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                              РАБОТА В ГЕРМАНИЯ ПРЕДЛАГА 

Завода за строителни елементи от бетон 
WEBER  BETONWERK GmbH 

Industriestraße 3-5, 97258 Ippesheim 
ТЪРСИ: 

Арматуристи, Бетонджии, Дърводелци - кофражисти 
Общи  работници в производството 

Шофьори на тежкотоварни камион категория СЕ  и С1Е 
СРЕЩУ 

Добро заплащане, Писмен трудов договор 
Социални осигуровки, Платен отпуск 

Квартира и транспорт до работното място /по желание/ 
ЗА КОНТАКТИ 

Katrin Vogel - говори немски и английски 
Telefon:  +49 9339 98970 

E-Mail: katrin.vogel@weber-betonwerk.de 
ИЛИ 

Господинка Иванова /говори български/руски/немски 
Телефон  +49 16 05 55 00 41 

E-Mail: gospodinka.ivanova@wesega.de 
 
 
 
 

 
 

работа в герМания предлага 
заводът за строителни елементи от бетон WEBER 

BETONWERK GmbH
Industriestraße 3-5, 97258 Ippesheim

търси: арМатуристи, бетонджии, 
дърводелци - кофражисти, общи работници 

в производството, шофьори на тежко-
товарни каМиони категория "се" и "с1е" 

срещу добро заплащане, писмен трудов договор, 
социални осигуровки, платен отпуск, квартира 
и транспорт до работното място (по желание).

За контакти: Katrin Vogel - говори немски и английски. 
Telefon: +49 9339 98970

E-mail: katrin.vogel@weber-betonwerk.de
или Господинка Иванова (говори български/руски/

немски). Телефон: +49 16 05 55 00 41
E-mail: gospodinka.ivanova@wesega.de

Тихомир Църов

	 За	 музей	 „Етър”	 2019	
година	 е	 най-успешната	
от	 началото	 на	 века	 по	
отношение	 на	 постигнати	
финансови	 резултати.	 Ре-
ализираните	приходи	са	в	
размер	на	1	149	340	лева,	
от	 които	 723	 733	 лв.	 от	
входни	такси	и	425	607	лв.	
от	стопанска	дейност.	
	 Резултатите	бяха	пред-
ставени	 от	 Евгения	 Анге-
лова,	 главен	счетоводител	

на	музея,	пред	целия	екип	
по	 време	 на	 годишното	
събрание.	
	 Директорът	 проф.	
д-р	 Светла	 Димитрова	 е	
убедена,	 че	 е	 необходи-
мо	дейността	на	всеки	да	
бъде	 детайлно	 описана	 в	
годишен	доклад,	за	да	ста-
не	 ясно	 колко	 сериозен	
ангажимент	е	да	се	работи	
за	музея.
	 Главният	 уредник	Ваня	
Донева	 детайлно	 разказа	
как	протича	събирателска-

та	 дейност,	 обвързана	 с	
целогодишната	 дарител-
ска	 кампания,	 и	 как	 се	
извършва	 обработката	 на	
фондовете.	
	 В	 основния	 фонд	 на	
музея	през	изминалата	го-
дина	 са	 инвентирани	 438	
фондови	 единици.	 Науч-
но-спомагателният	 фонд	
е	 нараснал	 с	 нови	 193	
фондови	 единици.	 Общият	
брой	 на	 движимите	 кул-
турни	ценности	и	музейни	
предмети,	 съхранявани	 в	

музея,	 е	 26	 069.	 Полагат	
се	 грижи	 за	 тяхната	 кон-
сервация	 и	 реставрация.	
Дооборудвани	 и	 подреде-
ни	 по	 материал	 са	 фон-
дохранилищата	 в	 бившето	
училище	„Йосиф	Соколски”	
в	 кв.	 Етъра	 -	 музейната	
консервационно-фондова	
база.
	 През	2019	година	в	му-
зей	„Етър”	са	показани	16	
временни	 изложби	 -	 ве-
ществени,	 фотодокумен-
тални,	 постерни,	 от	 кои-

то	 6	 гостуващи.	 По	 повод	
55-годишнината	на	музея	е	
подготвена	 специална	 из-
ложба	 със	 заглавие	 „Мо-
зайка	 от	 занаяти”,	 която	
гостува	в	НИМ	в	София	и	
в	РИМ	„Акад.	Йордан	Ива-
нов”	 -	 Кюстендил.	 Пред-
ставители	на	институцията	
са	взели	участие	в	12	на-
учни	 форума	 в	 страната	
и	 чужбина.	 От	 печат	 са	
излезли	 три	 сборника	 с	
научни	изследвания.	
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вела лазарова
 
	 В	сряда	вечер	 Габров-
ският	 камерен	 оркестър	
зарадва	своята	публика		с	
първо	в	България	изпълне-
ние	на	Симфонии	4,	5,	6	по	
„Метаморфози	на	Овидий”	
от	 Дитерсдорф,	 изтъкнат	
представител	на	виенската	
класическа	школа.	
	 Гостуващи	 солисти	
бяха	любимката	на	габров-
ската	 публика	 и	 най-тър-
сена	в	момента	българска	
контрабасистка	 Маргари-

та	 Калчева	 и	 Йован	 Бо-
госавлевич	 -	 най-млади-
ят	 професор	по	цигулка	 в	
Сърбия,	 който	 покорява	
европейските	сцени.
	 Ето	какво	сподели	гос-
туващият	солист	Йован	Бо-
госавлевич	след	концерта:	
	 „От	една	година	имаме	
концертни	 изяви	 с	 моята	
колежка	 Маргарита	 Кал-
чева.	 Винаги	 гледаме,	 ко-
гато	 имаме	 възможност,	
да	 участваме	 в	 концерти.	
Голямо	 удоволствие	 е	 да	
имаш	 такъв	 партньор	 на	

сцената.
	 В	 България	 се	 чувст-
вам	 чудесно,	 като	 вкъщи.	
Срещам	 се	 с	 много	 ко-
леги	 и	 е	 удоволствие	 да	
свирим	 заедно.	 Нямаме	
езикови	 прегради.	 Мно-
го	 малко	 са	 думичките,	
които	биха	ни	затруднили.	
Но	 се	 усещаме	 и	 най-ве-
че	 чрез	 музиката.	 През	
юни	 свирихме	 Ботезини,	
който	габровската	публика	
слуша	 тази	 вечер,	 в	 дуо	
с	 Маргарита	 във	 Враца	
с	 оркестър	 „Симфониета”.	
Тази	музика	е	една	сладка	
закачка	 между	 цигулката	
и	 контрабаса.	 В	 случая	 е	
интересно,	 че	 сме	 разме-
нили	ролите	на	инструмен-
тите.	Контрабасът,	като	по-
голям,	 трябва	 да	 ухажва	
нежната,	 виртуозна	 цигул-
ка…,	но	в	случая	нежната	
половинка	 свири	 на	 кон-
трабас.	 Както	 във	 флир-
та	 няма	 начертани	 схеми,	

така	и	ние	реагираме	как-
то	в	един	флирт.
	 Моят	 баща	 Драгутин	
Богосавлевич	беше	повече	
от	 30	 години	 концертмай-
стор	 на	 Радиооркестъра	
в	 Белград.	 Започнах	 да	
свиря	от	петгодишен	-	пър-
во	 на	 пиано,	 а	 след	 две	
години	 държах	 цигулката.	
Завършил	 съм	Музикална-
та	 академия	 при	 имени-
тия	проф.	Игор	Ойстрах	в	
Брюксел.
	 Самият	аз	съм	 гастро-
лиращ	 музикант.	 Свирил	
съм	 в	 цяла	 Европа,	 Япо-
ния,	Китай,	Южна	Америка	
и	др.
	 Освен	соловото	свире-
не,	което	за	един	музикант	
е	 висша	 класа	 изпълне-
ние,	 ме	 привлича	 камер-
ната	музика.	С	колеги	спо-
делям	 това	 изкуство	 на	
сцената.	Чувствам	се	част	
от	едно	цяло.					

Продължава на стр. 3

Цигуларят Йован Богосавлевич за Маргарита Калчева, контрабас:

Реаãираме катî във флирта 
- áез начертани ñхеми

СТефка Бурмова

	 Севлиево	 се	 сдоби	 с	
вендинг	машина	за	лекар-
ства.	Средствата	за	нея	са	
от	 сдружение	 „Граждани	
за	Севлиево“.	Според	Пав-
линка	 Маринова	 -	 пред-
седател	 на	 сдружението,	
машината	 ще	 бъде	 заре-
дена	 с	 най-необходимите	
фармацевтични	 продукти,	
които	се	продават	без	ре-

цепта.	 Вендинг	 автоматът		
за	 лекарства	 е	 единстве-
ният	 засега	 в	 Габровска	
област,	 благодарение	 на	
който	 севлиевци	 ще	 имат	
достъп	до	най-необходими-
те	 лекарства	 през	 нощта	
и	в	почивните	дни,	 когато	
няма	работещи	аптеки.	Той	
се	намира	в	жК	„Д-р	Ата-
нас	Москов“	 и	 е	 на	 стой-
ност	3	000	лева.	Маринова	
обясни,	 че	 ако	 севлиевци	

имат	 нужда	 от	 още	 един	
вендинг	автомат	за	лекар-
ства,	 то	 от	 „Граждани	 за	
Севлиево“	 ще	 направят	
всичко	 необходимо,	 за	 да	
го	осигурят.	Към	машината	
предстои	да	бъде	монтира-
на	 денонощно	 функциони-
раща	камера.

Най-мнîãî прихîäи îт началîтî на века - 1 149 340 
лева, реализира музей „Етър” през 2019 ãîäина
Постигнат е и рекорд по посещаемост от 226 070 туристи

Венäинã машина за лекарñтва в Севлиевî
	 На	29	януари	в	РУ	-	Се-
влиево	 е	 получен	 сигнал	
от	 70-годишен	 жител	 на	
Градница	 за	 кражба	 на	
имущество	 от	 имота	 му	
в	 същото	 село.	 Престъ-
плението	 е	 извършено	 в	
периода	 от	 29	 декември	
2019	 г.	 до	 29	 януари	 2020	
г.	 от	 неизвестен,	 който	 е	
проникнал	 в	 къщата	 му,	
след	като	е	взломил	вход-
ната	 врата.	 Криминалисти	

от	 полицейското	 управле-
ние	 са	 установили	 и	 за-
държали	 за	 срок	 до	 24	
часа	 по	 ЗМВР	 33-годишен	
криминално	 проявен	 жи-
тел	на	Градница,	за	когото	
са	налице	данни,	че	е	съ-
причастен	 с	 извършване	
на	престъплението.	
	 Противозаконно	 отне-
ти	 вещи	 на	 стойност	 от	
около	500	лева	са	намере-
ни	и	иззети.

	Работата	по	наказателното	производство	продължава	под	надзора	на	Районна	прокуратура	–	Се-
влиево.

БЪРЗО	ПРОИЗВОДСТВО
В	РУ	–	Севлиево	е	започнато	бързо	производство	срещу	33-годишен,	криминално	проявен	жител	на	
Градница,	за	когото	е	установено,	че	на	27	януари	е	проникнал	в	помещение	на	сдружение	„Клуб	на	
пенсионера“	в	Градница,	от	където	чрез	използване	на	неустановено	по	вид	техническо	средство	е	
извършил	кражба	на	телевизор	с	посочени	марка	и	модел,	собственост	на	сдружението.	Противо-
законно	отнетата	вещ	е	намерена	и	приобщена	като	веществено	доказателство	към	материалите	по	
производството.	След	приключване	на	разследването,	материалите	ще	бъдат	предадени	в	Районна	
прокуратура	–	Севлиево.

ДРЯНОВО
В	РУ	 –	Дряново	 е	 заведена	преписка	 за	 извършена	 кражба	на	моторен	 трион	от	 стопанска	 по-
стройка	в	района	на	улица	„Вехти	лозя“	в	града.	По	данни	на	собственика,	41-годишен	местен	жи-
тел,	престъплението	е	извършено	за	времето	от	16:50	часа	на	23	януари	до	около	09:00	часа	на	29	
януари.	Провеждат	се	оперативно-издирвателни	мероприятия,	с	цел	установяване	извършителя	на	
престъплението.

Разкриха 33-ãîäишен краäец 

Разхîäка из 
Öаревите ливаäи 8

Две ханäáални 
äерáита в зала 
„Орлîвец" тîзи 
уикенä       2

Вчера îáщинñките 
ñъветници приеха 
áюäжета на 
Оáщина Гаáрîвî 
за 2020 ãîäина
	 Общата	 рамка	 на	 бю-
джета	 е	 58	 484	 229	 лв.	
Държавната	 отговорност,	
плюс	дофинансиране	е	30	
932	 259	 лв.,	 общинска	 от-
говорност	-	27	551	970	лв.	
Приходите	от	Европейския	
съюз	 са	 в	 размер	 на	 14	
174	 182	 лв.	 Общият	 обем	
на	 инвестиционната	 про-
грама	 е	 в	 размер	 на	 10	
619	282	лв.								 стр. 2
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

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

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

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

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

�    

възпоменание
 на 4 февруари 2020 г. се навършват

3 години от смъртта на 

дойчо 
Маринов 
бояджиев 

на 75 години

Прекланяме се пред 
теб с много обич и 

тъга!
 Поменът	ще	се	състои	
на	 1	 февруари	 2020	 г.,	
събота,	 от	 12.30	 часа	 в	
църквата	 „Успение	 Бого-
родично“.

От семейството

електроразпределение север ад, 
разпределителен обслужващ 

център габрово и горна оряховица 
уведоМява своите клиенти, че:

на 17.02.2020 г. от 12:30 до 13:00 ч. поради	
извършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	електрозахранването	в	района	на	общи-
на	Дряново,	ул.	„Шипка“	до	разклона	за	жК	„Успех”,	
„Васил	 Левски”,	 „Ген.	 Цончев”,	 „Освобождение”,	
„Ангел	Кънчев”,	„Христо	Дряновски”,	„Христо	Макси-
мов”,	„Михаил	Бойчинов”,	„Русчуклийчето”,	„Димитър	
Стойнов”,	 „Бачо	Киро”,	 „Поп	Харитон”,	 „Панайот	Хи-
тов”,	„Димитър	Панков”,	„Пахомий	Стоянов”,	„Стефан	
Стамболов”,	„Братя	Джевреви”,	„Опълченска”,	„Георги	
Измирлиев”,	„П.	Пармаков”,	„Р.	Радославов”,	„Георги	
Бенковски”,	„Радецки”,	„Максим	Райкович”,	„Капитан	
Райчо”,	 „Станционна”,	 „Столетов”,	 „Стара	 планина”,	
„Стефан	 Караджа”,	 „Хаджи	 Димитър”,	 „Бузлуджа”,	
„Борова	гора”,	„железничарска”,	„Димитър	Благоев”,	
„Димитър	 Крусев”,	 ул.	 „К.	 Калчев”,	 ул.	 „М.	 Марчев-
ски”,	ул.	„Осми	март”,	ул.	„Стамболийски”,	ул.	„Райна	
Княгиня”,	 ул.	 „Гурко”,	 ул.	 „М.	 Преображенски”,	 ул.	
„Колю	 Фичето”,	 ул.	 „Никола	 Мушанов”,	 ул.	 „Христо	
Ботев”,	ул.	„С.	Йотов”,	ул.	„Васил	Левски”,	ул.	„Иван	
Вазов”,	 ул.	 „Даскал	 Денко”,	 ул.	 „Стефан	 Караджа”,	
ул.	 „Трети	 март”,	 ул.	 „Арх.	 П.	 Койчев”,	 ул.	 „Арх.	Ал.	
Рашенов”,	ул.	„Ст.	Руневски”,	ул.	„Раковски”,	ул.	„Янко	
Дряновец“	и	ул.	„Димитър	Далев“. 

на 17.02.2020 г. от 08:00 до 08:30 ч. поради	
извършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	електрозахранването	в	района	на:	
•	за	община	Дряново: с.	Геша,	с.	Туркинча,	с.	Ритя,	

с.	 Балалея,	 с.	 Караиванца,	 с.	 Скалско,	 фирма	 „По-
липрим”,	асфалтова	база	„Чириковец”,	ФвЕЦ	Слънче-
ва	енергия,	с.	Денчевци,	с.	Пейна,	с.	Чуково,	с.	Гос-
тилица,	мандра	Гостилица,	с.	Славейково,	с.	Янтра	и	
ВЕЦ	„Янтра“,	ФвЕЦ	„Фотон“,	ФвЕЦ	„Владимед“,	ФвЕЦ	
„Аурора“,	ФвЕЦ	„Гео“ 
•	за	община	Севлиево: с.	Буря,	помпена	станция	

„Буря“. 
Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-

служващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране. Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

ЖеНиНа ДеНЧева
 
	 Бюджета	 за	 годината	
-	най-важния	финансов	до-
кумент	на	Общината,	прие	
вчера	 Общинският	 съвет.	
Общата	 рамка	 на	 бюджет	
2020	 година	 е	 58	 484	 229	
лв.,	 като	 държавната	 от-
говорност,	 плюс	 дофинан-
сиране	е	30	932	259	лв.,	а	
общинска	отговорност	-	27	
551	970	лв.	Приходите		от	
Европейския	 съюз	 са	 в	
размер	на	14	 174	 182	лв.,	
а	 разходите	 -	 14	 555	 669	
лева.	Общият	обем	на	ин-
вестиционната	 програма	
по	 бюджета	 на	 Община	
Габрово	е	в	размер	на	10	
619	282	лв.
	 „Макар	 и	 балансиран,	
този	 бюджет	 не	 изразя-
ва	 всички	 наши	 желания	
и	 исканията	 на	 хората	
за	 инвестиции.	 Приход-
ната	 част	 на	 бюджета	 е	
с	 6	 367	 895	 лв.	 повече	
спрямо	 първоначалния	
бюджет	 за	 2019	 година.	
Основният	 акцент	 е	 съз-
даване	 на	 привлекател-
на	 и	 безопасна	 градска	
среда,	 тази	 година	 има	
по-малко	 проекти	 с	 евро-
пейско	 финансиране,	 ще	
се	разчита	на	бюджетни	и	
допълнително	 привлечени	
средства.	 Инвестициите	
са	 предимно	 за	 благоус-
трояване	на	улици	и	меж-
дублокови	 пространства	
в	 кварталите.	 Продължа-
ва	 благоустрояването	 на	
кварталите	Трендафил	1	и	
2,	 за	 това	 са	 предвидени	
700	 хил.	 лв.,	 ще	 се	 ра-
боти	 по	 обновяването	 на	
нови	крайречни	зони,	бла-
гоустрояване	 на	 централ-

ния	 градски	 пазар,	 като	
започваме	 с	 изграждане	
на	 паркинг	 там,	 другият	
обект	 е	 реконструкцията	
на	 кръстовището	 между	
улиците	 „Баждар”	 и	 „Ема-
нуил	Манолов”	 (срещу	Те-
атъра).	Предвидени	са	300	
хил.	 лв.	 за	 новия	 гроби-
щен	парк.	За	изграждане,	
ремонт	 и	 поддържане	 на	
уличната	мрежа	са	плани-
рани	 общо	 2	 257	 857	 лв.,	
в	т.	ч.	за	ремонт	на	улици	
в	 града	 и	 в	 селата	 1	 721	
857	 лв.	 и	 инвестиционни	
разходи	-	536	000	лв.	Пла-
нирали	 сме	 60	 хил.	 лв.	
за	 годината	 за	 създаване	
на	 общ	 устройствен	 план,	
който	 е	 много	 важен	 за	
развитието	 на	 Габрово”,	
определи	част	от	акценти-
те	 в	 бюджета	 кметът	Таня	
Христова.	
	 Не	 всички	 съветници	
харесват	 новия	 бюджет,	
стана	 ясно	 от	 дебатите.	
Общинският	 съветник	 от	
БСП	Николай	Григоров	из-
рази	притеснения,	че	при-
ходната	част	на	бюджета	в	
частта	събиране	на	местни	
данъци	 няма	 да	 бъде	 из-
пълнена	 80	 на	 сто,	 как-
то	 е	 предвидено,	 заради	
повишаване	 на	 данъците.	
„Според	 мен	 в	 бюджета	
не	 намира	 място	 решава-
не	 на	 основните	 пробле-
ми	 на	 Габрово,	 а	 те	 са	
демографският	 срив,	 като	
смъртност	 и	 раждаемост.	
Мерките	 за	 развитие	 на	
гробищните	паркове	са	до-
бра	идея,	но	трябва	да	се	
стимулира	раждаемостта	и	
оставане	на	младите	хора	
в	града.	БСП	вече	няколко	
пъти	предлага	да	се	отме-

нят	 таксите	 за	 детските	
градини,	 а	 защо	 не	 и	 на	
детските	 кухни.	 Така	 ще	
подпомогнем	 младите	 се-
мейства.	 Пак	 предлагам	
идеята	си	за	културен	чек	
за	50	лв.	за	абитуриентите,	
с	 който	могат	 да	 посеща-
ват	 безплатно	 културните	
събития	в	града.	
	 Другият	 проблем	 на	
Габрово	е	градският	транс-
порт	и	уличното	движение.	
Учудващото	 е,	 че	 в	 бю-
джета	 не	 са	 предвидени	
разходи	за	безплатни	пар-
кинги	 извън	 синята	 зона,	
която	 ще	 бъде	 изградена.	
Иначе	трябва	да	бъде	оси-
гурен	 удобен	 и	 привлека-
телен	 градски	 транспорт.	
Това	едва	ли	ще	се	случи	
дори	 с	 новите	 автобуси,	
които	 очакваме.	 Знаем	
плачевното	 състояние	 на	
общинското	 транспортно	
дружество,	от	бюджета	им	
осигуряваме	 600	 000	 лв.,	
според	управителя	на	дру-
жеството,	 те	 ще	 стигнат	
до	 първата	 половина	 на	
годината.	А	после?	В	раз-
ходната	 част	 има	 стряс-
кащи	 цифри,	 като	 голям	
ръст	 на	 застраховките	 на	
автобусите,	 12	 хил.	лв.	 за	
бариерата	 на	 Боженци.	
Трябва	 да	 изискваме	 уве-
личаване	 на	 собствените	
приходи	 на	 общинските	
предприятия	 и	 културни	
институти.	Примерно,	сега	
отпускаме	 182	 000	 лв.	 за	
издръжка	 на	 интерактив-
ния	музей	и	инсталация	за	
Пенчо	Семов	за	40	000	лв.	
-	това	е	чудесно,	но	знаем	
ли	 какви	са	приходите	от	
този	 музей?,	 коментира	
Григоров.

	 Според	 Пепа	 Сом-
лева	 от	 „Будно	 Габрово”	
действително	 в	 бюджета	
трябва	 да	 се	 акцентира	
на	 решаване	 на	 основ-
ните	 проблеми	 на	 града	
-	 демографската	 криза	 и	
транспорта.	 „Не	 виждам	
нищо	да	се	прави	за	раз-
витие	на	туризма,	за	това	
се	 отпускат	 само	 50	 000	
лв.,	според	мен	трябва	да	
има	стратегия	за	развитие	
на	 туризма.	 Като	 стана	
дума	за	инвестиции,	очак-
вах	анализ	защо	в	Габро-
во	 не	 идват	 инвеститори.	
Друго,	 което	 ме	 впечатли	
в	 бюджета,	 е	 разликата	
между	приходи	и	разходи	
на	 новосъздаденото	 дру-
жество	 за	 паркиране	 и	
репатриране.	 Тя	 е	 само	
7000	 лв.!	 Така	 че	 трябва	
да	 бъдем	 убедени,	 че	 не-
малкото	 вложени	 разхо-
ди	 за	 създаването	 му	 са	
нужни.	Честно	казано,	оч-
аквах	 представянето	 на	
бюджета	 да	 бъде	 част	 от	
програмата	 на	 кмета	 за	
управление	 през	 новия	 й	
мандат.	По	закон	 тя	 тряб-
ва	да	бъде	представена	в	
Общинския	 съвет	 три	 ме-
сеца	 след	 избирането	 на	
кмета”,	допълни	Сомлева.
	 Реализирането	на	при-
оритетите	 на	 бюджета	 са	
свързани	 с	 приходите	 и	
разходите.	 Общият	 обем	
на	 приходите	 за	 2020	 го-
дина	е	58	484	229	лв.	При-
ходите	 от	 общински	 ха-
рактер	 са	 формирани	 от	
местни	данъци	 -	7	250	000	
лв.,	 неданъчни	 приходи	 -	
10	448	368	лв.	
	 Общият	 обем	 на	 раз-
ходите	за	2020	година	е	58	

484	229	лв.
	 Разходите	за	общински	
дейности	 са	 в	 размер	 на		
27	551	970	лв.
	 Числеността	 на	 персо-
нала	 на	 администрацията	
се	запазва,	като	от	обща-
та	 численост	 е	 193	щатни	
бройки,	 с	 държавни	 сред-
ства	 се	 финансират	 146	
бройки,	 а	 с	 дофинансира-
не	-	47.	 	 	
		 В	 рамките	 на	 сред-
ствата	за	работни	заплати	
на	персонала	е	планирано	
увеличение	 на	 индивиду-
алните	 основни	 месечни	
работни	заплати	на	всички	
служители	в	общинска	ад-
министрация	 със	 средно	
10%.
	 В	 местните	 дейности	
са	планирани	средства	за	
осигуряване	 дейността	 на	
общинска	 администрация-
та	 в	 размер	 на	 1	 191	 611	
лв.,	а	за	осигуряване	дей-
ността	 на	 Общинския	 съ-
вет	-	491	455	лв.	Предвиде-
ни	са	разходи	с	целеви	ха-
рактер	 за	 представителни	
разходи	 на	 Общината	 18	
000	лв.,	за	представителни	
разходи	 на	 Общински	 съ-
вет	-	9	000	лв.,	за	помощи	
по	 решение	 на	 Общински	
съвет	-	160	000	лв.,	в	т.	ч.	
за	 подпомагане	 на	 наста-
нени	в	Регионален	хоспис	
граждани,	 за	 подпомагане	
на	 двойки	 с	 репродуктив-
ни	проблеми,	за	подкрепа	
на	 лица	 със	 здравослов-
ни	проблеми,	за	отпускане	
на	 еднократна	 финансова	
помощ	 за	 новородени	 и	
осиновени	деца.	
	 За	 образование	 са	
предвидени	19	777	590	лв.,	
в	 които	 са	 включени	 раз-

ходи	 за	 персонал	 и	 част	
от	 издръжката	 (за	 подгот-
вителните	групи)	за	децата	
в	детските	градини,	разхо-
ди	за	персонал	и	издръж-
ката	на	общинските	учили-
ща	и	Център	за	специална	
образователна	 подкрепа	
„Николай	 Палаузов“,	 на	
Център	 за	 подкрепа	 ли-
чностно	развитие	„Кариер-
но	ориентиране	-	Габрово“.
	 Общинското	 финанси-
ране	 в	 тази	 функция	 е	
предназначено	за	издръж-
ка	 на	 детските	 градини	
-	1	259	982	лв.,	разходи	за	
персонал	и	издръжката	на	
Център	за	подкрепа	лично-
стно	 развитие	 „Кариерно	
ориентиране	-	Габрово“	-	7	
000	лв.
	 2	 468	 200	 лв.	 са	 пред-
видени	за	здравеопазване.	
Те	 са	 за	 финансиране	 на	
дейностите	на	здравни	ка-
бинети	 в	 детски	 градини	
и	 училища	 и	 детски	 ясли	
и	 млечни	 кухни,	 за	 раз-
ходите	 за	 персонал	 и	 за	
медицинско	обслужване	на	
децата	от	общинските	дет-
ски	заведения	и	учениците	
от	общинските	и	държавни	
училища.	
	 За	 социално	 осигуря-
ване	 и	 грижи	 се	 заделят	
3	 910	 692	 лв.	 Предвидено-
то	 държавно	 финансира-
не	 осигурява	 средства	 за	
функциониране	 на	 следни-
те	социални	услуги:	Дом	за	
пълнолетни	лица	с	физиче-
ски	увреждания	-	36	места;	
звено	 „Майка	 и	 бебе”	 -	 6	
места;	 Дневен	 център	 за	
деца	 с	 увреждания	 -	 20;	
Дневен	 център	 за	 деца	 и	
младежи	 с	 увреждания	 -	
40;	Дневен	център	за	пъл-

нолетни	 лица	 с	 уврежда-
ния	-	30;	Дневен	център	за	
стари	хора	-	20;	Център	за	
социална	 рехабилитация	 и	
интеграция	-	40;	Център	за	
социална	 рехабилитация	 и	
интеграция	 на	 деца	 с	 ау-
тизъм	 -	 20;	 Центрове	 за	
обществена	подкрепа	-	75;	
Център	 за	 настаняване	 от	
семеен	тип	за	деца	и	мла-
дежи	 без	 увреждания	 -	 5;	
центрове	 за	 настаняване	
на	 деца	 и	 младежи	 с	 ув-
реждания	-	36.
	 Общинското	 финанси-
ране	 осигурява	 необходи-
мите	 средства	 за	 функ-
циониране	 на	 услугите	
Домашен	 социален	 патро-
наж	-	капацитет	300	места,	
и	 	 Клуб	 на	 пенсионера	 и	
Клуб	на	инвалида.
	 Предвиден	 е	 ресурс	
в	 размер	 на	 600	 000	 лв.	
компенсация	 за	 изпълне-
ние	на	услугата	обществен	
превоз	на	пътници.
	 За	благоустрояване	на	
града	сумата	е	16	830	998	
лв.,	за	осветление	на	ули-
ци	и	площади	са	планира-
ни	 общо	 4	 648	 270	 лв.,	 от	
които	 за	 осъществяване	
на	проект	 „Внедряване	на	
енергоспестяващи	 мерки,	
модернизация	и	ремонт	на	
уличното	 осветление	 на	
Габрово“	-	3	800	000	лв.	За	
заплащане	 на	 електрое-
нергия	 за	 уличното	 освет-
ление	 в	 града	 и	 населе-
ните	места	в	общината	са	
предвидени	580	000	лв.
	 В	дейност	озеленяване	
са	 предвидени	 1	 239	 430	
лв.;	в	дейност	чистота	 -	 3	
526	 497	 лв.;	 в	 дейност	 уп-
равление	 на	 отпадъците	
-		2	013	015	лв.

С 58,5 млн. лв. ще разпîлаãа Оáщината през 2020 ãîäина

СвеТозар ГаТев

	 Зала	 „Орловец“	 в	
Габрово	ще	 бъде	 домакин	
на	 двата	 най-интригуващи	
двубоя	 от	 поредните	 кръ-
гове	на	първенствата	в	„А“	
РХГ	 при	мъжете	 и	жените	
този	уикенд.
	 В	събота	от	16	часа	на	
терена	 ще	 излязат	 отбо-
рите	 на	 „Бъки“	 и	 „Шумен	
98“	 –	 шампионът	 и	 вице-
шампионът	 за	 2019-та.	 Га-
бровският	 състав	 е	 лидер	
във	временното	класиране	
с	 три	 точки	 аванс	 пред	
тима	 от	 Шумен,	 но	 и	 с	
мач	по-малко.	Домакините	
нямат	 загубена	 точка	 от	
началото	 на	 сезона,	 но	 в	
предстоящата	 среща	 ще	
излязат	 без	 няколко	 ос-
новни	състезателки,	които	
лекуват	 контузии.	Това	 са	
вратарката	 Ивон	 Дюлге-
рова,	 Карина	Съменова	 и	
Габриела	 Цонева.	 Заради	
лични	 ангажименти	 мача	
ще	пропусне	и	Милица	Ко-
лева.	 Това	 дава	 шансове	
на	 водения	 от	 Десисла-
ва	 Илиева	 тим,	 в	 чиито	
редици	 е	 и	 лидерът	 при	

стрелците	 в	 шампионата	
Ирене	Иванова,	да	се	пре-
бори	 за	 точка	 или	 две	 в	
Габрово.	Евентуален	успех	
ще	запази		второто	място	
на	„Шумен	98“	във	времен-
ното	 класиране.	 Победа	
на	 „Бъки“	пък	би	увеличи-
ла	още	повече	преднината	
на	габровския	тим	на	вър-
ха	в	подреждането.	
	 24	 часа	 след	 двубоя	
при	 дамите	 на	 терена	 в	
зала	 „Орловец“	 ще	 изля-
зат	 отборите	 на	 „Чарда-
фон“	 и	 „Локомотив“	 (Ва-
рна)	 в	 безспорно	 най-ин-
тересния	 двубой	 от	 13-я	
кръг	 в	 мъжката	 „А“	 РХГ.	
Интригата	 се	 крие	 в	 това	
дали	подсилилият	се	през	
зимната	 пауза	 габровски	
тим	 ще	 успее	 да	 сложи	
край	 на	 впечатляваща-
та	 серия	 от	 86	 поредни	
победи	 на	 варненци	 на	
родната	сцена.	„Чардафон“	
ще	 излезе	 в	 оптимален	
състав	за	срещата.	Дебют	
пред	 габровската	 публика	
ще	 направят	 новите	 по-
пълнения	 Йордан	 Михай-
лов	 и	Милен	Стоянов.	Ти-
мът	 на	 Чавдар	 Чернев	 от	

своя	 страна	 демонстрира	
отлична	 форма	 в	 послед-
ния	 кръг,	 като	 се	 наложи	
убедително	над	финалиста	
от	 последните	 три	 годи-
ни	„Добруджа“	(Добрич).	В	
топ	форма	е	и	 голмайсто-
рът	 на	 отбора	 Бранимир	
Балчев,	 който	 наниза	 14	
попадения	във	вратата	на	
Емил	Иванов.	През	есента	
„Локомотив“	 записа	 убе-
дителна	 победа	 у	 дома	 с	
33:18.	
	 „Във	 Варна	 загубихме	
катастрофално,	 но	 отто-
гава	 измина	 много	 време	
и	 много	 неща	 се	 проме-
ниха.	 Естествено,	 че	 сме	
респектирани	 от	 класата	
на	 „Локомотив“,	 но	 и	 сме	
безкрайно	 мотивирани	 да	
прекъснем	 тяхната	 серия	
без	 загуби.	 Вярвам,	 че	
шансовете	 са	 ни	 големи,	
благодарение	на	осмия	ни	
играч	-	нашата	вярна	пуб-
лика“,	 сподели	 капитанът	
на	 „Чардафон“	 Мирослав	
Денчев.
	 Очакваният	 с	 интерес	
двубой	ще	бъде	ръководен	
от	 съдийската	 топ	 двойка	
на	България	Георги	Дойчи-
нов	и	Юлиан	Горецов.

Две ханäáални äерáита в зала 
„Орлîвец” тîзи уикенä

	 В	 пет	 от	 областите	 в	
България	над	1/4	от	заети-
те	 работят	 в	 индустрията,	
а	 средните	 заплати	 там	
варират	 в	 границата	меж-
ду	около	870	и	1340	лв.	на	
месец.	 Най-голям	 е	 делът	
на	 заетите	 в	 сектора	 в	
Габрово	-	35%,	а	между	25	
и	 30	 процента	 е	 делът	 на	
работещите	 в	 него	 в	 Со-
фия-област,	Смолян,	Ловеч	
и	 Стара	 Загора.	 От	 друга	
страна	 под	 10	 на	 сто	 от	
работещите	в	столицата	и	

във	 Варна	 са	 в	 индустри-
ята,	 следвани	 от	 Бургас,	
Видин	 и	 Враца.	 Това	 по-
казва	 годишното	 издание	
на	 изследването	 „Регио-
нални	 профили:	 показате-
ли	 за	 развитие	 -	 2019“,	
изготвяно	от	Института	за	
пазарна	икономика.
	 Що	 се	 отнася	 до	 въз-
награжденията	 в	 сектора,	
може	да	се	каже,	че	най-
високи	 са	 те	 в	 София	 и	
в	София-област,	съответно	
1368	лв.	и	1338	лв.	на	ме-

сец.	Над	1100	са	средните	
заплати	в	индустрията	във	
Варна,	 Бургас	 и	 Габрово,	
а	 над	 1000	 лв.	 са	 тези	 в	
Шумен,	 Перник	 и	 Стара	
Загора.
	 От	 ИПИ	 отчитат,	 че	
за	 периода	 между	 2017	 и	
2019	г.	на	фона	на	ръст	на	
брутния	 вътрешен	 продукт	
(БВП)	 над	 3%	 за	 трите	
години	 положително	 раз-
витие	 има	 и	 във	 всички	
области	 в	 страната.	 От	
тях	 най-сериозен	 ръст	 на	

произведената	 продукция	
на	 човек	 от	 населението	
има	 в	 София	 и	 Перник,	
като	 столицата	 остава	 и	
най-богатата	област	с	БВП	
на	 човек	 от	 населението	
в	 размер	 на	 30	 295	 лв.	
(2017	 година).	 Останалите	
области	с	БВП	на	човек	от	
населението	между	10	и	15	
хил.	лв.	са	Варна,	Бургас,	
Пловдив,	Русе,	както	и	об-
ластите	 с	 по-силно	 изра-
зен	 индустриален	 профил	
-	Габрово	и	Враца.	

На	 дъното	 са	 Силистра	 (6687	 лева)	 и	
Сливен	 (7046	лева),	а	малко	над	тях	са	
Видин	 и	 Кърджали	 с	 БВП	 на	 човек	 от	
населението	 под	 7,5	 хил.	 лв.	Областите	
на	 дъното	 изостават	 два	 пъти	 спрямо	
по-големите	центрове	и	над	четири	пъти	
от	столицата“,	се	казва	в	изследването.

Що	 се	 отнася	 до	 пазара	 на	 труда	 към	
2018	 година,	 различията	 в	 отделните	
области	 са	 осезаеми.	 Коефициентът	 на	
заетост	на	хората	между	15	и	64	години	
варира	 от	 над	 75%	 в	 столицата	 София	
до	около	 52%	в	Монтана,	 или	близо	 25	
процентни	пункта	разлика	в	коефициен-
та	на	заетост	в	страната.

„Именно	 по	 отношение	 на	 заетостта	
се	 вижда	 по-ясно	 и	 изоставането	 на	
Северозападния	 регион,	 като	 Видин	 и	
Враца	също	регистрират	коефициент	на	
заетост	 под	 60%,	 а	 в	 региона	 е	 и	 най-
голямото	струпване	на	малки	обезлюдя-
ващи	 се	 общини	 с	 твърде	 високи	 нива	
на	 безработица	 (над	 25%	 по	 данни	 на	
Агенция	 по	 заетостта).	 Другите	 области	
с	повече	проблеми	на	пазара	на	 труда	
имат	и	влошена	структура	на	работната	
сила	 -	 Разград,	 Кърджали,	 Търговище,	
Сливен	и	Силистра	са	с	над	30%	дял	на	
населението	 (25-64	 г.)	 с	 основно	 и	 по-
ниско	 образование“,	 се	 посочва	 още	 в	
документа.

Значителна	е	разликата	и	при	инвести-
циите.	 Половината	 от	 преките	 чуждес-
транни	инвестиции	с	натрупване	до	2017	
година	са	насочени	към	столицата	-	12,3	
милиарда	евро.	Областите	Бургас,	Варна	
и	Пловдив	са	другите	големи	центрове	с	
по	1,9	милиарда	евро	чужди	инвестиции	
с	натрупване,	следвани	от	Стара	Загора	
с	900	милиона	евро.

Петте îáлаñти, в кîитî наä 1/4 îт заетите раáîтят в инäуñтрията
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веНеТа ГеорГиева-
козарева, музей ДхС

	 В	 края	 на	 ноември	
миналата	 година	 в	 Дома	
на	 хумора	 и	 сатирата	
станахме	 съпричастни	 с	
вдъхновението	на	30	наши	
съвременници,	избрали	да	
работят	 всеки	 ден	 тук	 и	
сега	за	реалната	промяна	
в	страната.
	 Сега	 ни	 предстои	 да	
погледнем	 от	 „другата	
страна”:	 за	 първата	 си	
книга	 „Идеи	 без	 граници”	
Даниел	Ненчев	 е	 поканил	
30	 „световни	 артисти	 от	
България”,	 добре	 познати	
на	международните	сцени.	
Поводът	 е	 30-годишнината	
от	 началото	 на	 демокра-
тичните	промени	в	Европа.	
Това	 е	 „книга-въпрос	 за	
цената	 на	 успеха.	И	 пътя,	
който	 всеки	 артист	 изми-
нава,	 за	 да	 открие	 сми-
съла	 за	 себе	 си	 и	 своята	
публика”	(Георги	Тошев).	
	 Чрез	 интервютата	 на	
Даниел	 Ненчев	 сме	 до-
пуснати	 в	 светая	 светих	
на	 Александрина	 Пенда-
чанска,	 Александър	 Мор-
фов,	 Андрей	 Паунов,	 Ва-

ско	 Василев,	Алек	 Попов,	
Веско	 Ешкенази,	 Влади-
мир	Тодоров,	Галин	Стоев,	

Георги	 Господинов,	 Диана	
Добрева,	 Димитър	 Динев,	
Димитър	 Маринов,	 Иван	

Газдов,	 Илия	 Троянов,	
Йордан	 Камджалов,	 Ка-
мен	 Донев,	 Капка	 Каса-

бова,	 Лилия	 Абаджиева,	
Лъчезар	Бояджиев,	Милко	
Лазаров,	 Недко	 Солаков,	
Павел	 Койчев,	 Райна	 Ка-
баиванска,	Самуел	Финци,	
Стефан	 Командарев,	 Теди	
Москов,	 Теодор	 Ушев,	 Те-
одосий	Спасов,	Христо	Яв-
ашев-Кристо,	Явор	Гърдев,	
Ясен	 Гюзелев.	 Безспорно,	
в	 един	 такъв	 „списък”	 не	
може	 да	 няма	 личности,	
биографично	 и/или	 твор-
чески	свързани	с	Габрово.	
	 Книгата	 респектира	 с	
оформление,	 подбор	 на	
илюстративен	 материал,	
допълващ	 синтетично	 вся-
ко	 едно	 интервю.	 В	 края	
на	 всеки	 разговор	 авто-
рът	 е	 извел	 афористични	
мисли	 на	 интервюирания,	
които	 звучат	 като	 кратка	
визитна	картичка	на	всеки	
артист.
	 „С	 тази	 книга	 аз	 каз-
вам	на	всички	–	днес	Бъл-
гария	е	навсякъде	по	све-
та.	България	е	там,	където	
е	 всеки	 един	 от	 нас.	 И	
никога	преди	в	цялата	ис-
тория	човешките	същества	
не	 са	 били	 по-свързани	 –	
чрез	технологиите	и	кому-
никациите,	чрез	самолети-

те,	чрез	мира.	Затова	днес	
повече	 от	 всякога	 имаме	
възможност	 да	 споделяме	
ценности	и	идеи,	които	да	
се	 трансформират	 в	 сми-
съл.	 Както	 за	 нас,	 бълга-
рите,	така	и	за	други	хора	
по	света.”
	 Ето	как	представя	кни-
гата	 си	 Даниел	 Ненчев:	
„Тук	са	събрани	идеите	на	
най-светлите	умове	и	най-
ярките	 сърца	 от	 нашата	
култура.	 Тези,	 които	 аку-
мулират	вълнения,	предиз-
викват	 размисъл,	 произ-
веждат	мисли.	Тези,	които	
умеят	да	облагородяват,	да	
утешават,	да	вдъхновяват	–	
писателите,	 художниците,	
музикантите,	 актьорите,	
режисьорите.	 Те	 развиват	
идеите	 си	 поотделно,	 а	
всъщност	заедно	създават	
невидимата	 нишка,	 която	
ни	 свързва.	 Докато	 очите	
ни	вървят	по	едни	и	същи	
пътища	–	редовете	на	кни-
гите”.
	 И	 персонажите:	 „Това	
са	личности,	с	които	има-
ме	 общ	 културен	 код,	 но	
които	са	разширили	свое-
то	човешко	осъществяване	
–	 като	са	постигнали	зна-

чими	успехи	по	света.
	 Историите	 на	 тези	
хора	 са	 най-доброто	 от	
това,	 което	 „стана”	 през	
последните	30	години.	Лич-
ни	постижения	на	българи	
по	света,	разбира	се,	има	
много	 и	 най-различни.	 Но	
тук	 са	 събрани	 онези	 от	
тях,	 които	 в	 най-голяма	
степен	 работят	 за	 възди-
гането	 на	 човешкия	 дух	 в	
режим	 на	 общуване	 без	
граници”.
	 Даниел	Ненчев	ни	сре-
ща	 с	 „едни	 от	 най-свет-
лите	 умове,	 произлезли	
от	 нашата	 култура”	 и	 ни	
приканва:	„Но,	което	е	по-
важно,	между	редовете	на	
тази	книга,	в	паузите,	кои-
то	 ще	 направите,	 ще	 се	
събира	 нова	 и	 модерна	
„оптимистична	 теория	 на	
нашия	народ”.	Нека	я	съз-
дадем	заедно”.	
	 Срещата	 ни	 с	 Даниел	
Ненчев	 и	 неговата	 първа	
книга	 „Идеи	 без	 граници”	
ще	 бъде	 на	 6	 февруари	
от	18.30	часа	в	Залата	на	
жирафите,	 веднага	 след	
откриването	на	изложбата	
„Европа	 на	 български”	 в	
зала	6	на	Дома	на	хумора.	

Цигуларят Йован Богосавлевич за Маргарита Калчева, контрабас:

Реаãираме катî във флирта - áез начертани ñхеми
продължава от стр. 1

Преподавам	 цигулка,	 про-
фесор	съм	в	Университета	
по	изкуства	в	град	Ниш	и	
Академията	 за	 музика	 в	
Университета	 на	 Източно	
Сараево.
	 Опитвам	се	да	предам	
на	студентите	всички	свои	
знания	 и	 умения,	 които	
имам.	Оттам	нататък	всеки	
има	свой	избор	и	път.
	 Музиката	 за	 мен	 е	
нещо,	 ако	 не	 е	 най-хуба-
вото,	 то	 е	 едно	 от	 най-
хубавите	 неща	 в	 живота.	
Музиката	 е	 нещо	 по-голя-
мо	от	инструмента,	от	ци-
гулката.	Не	 е	 задължител-
но	 да	 си	 професионален	
изпълнител.	 Всеки	 един	
човек	 може	 да	 изпитва	
удоволствие	 от	 музиката.	
Това,	че	ние	свирим	на	ня-
какъв	инструмент,	е	начин	
музиката	да	преминава.	Тя	
не	може	да	се	опише	като	
спорт,	 интонация.	 Музика-
та	е	просто	част	от	нас.
	 Освен	 музиката,	 оби-
чам	 и	 всичко	 останало.	
Обичам	 приятелството,	
природата.	 Обичам	 света	
такъв,	 какъвто	 е.	 Ако	 не	
обичаш	 музиката,	 тогава	
свириш	само	празни	ноти.	
	 Подготовката	 на	 музи-
канта	 не	 спира.	Тя	 е	 цял	
живот.	 След	 концерт	 е	

особено	 приятно	 да	 спо-
делиш	 с	 други	 музиканти	
емоцията.
	 Обичам	 да	 отдавам	
своята	 енергия	 на	 публи-
ката	 и	 тя	 да	 дойде	 об-
ратно	 към	 мен.	 Давам	 и	
вземам	от	публиката.	Кръ-
говрат,	 който	 взаимно	 ни	
зарежда.
	 Мечтата	 ми	 е	 хората	
да	 станат	 по-добри.	Ако	 с	
това,	 което	 ние,	 музикан-
тите,	 правим,	 можем	 да	
помогнем	 -	 нека	 то	 да	 се	
случи.	 Да	 дадем	 от	 нас	
дори	 на	 някой,	 който	 не	
се	 интересува	 от	 музика,	
да	събудим	интереса	му.	В	
личен	 план	 бих	 желал	 да	
срещна	някой	от	големите	
музиканти,	 но	не	само	на	
сцена,	а	извън	нея.	Да	 ги	
опозная	 като	 хора.	 Какви	
са	 извън	 сцената.	 Мисля,	
че	 един	 музикант	 извън	
сцената	 е	 един	 голям	 чо-
век,	 един	 добър	 човек.	 И	
това	е	от	значение.
	 Ще	 продължим	 ли	 да	
свирим	заедно	с	Маргари-
та?	Да,	да,	задължително.

Маргарита Калчева: 
в МоМента, в Който 
засвирихМе с йован, 
иМаше усещане, че 
сМе свирили цял 

живот...
	 „Йован	 Богосавлевич	
е	с	български	корен.	Него-

вата	баба	Пека	е	българка	
от	Софийско.	
	 Моята	 учителка	 по	
контрабас	 в	 Плевенското	

музикално	 училище	 беше	
Ирина	 Комитска.	 В	 мо-
мента	 е	 контрабасистка	
на	Габровския	камерен	ор-
кестър,	много	се	обичаме.	
	 Миналата	година	дебю-
тирахме	като	дуо	с	Йован.	
Свирихме	във	Враца,	Ниш,	
Сърбия.	 Когато	 за	 първи	
път	 се	 срещнахме,	 бях	 на	
гости	 в	 Ниш,	 а	 той	 беше	
солист	 на	 Нишкия	 оркес-
тър.	 Попитах	 го	 може	 ли	
да	опитаме	нещо	заедно	и	
в	момента,	в	който	засви-
рихме,	 имаше	 усещане	
като	 че	 сме	 свирили	 цял	
живот.	 И	 решихме	 да	 бъ-
дем	дует.

Наши	 диригенти	 са	
били	 Марк	 Кавин,	 Христо	
Павлов,	Свилен	Симеонов.	
Имахме	и	камерна	изява	с	
Матиас	-	гост	от	Испания.	
Свирихме	 с	 големия	 наш	
пианист	 Людмил	 Ангелов,	
китариста	 Цветан	 Недял-
ков	 на	 „Аполония”	 в	 Со-
зопол.	Това	ни	е	квинтета.	
Заедно	работим.

Композиторът	 Дими-
тър	 Христов,	 който	 е	 ди-
ригент	 на	 Оркестъра	 за	
народна	 музика	 на	 БНР,	
написа	едно	произведение	
-	 „жълто	 зелено”,	 специ-
ално	 за	 мен,	 извлечено	
от	 фолклора.	 На	 него	 му	
беше	 интересно	 как	 кон-

трабасът	 ще	 го	 направи.	
Той	 написа	 произведение	
за	 контрабас,	 народен	
и	 симфоничен	 оркестър.	
Премиерата	бе	със	Софий-
ска	 филхармония,	 Народ-
ния	оркестър	на	БНР	и	аз	
солирах.	 Наистина	 това	 е	
една	нова	стъпка	за	мен.	
	 Миналата	 година	беше	
110-годишнината	на	Марин	
Големинов,	 когато	 свирих	
в	 Габрово.	 Бих	 казала,	
че	 фолклорните	 мотиви	
на	 Марин	 Големинов	 се	
познават	 във	 всеки	 един	
инструментален	 концерт,	
пиеса.	Това	е	той,	Големи-
нов.	Докато	новото	произ-
ведение	 заимства	 в	 себе	
си	 от	фолклора	 на	 съсед-
ни	 балкански	 държави	 -	
балканска	 музика.	 Излиза	
от	 границите	на	България.	
Има	 вплетена	 македонска	
песен,	 следва	 едни	 вари-
ации	 в	 български	 хорово-
ден	 стил.	 Сега	 се	 говори	
за	 Европейски	 съюз,	 но	
ние	 си	 имаме	 Балкански	
съюз	в	музиката.	
	 Ето	тази	вечер	свирим	
дуо	 с	 Йован.	 Когато	 има	
двама	 музиканти,	 усеща-
нето	става	от	първата	ми-
нута.	 Когато	 имаш	 такъв	
инструменталист,	за	когото	
цигулката	е	„настолна	кни-
га”,	 част	 от	 него,	 енергия,	

реакция,	 нещата	 се	 случ-
ват.	 Маестро	 Иван	 Стоя-
нов	вече	ни	пита:	„Кога	е	
следващото	ви	изпълнение	
и	 няма	 ли	 някой	 да	 на-
пише	 нещо	 за	 вас,	 за	 да	
продължите?”.
	 Надяваме	се.”
 
 * * * 
	 Освен	 Симфонии	 4,	
5,	 6	 по	 „Метаморфози	 на	
Овидий”	 от	 Дитерсдорф,	
Габровският	 камерен	 ор-
кестър	 изпълни	 и	 една	
кратка		„Италианска	сере-
нада”	 от	 големия	 виенски	
класик	 на	 XIX	 век	 Хуго	
Волф	-	произведение,	съз-
дадено	 върху	 ритъма	 на	
популярния	 старинен	 танц	
Тарантела.
	 Маргарита	 Калчева	 и	
Йован	 Богосавлевич	 из-
пълниха	 „Концертна	 сим-
фония	 за	 цигулка,	 контра-
бас	и	оркестър”	от	Дитер-
сдорф	 и	 „Голям	 концерт	
за	 цигулка,	 контрабас	 и	
оркестър”	 на	 Джовани	
Ботезини	 (1821-1889),	 ком-
позиторът,	 известен	 като	
„Паганини	 на	 контрабаса”	
и	любим	диригент	на	Вер-
ди.	Той	е	направил	преми-
ерата	на	операта	„Аида”	в	
Кайро	през	декември	1871	
г.	 по	 случай	 откриването	
на	Суецкия	канал.	

Даниел Ненчев ñ книãа-въпрîñ за цената на уñпеха
Срещата с Даниел Ненчев и неговата първа книга „Идеи без граници” ще бъде на 6 февруари от 18.30 часа в Залата на жирафите

продължава от стр. 1
За	 изминалата	 година	 е	
регистриран	 нов	 връх	 на	
българските	 граждани,	 по-
сетили	 музей	 „Етър“.	 От	
регистрираните	226	070	ту-
ристи	196	629	са	българите	
–	с	близо	18	000	повече	от	
2018-та.	От	музея	за	трета	
поредна	 година	 се	 правят	

анкети	сред	посетителите.	
	 Според	 Светлозар	
Тодоров,	 ръководител	 на	
отдела	 „Работа	 с	 публи-
ки”,	 интересен	 факт	 е,	 че	
30%	 от	 анкетираните	 по-
сочват,	 че	 живеят	 посто-
янно	 извън	 страната.	 С	
най-висока	 посещаемост	
през	 сезона	 са	 месеците	

август	 и	 септември.	 Най-
често	 музея	 посещават	
хората	 на	 възраст	 19-35	
години	 –	 31%.	 На	 второ	
място	 са	 представителите	
на	 възрастовата	 група	 36-
50	години	–	23.6%,	на	трето	
–	посетителите	на	възраст	
до	18	 години	–	16%,	след-
ват	 тези	 на	 възраст	 51-

60,	 общо	 14.9%,	 и	 групата	
посетители	 над	 60	 години	
–	13.5%.	
	 Годишното	 събрание	
на	 музей	 „Етър”	 бе	 ува-
жено	 от	 Нела	 Рачевиц	 –	
зам.-кмет	 по	 културата	 на	
Община	 Габрово,	 Йордан	
Ташков	–	общински	съвет-
ник,	Стефан	Ганев	и	Иван	

Христов	 –	 от	 отдел	 „Кул-
тура”	 в	 Община	 Габрово,	
Мирослав	Йорданов	 –	 ди-
ректор	 на	 МАИР	 „Божен-
ци”,	Ива	Дянкова	и	Албена	
Георгиева	от	неговия	екип,	
Ангел	 Шерилов	 от	 Нацио-
нален	музей	на	образова-
нието	 и	 Светлана	 Михай-
лова	–	Връзки	с	обществе-
ността	 на	 музей	 „Дом	 на	
хумора	и	сатирата”.

 

Най-мнîãî прихîäи îт началîтî на века - 1 149 340 лв., реализира музей „Етър” през 2019 ã.
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531 януари 2020 г. недвижими имоти - продава, купува, наема; автопазар; превози; билети

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
2-ст., Център, 63 м2, ет. 5/5, за ремонт 39 950 лв
2-ст., Борово, 80м2, ет. 5/6, панел 39 200 лв
2-ст., Шиваров мост, 88 м2, 1/3, южен 73 000 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен ремонт 30 000 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, етаж 5/6, за ремонт, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, PVC, ТЕЦ 62 000 лв
3-ст., Болница, етаж 3/5, 94 м2, тухлен, гараж, таванска          34 900 eu
3-ст., център, ново стр., 111м2, ет. 5, ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 57 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 75 000 eu
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, газ+гараж+1-стаен 39м2 157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 6/6, 76м2, панел, PVC 49 500 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж и маза 70 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възможност за газ 65 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

Голо бърдо, 2-ет., 170 м2 РЗП, гараж, PVC, двор 409 м2 109 995 лв
Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 26 500 лв
Шенини, 2-ет., 229 м2 РЗП, двоен гараж, гр. стр., двор 570 м2 73 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за гости, 6 спални, 6 бани, 
двор 1230м2 150 500 лв
Черневци, 138 м2 РЗП, реновирана, 572 м2 двор 74 995 eu
Драгомани, 174 м2 РЗП, обзаведена, двор 1329м2 36 5 00 лв
Шарани, 2 къщи, 211 м2 РЗП, двор 1918 м2                  56 000 лв
Беломъжи, 106 м2 РЗП, обзаведена, двор 3771м2 31 500 eu
Беломъжи, 130 м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44 900 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2           44 900 лв
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2          59 900 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чардак, 700м2 двор 18 000 лв
Велковци, 150 м2 РЗП, гараж, 2 плевни, двор 1380 м2 41 500 eu
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 62 995 eu
Иглика, 136 м2 РЗП, стопански постройки, двор 691 м2         27 425 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор 1499 м2           42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 1040 м2 30 000 eu
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2 
плевни, кладенец, двор 9960 м2 34 900 eu

Гостилица, 2-ет.,180 м2 РЗП,плевня изцяло от камък, двор 750м2 39 500 лв
Дебел дял, 50 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 1917 м2           12 200 лв
Лесичарка, 2 ет. 100 м2 ЗП, двор 2432 м2                           50 000 eu
Свинарски дол, стара с чардак - 104 м2, плевня, двор 12 000 лв
Сейковци, 250м2 ЗП, 2 къщи, стари, ч.реставрирани,двор 1500м2 43 000 лв
Стойчевци, монолитна с чардак, двор 2980 м2, ток, вода, бунгало 36 500 eu
Харачери, стара, с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м2 33 000 лв
Читаковци, 250 м2 ЗП, стара основно реставрирана, сондаж за вода, нов 
покрив и дограма, двор 2200 м2 43 700 лв
ПРОДАВА - ВИЛИ

Врабците, 2-етажна, 53 м2 ЗП, двор 1085 м2 39 800 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Обходен път за Шипка, 20 дка 210 000 лв
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв
Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu

Индустриална зона, УПИ, произв. и складова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
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

БИЗНЕС ИМОТИ
Произв. сграда 105 м2, отстъпено право на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Произв. база сгради 4229 м2, 18725 терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж-1056м2РЗП, УПИ4455м2, за хотел и басейн 399000 лв
СИЗ, фабрика кожи РЗП 800м2, 2880 терен, канал, до трафопост 215000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 1500 м2 РЗП 193 800 eu
Офис, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
� АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
� ДОГОВОР ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ИЛИ УСЛУГАТА „ЕКСКЛУЗИВЕН 
АГЕНТ НА КУПУВАЧА“
� СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ � ДОВЕРИТЕЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
� ПАКЕТ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИ-
ЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ
� БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В БЛИЗКИТЕ 
ДО ГАБРОВО СЕЛА до 10 км, ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕ-
ХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯ-
НИЕ В БОГАТОВО, КОРМЯНСКО ГОРНА РОСИЦА, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 
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иМоти продава
гараж - 32 кв. м, на 
ул. „Климент Охридски“ 
№ 41 се продава на тел. 
0898/583-772. [11, 10]
ново обзаведено жили-
ще - 73 кв. м, 4 етаж, гр. 
Габрово, център, се прода-
ва на тел. 0887/163-234. 
[11, 10]
къща - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
165 кв. метра, цена: 77 
777 лв., се продава на 
тел. 0888/450-180. [11, 9]
апартаМенти и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[22, 12]
апартаМент, обзаве-
ден, в идеален център се 
продава на тел. 0887/803-
414 [14, 6]
едностаен, след осно-
вен ремонт, ТЕЦ, в Мла-
дост се продава на тел. 
0899/126-904. [4, 4]

фурна „бай Христо“, на 
ул. „Никола Войновски“ 
- срещу бившия „Добри 
Карталов“, се продава на 
тел. 0888/729-196. [30, 
10]
парцел - 2 дка, в регула-
ция, незастроен (овощна 
градина), в село Арме-
ните се продава на тел. 
0888/515-797. [5, 5]
къща близо до Габрово, 
на 6 км от центъра, се 
продава на тел. 0897/569-
027. [11, 1]

иМоти дава под наеМ
Магазин в центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/515-080 [19, 19]
апартаМент срещу Теа-
търа се дава под наем за 
офис. Телефон за връзка: 
0879/572-880. [11, 11]

сба отдава поМе-
щения под наеМ 
- тел. 0895/55-76-10. 
[20, 8]

поМещение за офис 
или кабинет на Коопера-
тивен пазар се дава под 
наем на тел. 0878/539-
715. [11, 11]

поМещение за офис - 
магазин срещу съда в град 
Севлиево, газифицирано и 
с климатик, дава под наем 
тел. 0887/64-44-45. [10, 10]
иц, два магазина/офи-
си, договаряне - тел. 
0888/378-193. [11, 5]
обзаведена боксоние-
ра под наем или продаж-
ба - 0888/830-305. [6, 4]
апартаМент - 50 кв. 
м, на ул. „Скобелевска“ 
(срещу Театъра) се отдава 
под наем. Обособени три 
отделни стаи. Подходящ 
за семейство, офис или 
кантора. Тел. 0899/172-
413. [4, 4]

саМостоятелен етаж 
от къща в центъра се 
дава под наем на тел. 
0885/373-413. [5, 4]
квартира за задочници 
се дава на тел. 0878/204-
299. [5, 5]
квартира се дава на тел. 
0889/363-365. [4, 3]

за стопанисване
търси сеМейство пен-
сионери или работещ за 
стопанисване на вила в 
кв. Бойката с безплатно 
квартира (2 стаи), отопле-
ние, кабелна телевизия и 
вода, целогодишно - тел. 
0876/501-590. [8, 5]

иМоти купува
евтина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
стара къща в Габровски 
регион, здрава или полу-
съборена, се купува на 
тел. 0877/343-426. [23, 
21]
къща в града се купува 
на тел. 0885/20-00-58. [3, 
2]
тристаен тухлен апар-
тамент се купува на тел. 
0885/641-759. [3, 2]

зеМи
зеМеделски зеМи и 
гори купува тел. 0894/23-
24-25. [11, 8]

нощувки
нощувки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощувки, център - 
0878/515-080 [19, 19]
нощувки в топ център - 
справки на тел. 0876/731-
419. [22, 18]
нощувки -  т ел . 
0878/204-299. [11, 2]

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

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

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

автоМобили продава
фолксваген голф 3 за 
1000 лв. се продава на 
тел. 0988/812-300. [11, 6]
голф 3, 1.8, газ, с 4 

врати, много запазен, за 
1400 лв. се продава на 
тел. 0896/26-26-60. [6, 4]

ваз, Москвич
Москвич 412 - много 
добро състояние, 130 000 
км, АГУ, се продава на 
тел. 0888/820-418. [11, 
11]

Микробуси, каМиони
бус „спринтер“ - 1.5 

тона, се продава на тел. 
0888/147-173. [3, 3]
газ 53 се продава на тел. 
0878/353-532. [2, 1]

джипове
джип SSaNG Yong 
Korando TDI се продава на 
тел. 0888/820-418. [11, 
11]

автоуслуги
автосервиз - тел. 

0882/407-493. [15, 11]
кърпеж на автомобили 
- тел. 0882/407-493. [15, 
11]

скрап, стари
автоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 20]
купуваМ коли за скрап 
изгодно - 0899/810-766. 
[15, 11]

превози
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
транспорт със самос-
вал до 3.5 тона и ра-
ботници - 0894/602-701. 
[14, 8]

транспортни услуги - 
тел. 0882/407-493. [16, 
11]
превоз със самосвал - 
тел. 0876/522-774- [23, 
5]
услуги с товарни, висо-
копроходим 4х4 и пътни-
чески (трансфери София, 
до Одрин) бусове. Тел. 
0878/650-456 - Георги. 
[11, 2]
транспорт с бус до 1.5 
тона - тел. 0879/019-191. 
[7, 2]

отопление

пелети - 0897/97-44-
77, www.alexfloor.com.

дърва за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лес“ продава дърва 
за огрев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
нарязани, нацепени 
дърва - 85 лв./куб., чувал 
дърва - 5 лв., разпалки - 5 
лв. -  0893/511-154.
Метрови - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628.

„пехливанов“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
сухи дърва в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка. Тел. 0876/839-
779.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
дърва за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
сухи дърва в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
дърва в чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/583-472.

фирМа „стил-Мс“ 
оод - град тряв-
на продава игло-
листни пелети. Тел. 
0899/961-233. [11, 7]

дъбови за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
нацепени, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нацепени дърва - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
„велев-строй-реМонт“ 
оод продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - 0897/922-481.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.

фирМа „плаМакс 2020“ 
продава екобрикети - 
7.50 лв. за чувал (20 кг). 
Справки на тел. 0897/876-
477. [22, 19]
дърва за огрев, салкъм 
- 60 лв./куб. м на метър, 
75 лв./куб. м нарязан и 
нацепен. Тел. 0896/741-
763. [24, 8]
дърва за огрев, метрови 
- 75 лв./куб. м, нацепени 
и нарязани - 85 лв./куб. 
м. Тел. 0896/741-763. 
дърва за огрев - наря-
зани и нацепени - 80 лв./
куб. м. Тел. 0897/765-901. 
лицензирана фирМа 
продава дърва за огрев. 
Тел. 0877/168-330. [22, 13]
„флинт-гайдарови“ 
(„петя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [25, 11]

сухи дърва, нарязани и 
нацепени дърва в чували, 
метрови дърва за огрев - 
тел. 0896/80-76-88. [16, 
8]
сухи разпалки в големи 
чували - 5 лева, сухи дър-
ва в чували - 5 лева - тел. 
0876/29-43-43. [11, 8]
дърва - сухи, 70 лв./ку-
бик, до адрес, се продават 
на тел. 0890/57-33-93. 
[12, 4]
дърва - метрови, га-
бър, се продават на тел. 
0897/976-585. [5, 2]
продава екобрикети 
от чиста слънчогледова 
шлюпка - 7.50 лв./20 кг.  
Адрес: бул. „Трети март“ 
93 (непосредствено преди 
КАТ), тел. 0897/876-477. 
[24, 3]
дъбови изрезки - 40 
лв./куб. м - тел. 0899/137-
896. [19, 3]

билети, пътувания
автобусни, саМолет-
ни БИЛЕТИ се предлагат 
на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

о Б Я в а
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ 

ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 
(МЗ ОХ-1105/11.12.2019 Г.)

 25 бр. вакантни длъжности за ЛеКаРи 
към военномедицинска академия - гр. София.

 
 докуМенти се приеМат до 31.01.2020 г. във военно 
окръжие – габрово, ул. „софроний врачански” 1а
  изисквания: 
 - минимално образование и квалификация – ма-
гистър-лекар;
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да са годни за военна служба;
 - да не са осъждани за умишлено престъпление 
от общ характер;
 - срещу тях да няма образувано наказателно 
производство;
 - да нямат друго гражданство.

подробна информация на тел. 0882552015; 
066/805531; 066/800257.  Справка: www.comd.bg.
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работа предлага
„булчикън“ ад - Се-
влиево (Чакала) търси 
портиер. Справки на тел. 
0893/688-353. [13, 13]
„булчикън“ ад - Се-
влиево (Чакала) търси 
механик. Справки на тел. 
0899/876-595. [13, 13]
заведение търси сер-
витьорки - тел. 0876/46-
36-27. [17, 13]
готвачи, пицар и ми-
ячка се търсят на тел. 
0893/975-878. [22, 19]

ресторант търси сер-
витьорка. Справки на 
тел. 0899/889-897. [11, 
11]
екструдерист за про-
изводство на ПВЦ из-
делия, може и пенсио-
нер, се търси на тел. 
0887/39-63-71. [11, 10]
фирМа търси шофьор 
за разнос на минерална 
вода. Моля, подайте ав-
тобиография на vianeon@
abv.bg. Справки на тел. 
0887/875-652. [11, 9]
Маникюристка се 
търси на тел. 0894/782-
267. [11, 7]
„булчикън“ ад - Се-
влиево търси началник 
склад с компютърна 
грамотност и опит. Мол-
би на място: Чакала 5 
(старият път за Душево), 

или e-mail: hspasova@
bulchicken.com. [13, 7]
„булчикън“ ад - Се-
влиево търси шофьор ка-
тегория „С“ с опит. Мол-
би на място: Чакала 5 
(старият път за Душево), 
или e-mail: hspasova@
bulchicken.com. [14, 7]
винарна „рачо Кова-
ча“ търси готвач за обед-
но меню. Задължително 
професионалист (експерт 
в областта). Отлични ус-
ловия на труд. Справки 
на тел. 0876/68-37-68. 
[12, 11]
пицария „гладници“ 
търси сервитьори. Справ-
ки на тел. 0899/319-114. 
[12, 11]
квалифициран стру-
гар се търси на тел. 
0888/88-22-73. [11, 4]

жена до 65 години за 
гледане на стари хора се 
търси на тел. 066/99-22-
44. [6, 6]
грил-павилион пред 
магазин „Кауфланд“ 
търси да назначи про-
давач-консултант-ка-
сиер. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [11, 9]
пекарна търси работ-
ник за закуски. Справки 
на тел. 0877/164-004. 
[11, 3]

управител за храните-
лен магазин се търси на 
тел. 0888/147-173. [3, 3]
пицария „теМпо“ тър-
си готвач/ка. Справки на 
тел.  0879/988-010. [11, 3]
„подеМ габрово“ тър-
си общ работник - тел. 
0884/854-354. [5, 1]
„подеМ габрово“ 
търси шлосер-мон-
тьор. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 1]
новооткрита фирМа 
търси шивачки - тел. 
0897/737-987. [6, 1]
Метал секюрити ГРУП 
търси да назначи слу-
жители за невъоръжена 
физическа охрана. До-
кументи се приемат на 
място в град Габрово, 
ул. „Стефан Караджа“ 3. 
[4, 1]

работа предлага/търси; строителство, ремонти, изолации, услуги; косене 

бинго зала 
„габрово“ 

търси 
крупиета

0896 604 999 

Може и студенти 
задочници

Отîпление на пелети ñ цена и качеñтвî áез алтернатива
представител на
GOLDEN FIRE
инж. иван ГоСподинов

иК КоЛонеЛ оод
КонСуЛтиРа, доСтавЯ, монтиРа, 
пуСКа, поддъРжа. 
Справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
офис Габрово
ул. „отец паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

вСиЧКи пРодуКти се предлагат и 
на изпЛаЩане
с оскъпяване 1% на месец за срок 
от 12 до 48 месеца. 

.всички продукти на на 
GOLDEN FIRE се доставят до 
клиента директно от завода. 
представителствата осигуряват 
гаранционния и извънгаранционен 
сервиз. в цената на базисните 
модели не влиза транспортът 
- цените са посочени по-долу. 
пелетните камини са без 
помпа и разширителен съд. 
монтажът може да се извърши 
от собственика при спазване 
изискванията на „Голдън файър“..предлагаме проектиране и 
изграждане на цялостна система 
за отопление на пелети..транспорт - 60-80 лв. .монтаж - 220 лв.

Самî клиентите, закупили прîäукт 
на “Гîлäън файър” îт ИК „Кîлîнел”,  
пîлучават ДИРЕКтНа ГаРаНÖИОННа 
ПОДДРъжКа. Оñтаналите при нужäа îт 
ãаранциîнен ñервиз тряáва äа направят 
заявка на телефîните на äîñтавчика. Само за КЛиентите на иК „КоЛонеЛ“ - БезпЛатен пуСК

Цени за 2020 г. с ддС.пелетна камина	GF	PS12	суха	-	цена: 1650 
лв..пелетна камина	GFN12	-	цена: 1900 лв..пелетна камина	 GFN18	 -	 цена:	 2150 лева. 
GFN18 - 1850 лв..пелетна камина GFN24 - цена 2250 лв..пелетна камина	 GFN30	 -	
цена: 2550 лв..пРомо! GF 858 VIP пелетна 
горелка с	мощност	от	8	kw	до	
58	kw, керамична запалка,	два	
подаващи	шнека	и	автоматично	
механично	 самопочистване	 с	
нова	цена 1690 лева..пакет „25 киловата“ 

включва:	 Пелетна	 горелка	 Gf	
45	 +	 Водогреен	 котел	 GF	 CB24P	 	 +	
подаващ	 шнек	 +	 бункер	 за	 210	 кг	
пелети	-	цена: 2640 лева..пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	 горелка	 Gf	 45	 +	 Водогреен	
котел	GF	CB35P	+	 	 подаващ	шнек	+	бункер	 за	
210	кг	пелети.

 пакет „48 киловата“ - 3140 лева.
включва: Пелетна	горелка	GF	PB52	+	Водогреен	котел	
GF	C48P	+		подаващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	пелети..UPS за пеЛетни Камини и ГоРеЛКи от GOLD-
EN FIRE 450 V/A. За	 всички	 клиенти,	 закупили	 наш	 продукт,	
промоционална	цена	от	385	лева. С две години пълна гаранция!

+ 390 лева за горелки от серията VIP - самопочистващи се

строителство
кърти и пробива - 0897/832-363
фирМа събаря, почиства за сметка 
на материалите - тел. 0896/183-637.
кърти, реже, зида, ВиК, ел. фаянс  - 
0878/943-895
реМонт на стари покриви и направа 
на нови, топлоизолация, дренаж - тел. 
0882/279-749. [22, 17]
гипсокартон, шпакловка, боя, 
хидро- и топлоизолации, тенеке-
джийство, покриви - тел. 0888/863-
001. [22, 17]
покриви - ремонт и направа, въ-
трешни ремонти, дренаж, бетони - 
тел. 0897/390-194. [22, 17]
строителни услуги - гипсокар-
тон, шпакловка, боядисване - тел. 
0876/533-200. [11, 10]
фирМа извършва всякакви външни 
и вътрешни ремонти, покриви, бесед-
ки, изолации, събаряне и почистване, 
извозване на отпадъци - 0877/72-92-
57. [5, 5]
строителни реМонти и довърши-
телни работи - 0898/993-663. [11, 5]
бригада извършва ремонт на 
покриви, хидро- и топлоизолации, 
дренаж и всички видове вътрешни 
ремонтни дейности - 0899/63-88-75. 
[17, 8]

строителни дейности - тел. 
0897/76-51-10. [12, 6]
реМонт на стари покриви и подмя-
на на улуци и варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [24, 5]
шпакловки, боя, мазилки, изо-
лации, зидарии и др. Довършителни 
работи. Справки на тел. 0898/672-
883. [11, 4]
подМазване и обръщане на догра-
ма - справки на тел. 0876/130-317. 
[12, 2]
шпакловка, гипсокартон, окачен 
таван, боядисване, изолация, плочки 
и паркет, изграждане и усвояване на 
тераси - тел. 0876/130-317. [12, 2]

вътрешен реМонт
паркет, дюшеМе - редене, БЕЗ-
ПРАХОВО циклене, фино шлайфане, 
лакиране - монтаж на ламиниран пар-
кет - справки на тел. 066/86-61-43, 
0889/286-025.
безпрашно циклене - 0887/040-
471.
паркет, дюшеМе, ламинат - цикле-
не, монтаж, лакиране - справки на 
тел. 0886/249-906.
гипсокартон, шпакловка, боя, 
вътрешни ремонти - тел. 0899/874-
974. [11, 11]
Монтаж на гипсокартон, шпакловка 
и боя. Справки на тел. 0895/72-86-
68. [13, 11]
вик, фаянс, теракота - тел. 
0884/228-253. [22, 12]
шпакловка, боя, гипсокартон и 
други услуги - тел. 0886/76-24-34. 
[22, 17]
вътрешни реМонти, шпакловки, 
боядисване - тел. 0898/569-486. [22, 
2]

полагане на фаянс и теракота - тел. 
0896/828-147. [22, 3]
извършваМе всякакъв вид въ-
трешни ремонти - фаянс, теракота, 
гранитогрес, шпакловка, боядисване 
и други - тел. 0889/611-999. [11, 1]

хидроизолации
хидроизолация на покриви, сани-
ране, дренаж и др. - тел. 0888/020-
187. [22, 17]

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

ел. инсталации, реМонти
дребни електроуслуги по домо-
вете - справки на тел. 0899/145-802.

коМини
професионално почистване на 
комини - отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Справки на тел. 0897/704-
502.

коМиночистач с опит - 30 лв. 
- тел. 0894/525-258.

почистване на комини. Тел. 
0876/416-716. [24, 5]

вик
източване на септични ями - тел. 
0889/177-737.
вик Монтаж и поддръжка - 
0887/680-034.
вик реМонти - Справки на тел. 
0894/220-509.

Машинно отпушване на канали 
от Ф 50 до Ф 110 за Габрово и реги-
она - справки на тел. 0896/684-793. 
[11, 2]
почистване и отпушване  на ка-
нализация, мивки, тоалетни, сифони 
и тръби - справки на тел. 0877/528-
585. [11, 3]
вик и ел. услуги, подмяна и изграж-
дане на инсталации - тел. 0876/130-
317. [12, 2]

дограМа
фирМа „дт пласт“ предлага AL и PVC 
дограма - справки на тел. 0878/67-
61-61

н и ко конструкции оод 
произвежда и Монтира про-
зоречни систеМи REHaU - 
0888/001-588, e-mail: nikopvc@
abv.bg. [20, 9]

„еМ пласт“ - ПРОМОЦИЯ -10% ОТ-
СТЪПКА ДО КРАЯ на ФЕВРУАРИ на 
Al и PVC дограма, щори и комарни-
ци - справки на тел. 0876/130-317. 
[22, 2]

реМонт на електроуреди 
и електроника
реМонт на хладилници и фризери 
по домовете - тел. 0897/425-313. 
[30, 15]
ел. уреди се поправят на тел. 
0894/220-509. [26, 16]
реМонт на телевизори по домове-
те - справки на тел. 0888/279-846. 
[22, 12]
реМонт на перални, съдомиялни, 
печки, бойлери - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]

изработва

оградна Мрежа произвежда, 
гвоздеи и телове на завод-
ски цени се предлагат на тел. 
0886/650-175.

изработка на метални конструкции, 
гаражни и други врати, огради, пара-
пети - справки на тел. 0885/943-808, 
066/870-546.

косене
косене, кастрене, почистване - 
справки на тел. 0894/602-701. [15, 
8]
почистване и косене на дворове - 
0877/441-110. [11, 4]

услуги
кърти, чисти, извозва - 0889/177-
737.
вик и ел. услуги - тел. 0894/220-509. 
[15, 13]
рязане, кастрене на опасни дърве-
та - 0894/602-701. [13, 8]

услуги с коМбиниран багер 
- справки на тел. 0897/430-228. 
[22, 10]

заваръчни услуги - тел. 0885/724-
671. [11, 1]

щори

Eт „кастело“ - щори - външни 
и вътрешни, врати - блиндира-
ни, входни, автоматични, гаражни, 
ролетки - охранителни, догра-
Ма - алуминиева, PVC, бариери 
- автоматични - 066/87-04-89, 
0888/255-318

о Б Я в а

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ 
ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 

(МЗ ОХ-28/13.01.2020 Г.)
 38 бр. вакантни длъжности за воЙниЦи 

в Съвместно командване на специални операции:
 за в.ф. 32990 - пловдив - 4 бр.
 за в.ф. 56100 - пловдив - 2 бр.
 за в.ф. 54120 - пловдив - 20 бр.
 за в.ф. 52630 - пловдив - 6 бр.
 за в.ф. 48650 - пловдив - 6 бр.
 
 докуМенти се приеМат до 21.02.2020 г. във военно 
окръжие – габрово, ул. „софроний врачански” 1а
  изисквания: за някои от длъжностите се 
изисква притежание за авиомедицинска годност 
за изпълнение на парашутни скокове, за други – 
свидетелство за управление на мпС категории „С” и 
„С+е”;
 - да не са по-възрастни от 28 години, лицата, 
отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от 
зовСРБ, да не са по-възрастни от 41 години към 
датата на подписване на договора за военна служба;
 - да не са осъждани за умишлено престъпление 
от общ характер ;
 - да няма образувано наказателно производство;
 -  да нямат друго гражданство.

подробна информация на тел. 0882552015; 
066/805531; 066/800257.  Справка: www.comd.bg.



Регионалният всекидневник 
„100 вести“ 

излиза всеки ден без събота и неделя

731 януари 2020 г.

лекари
психиатър и невро-
лог. д-р трифонов, 
Габрово, ул. „Емануил Ма-
нолов“ № 12-А, 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р Марина санкева, 
специалист кожни и 
венерически болести, 

естетична дерматология, 
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140.

козМетика, Масаж
профе сион ални , 
класически, лечебни 
и антистрес масажи. Ан-
тицелулитен и аромате-
рапия. С предварително 
записване с час и ден. 
Работно време от 10 до 
19 часа. Предлагат се 
само написаните в обя-
вата масажи! Справки 
на тел. 0890/326-498.
[6, 1]
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всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

издание на иК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

ясновидство
ибраМ ходжа предлага 
събиране, проблеми, без-
плодие и помага за лю-
бов - тел. 0888/518-578. 
[10, 6]

еротика
МоМиче предлага сек-
суслуги - 0893/293-526. 
МоМиче предлага сек-

суслуги - тел. 0876/249-
511. [10, 6]
еротичен Масаж - 
0894/277-849. [12, 6]

уроци, курсове

спортен клуб „алфа-
Метал“ провежда курсо-
ве за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие. 
Тел. 066/80-69-62.
център за профе-
сионално обучение 
- габрово, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист,  мотока-
рист, машинист на път-

но-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен доку-
мент за правоспособност. 
Обучение с ваучер за без-
работни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 до 
12.30 ч., 0887/361-876.

продава Материали
каМенни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.

продава обзавеждане
Масажен дюшек 
и 2 бр. надуваеми лег-
ла се продават на тел. 
0893/244-226. [3, 1]
отоплителна печка 
„Прити“ се продава на 
тел. 0889/619-337. [5, 4]

животни продава
бреМенни крави и юни-
ци се продават на тел. 
0899/18-18-14. [12, 8]
Малки телета се прода-
ват на тел. 06717/26-05. 
[6, 2]
три кози, заплодени в 4 
месец, се продават на тел. 
0885/373-886. [5, 2]

храна за животни
сено на бали по 2.50 
лв. се продава на тел. 
0899/960-591. [11, 2]

селскостопански
говежда тор в чували - 
3.00 лв./бр., с транспорт 
- 0878/650-456. [11, 2]

купува разни
стара нафта се купува 
на тел. 0895/752-838.

купува Материали
пункт за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

дава заеМ
предлагаМ кредити и обединяване на задължения 
- тел. 0888/909-384. [12, 10]
свежи пари за свежи идеи сега и с томбола и раз-
лични награди - тел. 0893/03-73-16, 0894/79-59-69, 
0877/87-08-47. [10, 10]

счетоводство
счетоводна кантора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - счетовод-
ни услуги, годишно приключване, данъчни декларации 
- 066/804-066
счетоводство на фирми - тел. 0886/82-62-47. [11, 
11]

професионален доМоуправител
управление на етажна собственост - пълно обслуж-
ване за граждани и фирми. Тел. 0894/94-07-35. [23, 
8]

заЯвКа за маЛКа оБЯва 
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БРОЙ ДУМИ:________,               ПЪТИ _________, СУМА ________

КОГА: 1. ПЪТИ ________ 2. РЕД: всеки брой     , през брой        , 

 2. В ДНИ: понеделник     вторник      сряда      четвъртък      петък       

 3. НА ДАТИ:

или

или

0,15 

0.30 

0.40

цена 
за 
дума

тел.

За Ваше улеснение може да изрежете тази бланка и да я попълните, преди да я пода-
дете на входа на редакцията на вестник „100 вести“ - Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2Вашата ОбяВа ще 

бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде 
подадена в редакцията на 
„100 вести“ до 16.30 ч. 
 Цените на обявите са 
на дума за едно отпе-
чатване, без да се броят 
предлози и съюзи, теле-
фонът се чете за дума. В 
зависимост от оформле-
нието цените са: 
15 ст./дума; 
30 ст./дума в каре; 
40 ст./дума в каре със 
сива подложка. 
 При текущите обяви 
всяка 11-та е безплатна. 
 Можете да използвате 
специалните отстъпки за 
годишни обяви. 

#

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

27/01

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН - 29.02/28.03./25.04., 45 лв.
ОДРИН-ЧОРЛУ - 21.03.,1 нощ., 135 лв.
БУКУРЕЩ - 29.02./23.05., 42 лв.
БУКУРЕЩ THERME - 22.02./22.03., 45 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 29.02./27.03, 135 лв. 
СВ. ВАЛЕНТИН В ИСТАНБУЛ - 13.02., 154 лв.
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ - 168 ЛВ.  
ВЕЛИКДЕН В ИСТАНБУЛ - 16.04.,3 нощ., 205 лв.
ВЕЛИКДЕН В РУМЪНИЯ - 18.04., 2 нощувки, 
143 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 02.04, 2НВ, 279 лв. 
ОХРИД-СТРУГА-СКОПИЕ - 30.04, 2 нощ., 189 лв. 
СОЛУН-МЕТЕОРА-ЕДЕСА - 23.04., 2 нощ.,225 лв.
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 29.04., 3нощ., зак., 395 лв.    
ДЕЛТАТА НА Р.ДУНАВ - 30.04.,2нощ.,зак.,185 лв. 

ЗАГРЕБ-ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ПОСТОЙНА - 13.05., 
439 лв.    
ДУБРОВНИК-БУДВА-КОТОР - 20.05, 4 нощувки, 
465 лв.                                                                                                                
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИКДЕН НА О. КОРФУ - 16.04.,3нощ.,341 лв.    
ВЕЛИКДЕН СОЛУН-МЕТЕОРА - 17.04., 2 но-
щувки, 208 лв.
ПОЧИВКИ ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки, закуски 
и вечери, от 480 лв.                                                                                                                                   
ВЕЛИКДЕН С АВТОБУС ОТ СОФИЯ
ОХРИД - 229 лв., СТРУМИЦА - 248 лв., БЕЛ-
ГРАД - 205 лв., ТАСОС - 179 лв., АТИНА - 375 
лв., ХАЛКИДИКИ - 365 лв., ЛЕФКАДА - 315 лв., 
ВИЕНА - 365 лв., ПРАГА - 489 лв.                                                  
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR  

sviat@mail.bg

 
         

	 Кметът	 на	 Община	
Трявна	 Силвия	 Кръстева	
подари	 портрет	 на	 Ири-
на	Славейкова	на	дамския	
пенсионерски	клуб,	носещ	
нейното	 име.	 Дамите	 от	
клуб	 „Ирина	 Славейко-
ва“	 благодариха	 за	 милия	
жест	 и	 споделиха,	 че	 за	
тях	 е	 чест	 и	 гордост	 да	
носят	името	на	тази	видна	
тревненка.
	 Днешната	 дата	 не	 е	
случайна.	 Тя	 е	 важна	 за	

един	от	синовете	на	Ирина	
Славейкова,	 а	 именно	по-
етът	Пенчо	Славейков.	На	
30	януари	1912	г.	шведски-
ят	писател	Алфред	Йенсен	
номинира	 Пенчо	 Славей-
ков	 за	 Нобелова	 награда	
за	литература	за	неговата	
поема	 „Кървава	 песен“.	
Смъртта	 отнема	 на	Пенчо	
Славейков	 възможността	
да	 спечели	 престижното	
отличие.	Той	 умира	 на	 10	
юни	същата	 година,	а	Но-

беловата	награда	се	връч-
ва	само	приживе.
	 Ирина	 Славейкова	 е	
родена	в	Трявна	през	1831	
г.	Дъщеря	е	на	един	от	из-
вестните	 тревненски	 чор-
баджии	-	Иванчо	Райков.
	 Идвайки	 като	 учител	
в	 Трявна,	 Петко	 Славей-
ков	 взема	 Ирина	 за	 съ-
пруга.	 Семейството	 им	 се	
установява	 в	 малка	 на-
следствена	къща	в	Горната	
махала	 на	 селището,	 къ-

дето	остава	до	 1876	 г.	Тук	
се	 раждат	 и	 деветте	 им	
деца,	две	от	които	умират	
съвсем	малки.	Днес	къща-
та	 е	 превърната	 в	 музей	
„Славейкова	 къща“.	 Тук,	
под	 грижите	 на	 майката,	
отрастват	 всички	 деца	 на	
Ирина	и	Петко	Славейкови	
–	Иван,	Христо,	Рачо,	Пен-
чо,	Райко,	Донка	и	Пенка.	
Те	 са	 високообразовани	
и	 интелигентни	 личности,	
които	дейно	участват	в	об-

ществения	 и	 политически	
живот	 на	 България	 през	
втората	половина	на	XIX	и	
началото	на	XX	век.
	 -	-	-
	 В	 спомен,	 писан	 през	
1942	 г.	 за	 сборник,	 посве-
тен	 на	 Пенчо	 Славейков,	
който	издателство	„Хемус“	
е	 трябвало	 да	 отпечата	
по	 случай	 30	 години	 от	
смъртта	 на	 поета,	 но	 е	
публикуван	 чак	 през	 1966	
г.	в	бр.	17	на	вестник	„Ли-

тературен	фронт“,	пише:
	 „Рядко	 съм	 срещала	
неуморно	 работлива	 жена	
като	 нея	 (Ирина	 Славей-
кова).	Утрото	бе	посветено	
на	готвене,	че	Славейкови	
начело	 с	 дядото	 обичаха	
да	си	похапват	и	си	похап-
ваха	 юнашки.	 По-вкусни	
гозби,	 приготвени	 от	 май-
ка	 Ирина	 и	 моята	 собст-
вена	 майка,	 нигде	 никога	
не	съм	яла	в	живота	си.	А	
била	съм	на	богати	трапе-

зи	 с	 най-изискани	 блюда,	
но	нищо	не	ми	се	е	угаж-
дало	като	приготвеното	от	
двете	 ми	 майки.	 Хеле	 ба-
ниците!	В	„Кървава	песен“	
Пенчовият	старец	Дивисил	
по	 образ,	 реч	 и	мироглед	
поразително	наумява	дядо	
Славейкова,	 а	 баницата	
на	 гощавката	 в	 чест	 на	
войводата	 е	 копирана	 от	
изделията	 на	 майка	 Ири-
на...	 Че	 тя	 бе	 такава	 без-
подобна	майсторица!“

Кметът на трявна Силвия Кръñтева пîäари пîртрет на Ирина 
Славейкîва на äамñкия пенñиîнерñки клуá ñ нейнîтî име
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Разхîäка из Öаревите ливаäи

там горе, на върха на платото се е намирал дворецът на братята асеневци 
- основатели на Второто българско царство. Някои предполагат, че дори са 
родени тук. Мястото много прилича на Царевец и трапезица. Отвсякъде е об-
градено от отвесни скали, а полегатият подход от югоизток е бил преграден 
от двойни и тройни стени, всяка от които е била широка 2 метра. С трите си 
крепости - боруна, Куклата и Калето, Стринава е играла много важна роля в 
отбраната на царството. За съжаление, всичко през вековете е сринато, а по-
късно и изнесено, за да се построят новите населени места.

 Не знам защо толко-
ва малко се пише и раз-
казва за Стринава?! До-
казателство за същест-
вуването на крепостта 
е също това, че много 
местности наоколо но-
сят имена на български 
царе от династията на 
асеневци - Цар асеник, 
Цар Калояник, Царюви 
бахчи, Царското, Стър-
ната, Цар асенова пъте-
ка, дървото на асеневци 
и др. Отделно села са 
наречени на царевите 
ливади, куманите, вой-
ниците, скорците. Пред-
ставете си, по тези ли-
вади как пасат стотици 
коне! така е било тук пре-
ди около 800 години.
 Спускаме се обратно 
към Царева ливада, но 
преди това ще разгледа-
ме Добрените.

Погледнах	през	оградата	на	една	от	къщите	в	Добрените	и	попаднах	на	мила	картин-
ка,	която	ме	върна	в	детските	ми	години.	Сякаш	там	стоеше	дядо	ми!	Това	е	селски-
ят	двор.	Има	от	всичко,	не	е	много,	но	е	истинско	и	човекът	му	се	радва.	Тъжно	е,	
че	българинът	вече	се	отчужди	от	тази	радост.
 Коментар на Божана Иванова: Това е Стефан Иванов, има къща и в Царева ливада, 
но отглежда с любов животинки като пенсионер.

Жоро хаДЖиев

Продължава от бр. 16
	 Влизаме	 в	 Добрените.	
И	 това	 село	 е	 разделено	
на	 две	 части.	 През	 1934	
година	то	е	наброявало	61	
жители,	но	след	това	насе-
лението	му	започва	да	на-
маля.	Все	ми	се	струва,	че	
някога	 Добрените	 е	 било	
по-голямо.	 И	 тук	 каменни	
стени	и	дувари	с	огромни	
стари	дървета	из	дворове-
те	 те	 пренасят	 назад	 във	
времето.
	 Ето	 една	 извадка	 от	
текст	за	Добрените,	която	
всъщност	 характеризира	
състоянието	 на	 повечето	
български	 села	 през	 ос-
манско	време:
	 „Тежък	бил	животът	на	
селяните,	 тежки	 и	 непо-

силни	 са	 били	 и	 данъци-
те,	 които	 е	 трябвало	 да	
плащат	 на	 поробителите.	
Данък	 плащали	 за	 всяка	
кокошка,	 овца,	 коза,	 ма-
гаре,	свиня.	Военен	данък	
плащали	мъжете,	които	не	
са	 били	 войници.	 С	 този	
данък	се	облагали	мъжки-
те	 рожби	 още	 от	 двуме-
сечна	възраст,	плащали	го	
всички	мъже	 до	 60-годиш-
на	 възраст.	 Трудно	 било	
оцеляването	 на	 българи-
те,	 но	 въпреки	 непосил-
ните	данъци	и	беднотията,	
балканджиите	 отделяли	 от	
залъка	 си	 и	 изпращали	
децата	си	да	учат	четмо	и	
писмо.	 Мъдри	 хора	 били	
те,	осъзнавали	са,	че	един	
народ	 е	 силен	 и	 непобе-
дим,	само	ако	знае	вярата	
и	езика	си“.

След	 като	 се	 излезе	 от	
Царева	ливада,	вдясно	се	
отклонява	 тесен,	но	хубав	
асфалтов	 път	 за	 Вонеща	
вода.	 Примамливо	 е,	 но	
нашата	цел	е	селцето	Пър-
ша,	към	което	тръгва	сил-
но	 разбит	 асфалт,	 широк	
колкото	 да	мине	 един	 ав-
томобил.	Успоредно	върви	
черен	 път,	 който	 е	 далеч	
по-равен,	но	след	дневно-
то	размразяване	на	почва-
та	джипката,	с	която	съм,	
не	стои	изобщо	на	него	и	
въпреки	че	е	4Х4,	се	вър-
ти	 като	 пумпал	 и	 тръгва	
накъдето	има	дори	най-ма-
лък	наклон.	Това	е	първият	
изход	 от	 „магистралата“		
за	Пърша.	 Да	 го	 наречем	
Пърша	 -	Уест.	Отиваме	да	
видим	какво	има	там.

Прекрасно	изградена	стена.	Голям	майсторлък!	За	съ-
жаление,	от	къщата	вече	няма	и	помен!

Дîáрените

Преданията	разказват,	че	по	тези	места	е	била	ловната	
хижа	 на	 Асеневци.	 До	 селото	 се	 намира	 местността	
Царисеник.

	 Голямо	село	е	било	Пърша	през	20-те	години	на	миналия	век.	След	Освобожде-
нието	всички	околни	селца	и	махали	са	се	водили	към	Пършевска	община,	включи-
телно	Царева	ливада.	
	 Въпреки	 това	 хората	 са	 били	много	 задружни,	 разумни	 и	 не	 дърпали	 чергата	
към	себе	си.	Така	групата	села	около	Пърша	стигнали	до	решението	църква	да	се	
издигне	в	съседното	Искра,	а	парите,	които	пършевци	събирали	за	църква,	да	се	
дадат	за	училище,	което	да	бъде	в	съседното	село	Джуровци.	Това	разбирателство	и	
солидарност	между	населението	на	отделните	села	буди	удивление	в	наши	дни	и	ни	
напомня,	че	много	имаме	още	да	учим	от	предците	си!

	 И	по	онова	време	е	имало	функционални	и	находчи-
ви	решения.	„Гараж“	за	каруца	с	изход	на	улицата.	
 Коментар на Валентина Костова:	Това	е	входът	на	
къщата,	в	която	са	живели	татко	ми,	чичо,	баба	и	дядо.	
В	къщите	наоколо	са	живели	все	роднини.	Дядо	ми	са	
били	7	деца	-	2	сестри	и	5	братя.	На	трима	от	братята	
първите	 синове	 носят	 името	 Генчо.	 Дядото	 на	 Ста-
нислав	Генчев	е	последното	дете	на	дядо	Генчо	и	баба	
Иванка.																																Продължава в петък

Пърша

Коментарите са от страницата на Жоро Хаджиев във Фейсбук. 


