафил 2, панел, 76 м2, ет. 7  31 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 45 000 €
ИЦ, ново строителство, 123 м2, тухла 65 000 €

КЪЩИ:
Драгиевци, ЗП 65м2, 3.100 дка двор 37 000 лв
Г.Росица, ЗП 101м2, гараж,1.615дка двор 67 000 лв
Музга, ЗП 170м2, 1 дка двор, отлична 45 000 €

Ябълка, двуетажна, 1 дка двор 21 000 лв
Шиваров мост, двуетажна 32 000 лв
Стомонеци, стара къща, 600м2 двор 5 000 лв
Рачевци, 2-ет., ЗП 104м2, 2.5 дка двор 45 000 €
Шиваров мост, ЗП 50м2, двор 265м2 27 000 лв
Сенник, двуетажна, с дюкян, РЗП 130м2 45 000 лв
с. Съботковци, ЗП 80 м2, 2 дка двор 15 000 €
Жълтеш, 2 къщи, РЗП 140м2,830м2 двор 60 000 лв
Борово, ЗП 55м2, 300 м2 двор 20 000 лв
Музга, двуетажна, масивна РЗП 220м2  35 000 €
„Свищовска“,ет. 2,ЗП 100м2, двор 925м2 25 000 лв
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 6 000 €
Янтра, двуетажна, с магазин 25 000 лв
Енев рът, двуетажна, 6 дка двор 12 000 лв
Костадините, ЗП 70м2, 1500м2 двор 14 000 лв
Широк център, двуетажна, с магазин, ЗП 60м2, 
230м2 двор 80 000 лв
Шив. мост, 2-ет., подобрения, РЗП 94м2 65 000 €
Агатово, двуетажна, полумасивна 16 500 лв
Търхово, 2-ет., РЗП 140 м2, 3 дка двор 20 000 лв
Трапесковци, ЗП 70 м2, двор 500 м2 25 000 лв
Банковци, РЗП 74м2, масивна,1.3 дка двор 6 000 €
Яворец, двуетажна, 640 м2 двор 8 500 лв

ДРУГИ:
Стефановци, УПИ, 796м2 11 000 лв
Болтата, УПИ, 500м2 6 500 лв
Търговско пом. в Търговска база, 43м2 договаряне
„Тотю Иванов“, УПИ 515м2 8 000 лв
Инд. зона, 1606 м2, 18929 м2 двор 230 000 €
Бичкиня, производствено помещение, РЗП 1264 м2 

двор 2312 м2 255 000 €
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

Гарван, УПИ 480 м2, бунгало 12 м2 10 000 лв
Цвятковци, УПИ 530 м2, бунгало 6 000 лв
Гиргини, УПИ, 750 м2, постройка 32 м2 дог
Чавеи, УПИ, 5.8 дка 20 лв/м2

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, гарсониера, обзаведена 180 лв
Ид. център, тристаен, обзаведен 250 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  60 лв., 80 лв., 100 лв.

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

КУПУВА:
ГАРСОНИЕРА ДО 17 000 ЛВ., ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА
Тухлена гарсониера, център
ГОРИ - ШИРОКОЛИСТНИ, ИГЛОЛИСТНИ
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, Еса до 23 000 лв
ДВУС ТА ЕН ТУХ ЛЕН до 33 000 лв
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, кв. Младост
Стара къща по селата
Къща или етаж от къща в Габрово до 5 000 лв
Малка къща, широк център
2-, 3-с та ен в цен тъ ра, гар со ни е ра - цен тъ р 
Гар со ни е ра или двус та ен на Еса
Бок со ни е ра Колелото-Дядо Дянко 
Гар со ни е ра с ТЕЦ; Тух ле на гар со ни е ра
Двус та ен, па не лен, Еса/Младост
3-с та ен, тух лен, в Лъ ка та; Трис та ен тух ла с га раж
2-с та ен, тух ла, Ав то га ра 
2-с та ен/Трис та ен-Ко ле ло то; Двус та ен тух ла 
Гар со ни е ра/двус та ен апар та мент в Лъ ка та

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

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Тлъчници, 60м2, ет. 3, ново стр. 50 000 лв
Шиваров мост, 60м2, ет. 2, ново стр. 43 000 лв
Идеален център, 50м2 50 000 лв
Център, 80м2, ет. 3, тухла 56 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 65 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща,130м2, до ключ обз.70 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €

Идеален център, Младост - 2-стайни, 3-стайни 
ГАРСОНИЕРИ: 

Бичкиня, панел, ет. 3 28 000 лв
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Младост, 43м2, ПВЦ, панел 32 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Трендафил, PVC, ет. 4, 75м2 45 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Камъка, 140м2, двор 80 000 лв
Хаджицонев мост, 2 етажа, 220м2, гараж, двор, 
PVC 45 500 лв
Недевци, къща, 130м2, 480м2 двор 26 000 лв
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Хаджицонев мост, етаж, 90м2, двор 20 000 лв
Голо бърдо, къща, 75 м2, гараж 65 000 лв

Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв
ПАР ЦЕ ЛИ:

Лоза, 1.6 дка 10 000 лв
Изход Севлиево, 3 дка 22 000 лв
Ясени, 400м2, УПИ 3 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 eu
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 8 500 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
Киевци, 660 м2, УПИ, 110 м2 ЗП 40 000 лв
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Източник, 150м2, 600 м2 двор 65 000 лв
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Трънито,2-ет. къща,60м2 ЗП,1100м2 двор 15 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Гергини, 1500 м2, къща, плевня 19 000 лв
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Идеален център, лукс студио, обзаведено 400 лв
Голо бърдо, двустаен 200 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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следващия ден, ако бъде подадена в редакцията 

на „100 вести“ до 16.30 часа. 
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• 15 стотинки на дума, 
• 30 стотинки на дума - в рамка, 
• 40 ст. на дума - в рамка със сива подложка

    без предлози и съюзи, за едно отпечатване. 
 Специални отстъпки за годишни обяви, ако 
вашата обява излиза през цялата година. При теку-
щите обяви всяка 11-та е безплатна. 

грижа за дЕца и 
ВъзрасТни
глЕдаМ Болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 2]

иМоТи продаВа
парцЕл - 3 дка, до Коня 
в гр. Габрово се продава 
на тел. 0892/484-602.
къща - 100 кв. м, в кв. 
Борово за 42 000 лева се 
продава на тел. 0896/22-
72-58.
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава 
на тел. 066/800-170. [33, 
32]
къща В кв. Шумели про-
дава 0887/60-77-61. [22, 
21]
парцЕл В кв. Велчевци 
и вилен имот в Злате-
вци се продават на тел. 
0899/943-105. [20, 12]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
50 кв. м, кв. Младост, 
до СВА, от собстве-
ник, се продава на тел. 
0879/888-388. [19, 12]
парцЕл В с. Куката за 
12 500 лв. се продава на 
тел. 0896/651-920. [11, 
11]
апарТаМЕнТ сЕ продава 
или дава под наем на тел. 
0887/265-095. [11, 7]

къща В село Гъбене, груб 
строеж, по договаряне, 
без посредник, се прода-
ва на тел. 0878/167-772. 
[22, 14]
дВуЕТажна къща с 
дворно място 1500 кв. 
м в село Костенковци 
се продава на тел. 
0878/863-875. [11, 11]
апарТаМЕнТ на Колело-
то - 72 кв. м, се прода-
ва на тел. 0876/260-258. 
[22, 7]
ВТори ЕТаж от масивна 
къща - 108 кв. м, продава 
или заменя за гарсоние-
ра - тел. 0887/760-790. 
[12, 6]
апарТаМЕнТи и др. - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне прода-
ва 0888/447-096. [22, 8]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- панелен, на Еса се про-
дава на тел. 0887/75-81-
50. [5, 4]
парцЕл В регулация, 
около 2 дка, село Чавеи, 
почистен, се продава на 
тел. 0896/641-053. [11, 
4]
апарТаМЕнТ - 57 кв. м, 
в центъра се продава на 
тел. 0876/68-96-96. [2, 2]
гараж на Шива-
ра се продава на тел. 
0898/583-772. [11, 3]

апарТаМЕнТ сЕ продава 
или заменя за къща около 
Габрово - тел. 066/86-75-
92. [3, 2]
иМоТ оТ 2 къщи, два де-
кара, на 5 км от центъра 
- 0897/569-027 [11, 2]
дВуЕТажна къща в 
село Стоевци се прода-
ва на тел. 0884/429-116 
[22, 2]
къща В село Драгие-
вци се продава на тел. 
0884/266-952, 06718/25-
95. [3, 1]
къща В село Кметовци с 
двор 800 кв. м, тухлена, 
стоманобетонна конструк-
ция, РЗП 90 кв. м, ток, 
вода, помощни стопански 
постройки, цена: 54 000 
лв., се продава на тел. 
0886/79-31-45. [4, 1]
гарсониЕра - тухлена, 
за 25 000 лева се прода-
ва на тел. 0894/21-66-30. 
[11, 1]
ЕТаж оТ къща на ул. 
„Свищовска“ за 20 000 
лева се продава на тел. 
0894/21-66-30. [11, 1]
дВорно МясТо в село 
Дивеци се продава на тел. 
0887/724-377. [3, 2]
Вилно МясТо с идеален 
изглед в Лакарево - Тро-
янско, се продава на тел.  
0885/815-320. [4, 1]

МясТо В с. Киевци - 
на южен склон, 2,800 
дка, се продава на тел. 
0876/322-119. [14, 1]
оБзаВЕдЕна къща за 
гости с механа в Боженци 
се продава или отдава 
под наем - справки на 
тел. 0885/333-148. [11, 
1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
ТрисТаЕн апарТа-
МЕнТ се купува на тел. 
0887/397-483. [17, 15]
сТара къща, може и 
полусъборена, в Габров-
ско се купува на тел. 
0877/34-34-26. [24, 21]
сЕлска къща с голям 
двор се купува на тел. 
0879/604-206. [11, 9]

иМоТи даВа под 
наЕМ
Топ цЕнТър - 50 кв. м, 
за магазин, офис под 
наем - тел. 0878/370-
640. [25, 23]
Магазин В центъра под 
наем - 0878/929-080. 
[18, 11]
изгодно! поМЕщЕниЕ 
в топ център се дава под 
наем на тел. 0899/72-92-
01. [6, 5]

аВТоМиВка сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [11, 10]
гараж - 40 кв. м, кв. Бо-
рово, ток, вода, подходящ 
за поправяне на коли, се 
дава под наем на тел. 
0899/194-874. [5, 4]
апарТаМЕнТ под наем - 
0894/232-425. [3, 3]
Магазин - 32 кв. м, до 
Общината се дава под 
наем на тел. 0896/266-
311. [11, 4]
БоксониЕра сЕ дава под 
наем на тел. 0879/00-38-
12. [7, 2]
рЕсТоранТ с голяма лят-
на градина се дава под 
наем на тел. 0887/77-77-
89. [5, 3]
аВТоМиВка-сЕрВиз В 
центъра се дава под наем 
на тел. 0887/77-77-89. 
[5, 3]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0885/642-467, 066/86-
59-43. [3, 2]
поМЕщЕниЕ  под 
наем за офис в топцен-
тър Севлиево - 20 кв. 
Цена по споразумение 
се дава. Справки на 
тел. 0896/882-862 или 
0896/882-966. [3, 1]
апарТаМЕнТ даВа под 
наем тел. 0894/23-24-25. 
[3, 1]

иМоТи заМЕня
ТухлЕн апарТаМЕнТ се 
заменя за къща на тел. 
0887/621-225. [11, 4]

Търси под наЕМ
фирМа Търси да наеме 
помещение за склад око-
ло 200 кв. м - справки на 
тел. 0887/499-592. [5, 1]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупу-
Ва гори - справки на 
тел. э0887/547-499, 
0878/513-655.

зЕМи
купуВа зЕМЕдЕлска 
земя в страната. Плаща 
веднага! Тел. 0887/760-
790. [23, 6]
зЕМЕдЕлски зЕМи 
в цялата страна ку-
пува - справки на тел.  
0988/869-344, адрес ул. 
„Скобелевска“ 30А. [13, 
4]
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори купува 0894/23-24-
25. [11, 3]

унаслЕдяВанЕ
Търся жЕна около 65-
67 г. да живее при мен. 
Унаследяване! Справки 
на тел. 066/86-75-92. [3, 
2]

нощуВки
саМосТояТЕлни нощуВки в топ 
център - 0876/731-419. [22, 19]
нощуВки, цЕнТър - 0878/515-080. 
[18, 11]

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсо-
ве за безопасно бора-
вене с огнестрелно оръ-
жие. Тел.066/80-69-62.
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсо-
ве за безопасно бора-
вене с огнестрелно оръ-
жие. Тел. 066/80-69-62.
Мцспос „алфа-МЕ-
Тал“ организира курс За 
първоначално обучение 
на охранители, на база 
Програма „Минимум“ на 
МВР. Дати за провеж-
дане 03-06.06.2019г. - 
цена : 80лв. За контакти 
: 066/830-000. [6, 2]



6 22 май 2019 г.

аВТоМоБили продаВа
фолксВагЕн голф Плюс, 
1.9 TDI, 105 к. с., 2007 г., 
цена: 6850 лв., се прода-
ва на тел. 0886/808-679. 
[11, 8]

сиТроЕн с3 - дизел, С3 - 
бензин, пЕжо 807, с АГУ, 
нов внос, регистрирани, 
се продават - справки на 
тел. 0897/647-711. [11, 
9]
рЕно клио 1.2, 1992 г., 
за 750 лв. се продава на 
тел. 0876/544-008. [11, 8]
сиТроЕн БЕрлинго - 
гаражен, първи собстве-
ник, се продава на тел. 
0896/640-415. [4, 4]

фиаТ пунТо за 1000 
лв. се продава на тел. 
0887/11-42-52. [6, 4]
рЕно 19 се продава - 
справки на тел. 0898/583-
772. [11, 3]
форд ЕскорТ - 1993 г., 
бензин, 600 лв., се прода-
ва на тел. 0887/95-00-88. 
[6, 2]
сиТроЕн 1.6 TDI, гара-
жен, се продава на тел. 
0896/640-415. [3, 1]

Ваз, МоскВич
ТраБанТ - комби, се про-
дава на тел. 0887/426-
863. [2, 2]

аВТочасТи
Много часТи за Лагу-
на  се продават на тел. 
0876/332-243 [4, 1]

МоТори/ВЕлосипЕди
колЕло униВЕрсал пул-
сар  за 150 лв.  се прода-

ва на тел. 0876/332-243 
[4, 1]

аВТоуслуги
аВТоТЕнЕкЕджийски и 
аВТоБояджийски ус-
луги. Качествено, експе-
дитивно, атрактивни цени. 
справки на тел. 821 566, 
0888 321 692.
кърпЕж на автомобили 
- тел. 0882/407-493. [13, 
12]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-до-
бри цени. ПРЕДЛАГА СЕР-
ВИЗНА ДЕйНОСТ И ДЕНО-
НОщНА ПъТНА ПОМОщ. 
066/886-677, 0899/886-
424.

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, камиони, 
трактори, ремаркета (може 
и дефектирали) от място 

на най-високи цени из-
купува  - справки на тел. 
0897/429-374

скрап, сТари аВТоМоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 11]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и проБиВа - 
справки на тел. 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, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел. 
фаянс  - 0878/943-895 
[0, 0]
услуги с багер и самос-
вал - 0888/564-431.
„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-
501,0884/319-403.
фирМа изгражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо ка-
чество. Тел.0895/752-838.
изгражданЕ, рЕМонТ и 
направа на покриви, хи-
дро- и топлоизолации и 
др. Тел. 0888/02-01-87. 
[26, 13]

изМазВанЕ на капаци, 
комини, ремонт на покри-
ви - тел. 0897/390-194. 
[26, 13]
дрЕнажи, подпорни 
стени, покриви - справки 
на тел. 0886/762-434. [26, 
13]
напраВа на нови и ре-
монт на стари покриви, 
комини, улуци и др. - тел. 
0882/279-749. [12, 8]
Мазилка, Топлоизола-
ция - тел. 0878/928-538. 
[11, 8]
Бригада изВършВа ре-
монт на покриви и нови 
конструкции, хидро- и то-
плоизолации, тенекеджий-
ски и бояджийски услуги 
- тел. 0899/638-875. [16, 
13]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренажи и други услуги 
- тел. 0895/295-654. [22, 
13]
кърТя БЕТон, камък - 
справки на тел. 0888/544-
438. [5, 4]
фирМа изВършВа вся-
какви външни и вътрешни 
ремонти, покриви, бесед-
ки, изолации, бетониране 
и др. Тел. 0877/729-257. 
[6, 3]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийство, хидроизо-
лации - 0879/93-24-34. 
[20, 3]
подоВи заМазки, бе-
тон, изолации, мазилки и 
др. - тел. 0898/672-883. 
[5, 3]

каМЕнна зидария, 
бордюри, всички видове 
плочки - 0884/655-206, 
0897/576-223. [3, 2]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки - тел. 
0876/416-716. [11, 2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, БоядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650
лЕпЕнЕ на плочки и по-
лагане на замазки - тел. 
0876/790-953. [33, 20]
Топлоизолация, шпак-
лоВка, боядисване - тел. 
0888/167-755. [22, 7]
фаянс, ТЕракоТа, гип-
сокартон, изолации - тел. 
0896/828-147. [22, 4]
карТон, шпаклоВ-
ка, боядисване - тел. 
0889І67-14-16. [3, 3]
гипс карТон, шпакловка, 
боя, вътрешна изолация - 
справки на тел. 0899/874-
974. [24, 1]

изолации
алпинисТи - 0899/321-
190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895 [0, 0]
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.

Топлоизолация - ЛИ-
ЗИНГ - тел. 0887/131-311. 
[33, 30]
хидро и топлоизолации, 
покривни ремонти и др. 
Тел. 0888/863-001. [17, 
13]

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

оградна МрЕжа про-
извежда, гвоздеи и те-
лове на заводски цени 
предлага 066/80-85-
39. [0, 0]

Ел. инсТалации, рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 4]

Вик, коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
оТпушВаМ канали 
и тръби от Ф 32 до Ф 
110 включително с про-
фесионална машина за 
Габрово и региона - тел. 
0896/6840793. [11, 6]

Вик поддръжка - 
справки на тел. 0882/407-
493. [13, 12]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 4]
Вик и ел. инсталации. 
Монтаж и поддръжка по 
домовете. Тел. 0876/000-
084. [11, 6]

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
aL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 19]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - справки на 
тел. 0899/145-802. [33, 
25]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [24, 
11]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [22, 10]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [4, 3]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 4]
рЕМонТ на телефони и 
таблети - тел. 0894/25-77-
18. [6, 2]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими - 
0896/741-416, 0896/741-
415.
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
пранЕ с Rainbow в дома 
и офиса - 0877/555-708. 
[28, 22]
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0894/921-663. [24, 
12]
почисТВанЕ на апарта-
менти, мази, къщи, с косе-
не - 0897/68-73-75. [11, 
9]
пранЕ на дивани - тел. 
0899/050-080. [11, 4]

косЕнЕ

профЕсионално ко-
сЕнЕ и поддръжка - 
0899/140-254.

Косене, почистване на 
трева, храсти, къпини, дър-
вета - тел. 0886/30-80-17. 
[22, 20]
фрЕзоВанЕ на градини 
- тел. 0899/140-254. [21, 
15]
косЕнЕ и почистване - 
тел. 0893/20-49-09. [22, 9]
косЕнЕ, касТрЕнЕ и по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [22, 8]

услуги
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
11]

рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел.0884/942-942. 
[0, 0]
коВач - водно точило и 
сапове  - 0892/775-774.
заВаръчни услуги, 
огради, парапети, навеси 
- тел. 0882/407-493. [13, 
12]
раБоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и та-
вани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж.  Тел. 
0892/326-344. [33, 13]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [22, 8]
жЕлЕзарски услуги, 
заварки, конструкции, 
навеси и огради - тел. 
0898/532-168. [11, 4]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 1]
МайсТор каМЕнар. Ка-
менни облицовки. Тел. 
0894/211-968. [3, 2]
оБръщаМ градини, 
цепя дърва - 0896/926-
407. [5, 1]

градини, БасЕйни

ландшафТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, во-
допадни и езерни фор-
ми, скални кътове, бар-
бекюта.  0888/942-335.

доМашни люБиМци
кучЕнца йоркширски 
териери (йорки) се про-
дават на тел. 0898/366-
255. [13, 10]
подаряВаМ коТЕТа - 
тел. 0899/815-026. [8, 
2]

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев - 
066/823-712, 0887/620-
535, 0876/162-172.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брикети, 
дърва. Ниски цени, безпла-
тен транспорт - 066/805-
642, 0897/892-903.

дърВа за огрев - метро-
ви, нарязани, нацепени - 
тел. 0879/972-114.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка - 0884/709-
093
дъБоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт.0877/471-466.
дърВа за печки и камини 
- 80 лв.  - справки на тел. 
0876/583-472.

БукоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Справки на тел. 
0877/191-102.
„Мг-лЕс“  продаВа  
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
дъБоВи изрЕзки - 45 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0899/137-896.

дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени. 0876/437-
140.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза доставка. 
0877/108-825.
нарязани и нацепени 
букови и дъбови дърва. 
0876/839-779.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брикети, 
дърва. Ниски цени, безпла-
тен транспорт - 066/805-
642, 0897/892-903.
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [22, 
17]

„рая 08“ продава дърва 
за огрев. Тел. 0887/105-
729, 0898/450-946. [33, 
22]
дърВа за огрев - метро-
ви, нарязани и нацепени 
сухи - тел. 0896/807-688. 
[22, 20]
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, незабавна 
доставка, се продават на 
тел. 0898/519-077. [22, 
17]
дърВа за огрев - метро-
ви и нарязани. Безплатен 
транспорт. Тел. 0896/735-
859. [11, 6]

рязанЕ на дърва - тел. 
0893/20-49-09. [22, 9]
„цВЕТи сТил“ ЕООД 
предлага дърва за огрев 
- метрови и нарязани. Ре-
ални кубици. Безплатен 
транспорт. Тел. 0896/741-
763. [11, 6]
дърВа за огрев - нацепе-
ни и метрови, се продават 
на тел. 0887/310-097. [22, 
8]
нарязани и нацепени 
дърва за огрев - 80 лв., 
метрови - 70 лв., се про-
дават на тел. 0878/47-22-
37. [22, 4]

почиВки, кВарТири
изгодно! оБзаВЕдЕ-
ни бунгала в Китен на 
200 метра от плажа. Тел. 
0888/813-925. [11, 8]

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

рЕгисТрация на 
фирми и счетовод-
но обслужване - 
0898/480-821

счЕТоВодни услуги - 
тел. 0877/633-064. [12, 
7]

родаВа оБзаВЕжданЕ
диВан спалня олеко-
тен се продава на тел. 
0887/493-206. [2, 1]
БаТуТ до 150 кг, диаметр 
- 3 метра, нов се прода-
ва на тел. 0885/292-488. 
[11, 1]

продаВа Машини
пръскачка - лозова, 
медна се продава на тел. 
0887/714-016 [5, 1]
ярМоМЕлка - за 100 
лева  се продава на тел. 
0876/332-243 [4, 1]
Вал за циркуляра за 60 
лв.  се продава - справ-
ки на тел. 0876/332-243. 
[4, 1]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан каМък - 
35 лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
огнЕупорни Тухли 
- нови и употребявани, 
Германия, се продават - 
справки на тел. 0878/709-
703. [5, 3]

цигли - едно- и двука-
нални, се продават на тел. 
0887/724-377. [3, 2]

продаВа разни
коТЕл на твърдо гориво 
- 30 KW, чешки, нов, се 
продава на тел. 0889/439-
509. [11, 9]
чугунЕн коТЕл - упо-
требяван, 30 kW, за 200 
лева се продава - тел. 
0878/80-54-60. [11, 4]
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон - справки на 
тел. 0888/942-095. [11, 4]

краВЕфЕрМа
краВЕфЕрМа, пърВа ка-
тегория, близо до Габро-
во, се продава на тел. 
0878/181-014. [16, 9]

сЕлскосТопански
дъБоВи коли за домати 
- 1.80 лв. за брой, се про-
дават на тел. 0899/137-
896.

Тор
БиоТор оТ калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249. [22, 13]
оБорска Тор - говежда, 
в чували - 3.30 лв./бр., 
с транспорт - справки на 
тел. 0878/650-456. [23, 
11]

пчЕли продаВа
кошЕри упоТрЕБяВани 
по 35 лева се продават на 
тел. 0876/332-243 [4, 1]

жиВоТни продаВа
БрЕМЕнна краВа, порода 
Жарсе, се продава на тел. 
0885/883-641. [11, 8]
пилЕТа и прасЕТа се 
продават на тел. 0889/88-
06-06. [11, 10]
ярЕТа до 20 кг, по 6 
лв. живо тегло, от 21 кг 
нагоре по 5 лв., се прода-
ват на тел. 0892/989-718. 
[11, 8]

краВи - телни, и юни-
ца се продават на тел. 
0894/366-330, Данчето, 
0890/214-128. [5, 3]
Малки ТЕлЕТа се прода-
ват на тел. 0899/33-80-
78. [5, 3]
агнЕТа сЕ продават на 
тел. 0877/739-481. [6, 2]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
ВсякакъВ Вид желязо, 
печки, хладилници, перал-
ни и др. изкупува тел. 
0894/921-663. [24, 12]

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

даВа заЕМ
Бързи крЕдиТи - тел. 
0893/037-316. [13, 5]
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тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

лЕкари
д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твърди 
контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37 [0, 0]
психиаТър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

психиаТър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
д-р нЕнкоВ - акушер-ги-
неколог в Областна бол-
ница - Габрово. Прегледи 
в БМ Център - Консулта-
тивна поликлиника: втор-
ник и четвъртък - 14.30 
- 18.30 ч.; петък - 14.30 - 
16.30 часа, включително 
ехографска диагностика 
на гърда и заболявания, 
свързани с неволно из-
пускане на урина при же-
ната. Тел. 0894/565-056. 
[13, 5]

козМЕТика, 
Масаж
профЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 19]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
прЕВоз с бус - 0877/555-
708.
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне на 
мебели, пренасяне на стро-
ителни и други тежки това-
ри, извозване на ненужна 
покъщнина, строителни 
отпадъци до сметището - 

0898/780-448
ТранспорТ със самосвал 
до 2 тона - тел. 0886/604-
711.

ТранспорТни услуги с 
бус до 3.5 т - 0.70 лв./км - 
0885/958-700. [30, 17]

Транспорт с Камаз - тел. 
0887/250-499. [11, 9]
ТранспорТ - 0.45 лв. - 
0894/00-40-45. [22, 7]
ТранспорТни услуги до 
2 тона каросерия - тел. 
0896/82-81-47. [22, 4]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/080-862. [11, 4]

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТни 
БИЛЕТИ - 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.
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ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 2]
жиголо - телефон  
0884/992-066. [11, 4]
ЕроТичЕн Масаж - те-
лефон 0894/277-849. 
[11, 2]
МоМичЕ прЕдлага 
секс - тел. 0876/249-
511. [6, 2]

здраВЕ

ясноВидсТВо
изВЕсТнияТ ходжа 
предсказва бъдещето, 
разваля магии, събира 
разделени, лекува бо-
лести. Тел. 0899/38-12-
12. [7, 3]

светозар Гатев

Състезателката на ТК 
„Габрово“ Цветелина Сто-
янова спечели втори поре-
ден турнир от тенис вери-
гата „Kinder+ Sport“ в Бъл-
гария. След успеха преди 
седмица в Тенис център 
„Санта Марина“ в град Со-
зопол, малката габровска 
тенисистка дублира титла-
та си и в Плевен. Там за 
първото място при 12 го-
дишните спориха 7 моми-
чета. Цвети постигна три 
победи в предварителната 
група- две с по 6:0 и една 
с 6:1, а на финала надигра 
с 6:3 Теменужка Радовска 
от ТК „Локомотив 1929“, 
София.

Доста точки от турни-
ра в Плевен спечели и 
Иво Найденов, който се 
класира трети в конкурен-
цията на общо 21 състеза-
тели при 9 годишните. Иво 
стартира с победа (5:3) 
над Максим Толчев (ТК 
„Малееви“, София), след 
което надигра с 4:0 Пла-
мен Нунев (ТК „Приста 
2011, Русе). На полуфи-
нала малкият габровски 
тенисист отстъпи с 2:4 на 
Сава Гроздев (ТК „Мале-
еви“, София), а в малкия 
финал за третото място 
победи с 5:3 Борис Бо-
рисов (ТК „Асеновград“, 
гр.Асеновград).

Турнирите от веригата 
„Kinder+ Sport“ се провеж-
дат за трети път в Бълга-
рия. В рамките на шест 
надпревари от март до 
август във възрастовите 
групи до 9, 10, 11 и 12 
години българските деца 
се съревновават помежду 
си, за да излъчат предста-
вителите на страната ни в 

международните финали. 
Там участие ще имат и на-
ционалните шампиони по 
проекта от Австрия, Гер-
мания, Унгария, Израел, 

Малта, Люксем-
бург, Полша, Мо-
нако, Ирландия, 
Италия и Фран-
ция. Финалният 
международен 
турнир ще се 
проведе между 
17-ти и 20-ти ок-
томври в „Мон-
те Карло Кънтри 
клуб“, Монте Кар-
ло.

К р а й н о т о 
подреждане се 
изготвя на база 
от общия брой 
точки от изигра-
ните турнири, 
като всеки със-
тезател трябва 
да е участвал в 
поне 4 от общо 

шестте „Kinder+ Sport“ 
надпревари. Класираните 
състезатели на първо мяс-
то в крайната ранглиста 

на програмата ще получат 
възможността да участват 
на финалния световен тур-
нир между 17 и 20 октом-
ври на кортовете на „Мон-
те Карло Кънтри Клуб“. 
Разходите по участието на 
финалния световен турнир 
на шампионите до 9, 10, 
11 и 12 г. се поемат от БФ 
Тенис.

ТК „Габрово“ имаше ус-
пехи и в организирания от 
клуба регионален турнир 
за юноши и девойки на 
възраст до 16 години, кой-
то се проведе на корто-
вете в СК “Христо Ботев“. 
Надпреварата от календа-
ра на БФ Тенис привлече 
тенисисти от Плевен, Дря-
ново и Габрово. При юно-
шите Никола Шнайдеров 
постигна четири убедител-
ни победи и заслужено 
триумфира като първенец 
в турнира. Второто мяс-

то зае Ангел Иванов (ТК 
„Плевен 90“, гр.Плевен), а 
трети се класира Алексан-
дър Стойков (ТК „Кристи“, 
гр.Дряново). Четвъртата 
позиция зае Сидор Галев 
(ТК „Габрово“, гр.Габрово).

В турнира при девой-
ките Симона Найденова 
стигна до финала, в който 
се изправи срещу Мари-
на Иванова от ТК „Пле-
вен 90“. Състезателката от 
Плевен успя да се нало-
жи с 4-1, 4-2. За третото 
място Емилия Никифорова 
(ТК „Кристи“, гр.Дряново) 
победи с 5-4 (5), 5-4 (4) 
Мая Денчева (ТК „Кристи“, 
гр.Дряново).

В края на тази седми-
ца ТК „Габрово“ ще орга-
низира и регионален тур-
нир за юноши и девойки 
до 14 години. Надпрева-
рата е в събота и неделя, 
25-26 май.

светозар Гатев

Още един габровски 
футболист ще има честта 
да облече фланелката на 
мъжкия национален отбор 
по футбол. 

Станислав Иванов е 
един от дебютантите, кои-
то новият наставник на 
трикольорите Красимир 
Балъков включи в състава 
за предстоящите европей-
ски квалификации срещу 
Чехия на 7 юни и Косово 
на 10 юни.

Стаси заслужи повик-
вателната с отличното си 
представяне в последния 
месец с екипа на „Лев-
ски“. Габровският талант 
си извоюва място в титу-
лярния състав на „сини-
те“, реализира два гола 
при победите над „Ботев“ 
(Пловдив) и „Черно море“ 
(Варна), а в събота беше 
един от най-добрите на те-
рена при равенството 1:1 

между шампиона „Лудого-
рец“ и „Левски“ в Разград, 
като изкара и два червени 
картона на Драгош Григо-
ре и Абел Анисе.

„Изненадан съм, но 
съм много щастлив от 
повиквателната за нацио-
налния отбор. Трудя се 
ежедневно и се надявам 
да покажа, че заслужавам 
да бъдат там“, коментира 
Стаси.

Любопитен факт е, че в 
момента Габрово има цели 
двама играчи в титулярни-
те 11 на „Левски“ - Мартин 
Райнов и Станислав Ива-
нов. Марто вече също има 
няколко мача за нацио-
налния отбор под ръковод-
ството на Петър Хубчев. 
За предстоящите двубои с 
Чхия и Косово обаче той 
не попадна в сметките на 
Балъков.

„Лъвовете“ се събират 
на 29 май в Национална 
футболна база „Бояна“.

иваН ГосПодиНов

 Поне 7 момчета над 
2.05 м ще участват в пред-
стоящия турнир по баскет-
бол "Христо Донков", едно 
от тях е 220 сантиметра, 
довери Владимир Искров 
- основен организатор на 
Международния баскет-
болен камп - IBC, чието 
четвърто издание ще стар-
тира на 12 юли. 
 Най-мащабният трени-
ровъчен лагер в България 
се провежда с активна-
та логистична и финансо-
ва подкрепа на Община 
Габрово. 
 Средствата, предста-
вени от местната управа, 
са за облекчаване участи-
ето на габровските деца в 
кампа и за провеждане на 
турнира в памет на Хрис-
то Донков, бивш баскетбо-
лист, съдия и спортен дея-
тел, син на основателя на 
"Етър"-а Лазар Донков. За 
четвърта поредна година 

надпреварата е в рамките 
на IBC и за четвърти по-
реден път е международ-
на. 
 Седемте двуметрови 
момчета ще са част от 
отбора на Ирландия. За 
купата на Община Габрово 
ще се борят още сборен 
тим от обединения баскет-
болен клуб "Чардафон" и 
деца от кампа, национал-
ните гарнитури на Босна 
и Херцеговина, Румъния и 
Украйна. Турнирът е за ка-
дети, така че момчета над 
2 метра ще има не само в 
отбора на Ирландия.
 Увеличава се участи-
ето на деца от чужбина, 
довери още Искров. При 
откриването на 12 юли в 
зала "Орловец" ще се из-
дигнат знамената на Бъл-
гария, Англия, Ирландия, 
Норвегия, Румъния, Мол-
дова, Македония и САЩ. 
Естествено, водещи спе-
циалисти от тези страни 
ще са сред треньорите на 

IBC'2019.
 Пак в рамките на кам-
па националният отбор на 

България по баскетбол в 
инвалидни колички, чий-
то наставник е Искров, 

ще проведе две контролни 
срещу - със Сърбия и Гър-
ция. 

 Мачовете са част от 
подготовката на нацио-
налния отбор за Европей-

ското първенство по този 
спорт, домакин на което 
ще е България.

Сåдåм мîмчåòа íад 205 ñм èдваò за "Õрèñòî Дîíкîв"

Öвåòåлèíа Сòîяíîва ñпåчåлè вòîрè òåíèñ òурíèр îò вåрèãаòа 
„Kinder+ Sport”, Нèкîла Шíайдåрîв първè в Гаáрîвî

Слåд îòлèчíèòå èзявè ñ 
„Лåвñкè”, Сòаñè Иваíîв вåчå 
å íацèîíал прè мъжåòå
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румяНа стаНЧева 

	 -	 каква	 е	 специфика-
та	 на	 Вашето	 творчество,	
Вашият	„личен	подпис“?
 - Винаги, когато се 
коментира моето твор-
чество, се изтъква колко 
съм различен от общия 
и представян наглед в 
родното ни и съвременно 
изобразително изкуство. 
Казват, че картините ми 
са разпознаваеми и това 
може само да ме радва, 
защото означава наличие 
на собствена стилистика, 
пластична система, мой 
свят от петна, линеарност 
и багри, мой белег в кар-
тинността. Това никога не 
съм го търсил съзнателно, 
то се е оформило пора-
ди неотклонното следване 
единствено на вътрешния 
импулс, на вътрешната ми 
прогледност към света, на 
собствената ми категори-
зация за нещата. Не съм 
следвал никога външен 
пластичен или стилистичен 
модел. Това е доста риско-
во, особено в началото на 
един творчески път, но ко-
гато е изстрадано с много 
труд и постоянство, рано 
или късно дава плодове, 
ако, разбира се, си се ро-
дил плодно дръвче.
		 -	 как	 открихте	 света	
на	 изобразителното	 из-
куство?	кой	е	първият	Ви	
учител	по	рисуване?	
 - Явно не аз, а той 

ме откри. Този неведом 
водач ме заведе под кре-
вата на дядо, когато бях 
на пет години, показа ми 
една вълшебна кутийка с 
няколко тубички боя и ме 
остави сам в стаята, за да 
нарисувам първата „кар-
тина” – цъфналото пред 
прозореца дърво.
 Единственият учител 
на всеки творец е приро-
дата. Единствено тя не ти 
налага никакви ограниче-
ния и в този смисъл си 
напълно свободен. А без 
свобода няма творчест-
во.  
 Това, което може и те 
възпрепятства си ти сами-
ят, твоето „Аз” и способ-
ността ти да го подчиниш 
на необятната хармония 
на Вселената. Всичко и 
всеки, до който си се до-
коснал, би могъл да ти е 
учител.
 Разбира се, учители и 
примери винаги и всеки 
има. Но те ти дават азбу-
ката на занаята. Художник 
можеш да станеш, или не, 
единствено сам. 
 Учителите в детството 
- Дабко Дабков, колегите 
край мен - Никола Нико-
лов, Иван Банов, препода-
вателите от студентските 
години - професорите Ге-
орги Костов и Александър 
Терзиев, учителят, прекра-
сен художник и толкова 
добър човек Борис Попов, 
който ме подготви за кан-

дидатстване в университе-
та. И много още. Всеки по 
своему ми е помогнал да 
проглеждам за истината 
и ми е дал куража да я 
следвам. А кураж трябва!
	 -	 кои	 са	 Вашите	 съд-
боносни	срещи?
 - Съдбоносно е това, 
което ме подтиква да ри-
сувам. То не ми се е явя-
вало , не го познавам, 
но не ме е изоставяло и 
до днес. Нямам конкретен 
подтик да започна да се 
занимавам само и един-
ствено с рисуване. Някак 
тази потреба израства с 
мен още в детството.  
Свирих също на цигулка 
при Цанка Койчева, която 
ми даде много, като при-
мер за любов и отдаде-
ност към изкуството, като 
отношение и привързаност 
към музиката,  но това не 
ме отклони от предопреде-
леното. Майка ми купува-
ше целенасочено албуми 
с колекциите на големите 
музеи и израснах с най-
високите примери, като 
част от едно семейство. 
Най-високите примери!
	 -	 Изкуството	 е	 едно	
откровение.	 Привилегия	
или	 ограбване	 е	 да	 раз-
казваш	 на	 другите	 за	 съ-
кровеното	в	теб	самия?
 Привилегия е, че мо-
жеш да разказваш. Да не 
разказваш за себе си е 

част от професионализ-
ма. Нека си спомним за 
Флобер. Когато си вътре 
в една история ти я жи-
вееш. За да я направиш 
обобщен и общовалиден 
разказ, трябва да я съзер-
цаваш, да си невидимия 
наблюдател. А ограбване 
няма, защото колкото по-
вече раздаваш от духовна-
та си природа, тя толкова 
повече се разраства. Ко-
гато раздаваш прекомерно 
от материалната си същ-
ност или обедняваш, или в 
крайност това те води до 
физическия ти край. Ще-
дростта в духа води към 
необятност.
	 -	Образова	или	лекува		
изкуството?	 какви	 пос-
лания	 носи	 Вашето	 твор-
чество?
 - И двете. Рисувайки, 
аз се уча, опознавам све-
та, реализирам различ-
ни варианти на една и 
съща вещественост,  раз-
лични отношения, които 
водят към истината. Ми-
сля, че основният импулс 
на човека е постигане и 
проглеждане за истина-
та. Пътищата към нея са 
различни. За художника 
това е усилието, чрез из-
образяването на видимия 
и познат свят, да постигне 
такъв синтез, при който 
вграденото в творбата ре-
зонира със света извън 

назовимото, в една чисто 
духовна среда. Този друг 
свят не е отделен от нас. 
Той е по-голямата част от 
необятната ни същност. 
Продължаваме да не об-
ръщаме внимание и да не 
си даваме сметка  какво 
сме в действителност. Вни-
манието ни е насочено 
изключително, като обра-
зование, нагласи, потреби 
и тяхното удовлетворява-
не, към материалната ни 
структура, която е само 
средство за „живост” и 
обогатяване на голямата 
ни природа. Ние нямаме 
сетива за нея, не я вижда-
ме, не я чуваме, не можем 
да усетим твърдостта й. 
Може обаче интуитивно да 
я предугадим с цялата си 
емоционална и ментална 
природа. Можем да хармо-
нираме с нея.  В този 
смисъл творбата е един 
камертон.
	 -	Част	от	Вашите	пер-
сонажи	са	голи	тела.	как-
во	е	тяхното	послание?
 - Обикновено голотата  
я свързваме с еротиката, 
но тя е път и размисъл за 
съкровеното и често не-
познато друго наше тяло. 
Мислим, че го познава-
ме, а истинността за него 
ни плаши, защото нашето 
съзнание гради и багри 
един измислен образ. Го-
лото ни тяло е мярка и от-

правие в усилието да по-
стигнем кратка хармония 
между тленност и духовна 
жар вътре в нас.
 Създаването на карти-
на може да започне със 
случайно разлят терпен-
тин, със случайната мас-
ка на четката или носено 
вътре в теб преживяване. 
Независимо от това в про-
цеса на работа се стига 
до момент на объркване - 
струва ти се, че си загубил 
картината. И точно от този 
момент започва борбата - 
за да родиш творбата, но 
вече едновременно в теб 
и на платното. Черното и 
бялото не са цветове. Те 
присъстват във всяка цвет-
ност, но като цветен тон. 
На границата между двете 
светът е най-цветен. На 
границата между Доброто 
и Злото в нас сме най-
живи. Всъщност граница 
няма. Има красотата да 
съзерцаваш всичко в не-
говото единство. Ние сме 
Ден и Нощ едновременно.
	 -	 Преди	 години,	 по	
случай	150-годишнина	от	
Дряновското	 класно	 учи-
лище,	дарихте	един		мно-
го	ценен		портрет	на	Мак-

сим	 Райкович.	 Имате	 ли	
любими	„герои“?	
 - Любими герои нямам. 
Има личности, които са 
пример и уважавам. Те но-
сят светлина за човека и 
трябва да бъдат видими за 
нас. Да ни държат будни. 
Извън нормите на обще-
ството, извън „скрижали-
те” има едни други закони 
на вътрешен морал, които 
личността си налага и за 
тях съзнанието ни трябва 
винаги да е будно. Трябва 
да протегнем към тях ръце 
в мрака, ако можем да ги 
осветим, и те ще ни дадат 
подкрепа, кураж и ще ни 
озарят.
	 -	какво	да	очаква	Ва-
шата	публика	занапред?
 - Работа и картини. И 
изложби. Вече не правя 
големи планове, здраве да 
има и четките да не засъх-
ват на статива.
	 -	Накъде	Ви	водят	бъ-
дещите	работни	идеи?
 - Няма как тишината 
да каже на глас.
 - Как се вписва рабо-
тата Ви  в Историческия 
музей - Дряново в творче-
ския Ви свят?
 - Музеят в Дряново е 
една сериозна, без аналог, 
културна  институция. Той 
е лицето на града, пази и 
популяризира историята. 
Аз мога само да съм горд, 
че с усилията си доприна-
сям за високото ниво. Тук 
се пази духът на Дряново, 
на Майстор Колю Фиче-
то, на Априлската епопея. 
Всеки българин трябва да 
се докосне до тази памет 
и пример.  Пример е и 
усилието на ръководството 
и екипа това да е възмож-
но в съвременен вид.  
	 -	 Преди	 дни,	 на	 Ва-
шия	баща	д-р	Никола	Ан-
тонов,	 	 уважаван	 лекар	
и	дългогодишен	директор	
на	 Болницата	 в	 Дряново,	
беше	 присъдено	 звание-
то	„Почетен	гражданин	на	
Дряново“.	 какво	 Ви	 каза	
той,	 когато	 получи	 тази	
награда?	 А	 Вие,	 негови-
ят	 син,	 какво	мислите	 за	
това	 престижно	 бащино	
отличие?
 - Мисля, че ударението 
в този израз трябва да е 
на втората гласна. Това е 
едно голямо признание за 
принос, доблест и морал. 
Не мога да не съм щаст-
лив, че баща ми вече е 
сред всички други, почете-
ните по достойнство. Той е 
истински приобщен и слят 
с Дряново – като приро-
да, история и хора. Като 
гордост. Така, че за него 
това признание е толкова 

значимо. А бе и неочаква-
но. Той работи отдадено 
и убедено за здравето на 
хората в града и нало-
жи една висока мярка на 
здравна грижа в полза на 
всички. Градът уважи това 
лично усилие и това носи 
удовлетвореност.
	 -	 колко	 близко	 до	
сърцето	Ви	е	Дряново?	В	
него	 ли	 е	 най-силната	 за	
Вас	енергия?
 - Мога да бъда себе 
си навсякъде по света. Но 
нашият Предбалкан, тук, в 
Дряново, е моя песен, мо-
ята хармонична система, 
мой пейзаж. Той е част 
езика, на който се себе-
съзнавам. Той дава образ 
на небесния пейзаж в мен. 
	 -	 когато	 дойдат	 коле-
банията,	 как	 откривате	
духовния	си	център?
 - Гледайки света отвън, 
навлизам все по-навътре 
в коридорите на една съ-
нувана и така присъстве-
на постройка. Съзерцание, 
платно, четки, бои и тиши-
на.
	 -	 В	 навечерието	 сме	
на	24	май	–	Деня	на	сла-
вянската	 писменост,	 кул-
тура	и	просвета.	Мислите	
ли,	 че	 днес	 има	 запусте-
ние		в	българската	духов-
ност?
 - Това е най-светлият 
ден за нас, българите. Ден 
на българската азбука, 
която сме дали и на дру-
ги, празник на знанието 
и просветата, празник на 
духа. Знак за национален 
ръст. Можем днес да гово-
рим на други и различни 
езици, но е достатъчно да 
промълвим с буквите на 
Светите Кирил и Методий 
думите „мамо”, „обичам 
те”, „свобода”, за да се из-
висим с цялата си красота 
като Човеци.
	 -	 какво	 е	 Вашето	
послание	 към	 хората	 на	
духа?	
 - Хората на духа днес 
трябва да озаряват огра-
бения, паднал и слаб чо-
век. Винаги можеш да се 
принизиш в слабостта си. 
Но белегът на Човека в 
нас е възможността да се 
изправим отново. Това е 
дар, който носи отговор-
ност. Трябва да се обър-
нем навътре в себе си, 
ако искаме Вселената да 
е наш дом. Ние я носим 
в себе си. Творчеството 
трябва да бъде такова, че 
да оставя белези, ориен-
тири за отделния човек в 
самотния му път да познае 
себе си. Ида го води към 
възраждане, отново и от-
ново.

Õîраòа íа духа дíåñ òряáва 
да îзаряваò îãраáåíèя, 
падíал è ñлаá чîвåк
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Има åдèí дряíîвåц, рîдåí в Сîфèя - худîжíèкъò Аíòîí Аíòîíîв: 

“Мîãа да áъда ñåáå ñè íавñякъдå пî ñвåòа, íî 
íашèяò Прåдáалкаí, òук, в Дряíîвî, å мîяòа пåñåí, 
мîяòа хармîíèчíа ñèñòåма, мîяò пåйзаж”


