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Светозар Гатев

	 Световният	 шампи-
он	 за	 хора	 с	 увреждания	
Християн	Стоянов	спечели	
първата	 си	 титла	 на	 Бъл-
гария	 при	 мъжете	 в	 бяга-
нето	 на	 1500	 метра.	 Със-
тезаващият	 се	 за	 „Дунав“	
(Русе)	 габровски	 атлет	 се	
наложи	 над	 конкуренти-
те	 си	 без	 увреждания	 на	
Националното	 първенство	
на	закрито	за	2020	година,	
проведено	 в	 зала	 „Асикс	
Арена“	в	София.
	 Възпитаникът	 на	 тре-
ньора	Евгени	Игнатов	про-

бяга	дистанцията	за	3:53.70	
минути.	 Християн	 направи	
зрелищна	 надпревара	 с	
Йоло	 Николов	 (АК	 „Орха-
ние“,	 Ботевград).	 Двамата	
се	откъснаха	напред	и	ня-
колко	 пъти	 си	 разменяха	
лидерството	 в	 последните	
три	 обиколки	 от	 бягане-
то.	 Финалният	 спринт	 на	
габровския	 атлет	 се	 ока-
за	 по-добър	 и	 му	 донесе	
победата	 над	 доста	 по-
опитния	 му	 съперник.	 Ни-
колов	 спря	 хронометъра	
на	3:54.17	мин.	за	второто	
място,	 а	 бронза	 спечели	
Трифон	Илиев	(СКЛА	-	Шу-

мен)	с	4:05.76	минути.
	 Габровските	 клубове	
„Орловец	93“	и	„Тот	атлет“	
също	имаха	представители	
на	 шампионата.	 Денислав	
Драшков	(„Тот	атлет“)	вле-
зе	във	финала	на	60	метра	
с	 препятствия	 и	 завърши	
6-ти	с	резултат	от	8.64	се-
кунди.	В	спринта	на	60	ме-
тра	 Йордан	 Стоянов	 („Тот	
атлет“)	се	нареди	44-ти	със	
7.82	 секунди,	 а	 ветеранът	
Петьо	Христов	(роден	1960	
г.)	 зае	 52-ро	 място	 с	 8.93	
секунди.	В	бягането	на	400	
метра	Красен	Ботев	 („Ор-
ловец	 93“)	 се	 класира	 29-

ти	с	58.71	секунди.
	 При	дамите	Маргарита	
Радева	(„Орловец“)	завър-
ши	5-та	в	бягането	на	1500	
метра.	 Възпитаничката	 на	
треньора	 Веселин	 Георги-
ев	 преодоля	 дистанцията	
за	 5.05.97	 минути.	 Състе-
заващата	 се	 за	 „Берое“	
(Стара	 Загора)	 Девора	
Аврамова	 се	 класира	 4-та	
в	 бягането	 на	 3000	 метра	
с	резултат	10.25.14	минути,	
а	в	дисциплината	тласкане	
на	 гюле	 Анна	 Чиприяно-
ва	 (КЛАСА,	 София)	 е	 6-та	
(11.03	м),	Рая	Голчева	(„Тот	
атлет“)		-	14-та	(8.67	м).	

Õриñòияí Сòîяíîв íяма ñпираíе, 
ñпечели и Нациîíалíия шампиîíаò

Възпоменание

На 6 февруари 2020 г. се навършва
1 годиНа

без непрежалимия ми баща

о.з. полковник 
иван йорданов иванов

с литературен псевдоним 

иван Младенов

(1929 - 2019)

Мир на душата ти!
Светла ти памет!

Обичаме те и няма да те забравим никога!

От дъщеря и внук

	 Златните	 пръстени	 са	
намерени	през	1970	г.	при	
археологически	 разкоп-
ки	 с	 научен	 ръководител	
проф.	Милчев	в	среднове-
ковния	 некропол	 в	 мест-
ността	„Пречиста“	край	се-
влиевското	село	Градница.
	 Пръстените	са	били	ин-
вентар	 от	 две	 погребения	
и	 могат	 се	 датират	 през	
ХІІ	 век,	 когато	 крепостта	

при	 днешното	 село	 Град-
ница	достига	върха	на	ур-
банистичното	си	развитие.	
Повърхността	им	е	напъл-
но	 запазена,	 а	 благород-
ният	метал	не	е	потъмнял	
от	 времето.	 Представля-
ват	плоски	халки	с	кръгла	
форма,	 чиито	 рамена	 се	
разширяват	в	кръгли	плоч-
ки-щитове.	

продължава на стр. 2

тихомир Църов

	 Продължава	Национал-
ният	детски	конкурс	„Мар-
теници	 от	 гайтан”,	 органи-
зиран	от	музей	 „Етър”,	 за	

участници	 до	 18-годишна	
възраст.	Конкурсът	има	за	
цел	 да	 обогати	 знанията	
на	 младите	 хора	 за	 пър-
вомартенската	 обредност	
и	да	ги	запознае	с	прило-

жението	 на	 гайтана	 в	ми-
налото	 и	 съвременността.	
В	 конкурса	 може	 да	 се	
участва	както	индивидуал-
но,	 така	 и	 групово.	 Мар-
тениците	 трябва	 да	 бъдат	
изработени	 от	 гайтан	 или	
той	да	бъде	комбиниран	с	
други	материали.			
	 Гайтанът	 е	 плетен	
вълнен	 шнур,	 използван	
за	 украса	 на	 облеклото.	
Широкото	 му	 приложе-
ние	през	XIX	 век	 води	до	
механизация	 на	 процеса	
на	 плетене	 чрез	 въвежда-
не	 в	 употреба	 на	 гайтан-
джийските	 чаркове.	 Таки-
ва	чаркове,	както	и	целия	
процес	 на	 изплитане	 на	
гайтан,	 днес	 могат	 да	 се	
видят	 в	 действащата	 Гай-
танджийска	 одая	 в	 музей	
„Етър”.	

продължава на стр. 2

Направеòе марòеíици îò ãайòаí и 
учаñòвайòе в кîíкурñа íа музей „Еòър”

Злаòíи пръñòеíи îò XII 
век пîказва Реãиîíалíияò 
иñòîричеñки музей през февруари

 ЖеНиНа ДеНЧева
 
	 Общият	размер	на	пла-
нираните	 общински	 при-
ходи	 в	 бюджет	 2020	 г.	 на	
Община	 Габрово	 е	 29	 358	
887	 лв.,	 от	 които	 за	 фи-
нансиране	 на	 общинските	
дейности	 са	 предвидени	
27	 551	 970	 лв.	 и	 за	 дофи-
нансиране	 на	 делегирани-
те	 от	 държавата	 дейности	
-18	06	917	лв.	 	
	 Приходите	с	общински	
характер	са	планирани	на	
база	 действащите	 ставки	
за	данъци	и	 такси,	извър-
шен	 анализ	 на	 събирае-

мостта	 през	 предходните	
години.	
	 Предвидените	 приходи	
от	 местни	 данъци	 са	 в	
размер	на	7	250	000	лв.,	в	
т.	 ч.:	 патентен	 данък	 -	 95	
000	лв.;	данък	върху	такси-
метровия	превоз	на	пътни-
ци	-	105	000	лв.;	данък	вър-
ху	превозните	средства	-	3	
150	000	лв.	
	 От	платения	данък	вър-
ху	 недвижимите	 имоти	 се	
очакват	 2	 550	 000	 лв.;	 от	
данък	при	придобиване	на	
имущество	-	1	300	000	лв.;	
от	туристически	данък	-	50	
000	лв.

	 При	разчетите	е	пред-
видена	 100-процентна	 съ-
бираемост	 на	данъка	 вър-
ху	 таксиметров	 превоз	 на	
пътници,	 а	 за	 останалите	
данъци	събираемост	на	за-
дълженията	 за	 текущата	
година	 80%	 и	 останалите	
20%	 са	 от	 задължения	 от	
минали	години.
	 Неданъчните	 приходи	
са	в	размер	на	10	448	368	
лв.

продължава на стр. 2

Гаáрîвî чака íад 7 млí. лв. îò меñòíи даíъци

	 За	 времето	 от	 27	 яну-
ари	 до	 2	февруари	 на	 те-
риторията,	 обслужвана	
от	 Районно	 управление	
–	 Севлиево,	 се	 проведе	
специализирана	 полицей-
ска	 операция	 за	 проти-
водействие	 на	 престъпле-
ния,	 свързани	 с	 употре-
ба	 и	 разпространение	 на	
наркотични	 вещества	 в	 и	
около	 училищата	 на	 тери-
торията	на	града.	
	 В	 хода	 на	 акцията	 са	
проверени	 545	 моторни	
превозни	 средства,	 386	
души,	 шест	 училища,	 два	
градски	 парка	 и	 3	 нощни	
заведения.	
	 В	резултат	на	полицей-
ските	действия	са	образу-
вани	 три	 бързи	 производ-
ства	по	линия	„наркотици“	
срещу	лица	от	град	Севли-
ево.

Близî 390 чîвека 
прîвереíи в акции за 
íаркîòици в Севлиевî

е	обявен	за	днес	за	общи-
на	 Габрово.	 Ще	 духа	 си-
лен	 северозападен	 вятър	
с	 пориви	 до	 22-24	 м/сек.	
Ще	 вали	 сняг,	 който	 през	
нощта	срещу	четвъртък	ще	
се	 усили.	 Ще	 се	 образу-
ва	снежна	покривка	около	
15	 см.	 Ще	 има	 виелици	
и	 образуване	 на	 преспи.
През	 нощта	 от	 североза-
пад	през	страната	ще	пре-
минава	студен	атмосферен	
фронт.	
	 Вятърът	в	цялата	стра-
на	 ще	 се	 ориентира	 от	
северозапад	 –	 ще	 бъде	
умерен	 и	 силен	 и	 с	 него	
ще	нахлува	студен	въздух.	
Ще	 започнат	 валежи	 от	
дъжд,	 които	 с	 понижение-
то	на	температурите	по	ви-
соките	полета	на	Западна	
България	и	в	Предбалкана	
ще	преминат	в	сняг.	

Жълò кîд за 
ñилеí вяòър и 
ñíеãîвалеж

за	 кражба	 от	 къща	 в	 Се-
влиево,	 съобщиха	 от	 по-
лицията.	На	 3	февруари	 в	
РУ	 -	 Севлиево	 е	 получен	
сигнал	от	48-годишна	граж-
данка	 за	 кражба	 на	 рата-
нова	 градинска	 люлка	 от	
двора	на	къщата	й	в	града.	
Престъплението	 е	 извър-
шено	на	2	февруари.	След	
разследване	криминалисти	
от	 полицейското	 управле-
ние	са	задържали	за	срок	
до	24	часа	21-годишен	кри-
минално	 проявен	 севли-
евец,	за	когото	са	налице	
данни,	че	е	съпричастен	с	
престъплението.

Задържаха младеж

Светозар Гатев

28-ят	 турнир	 по	 минифутбол	 за	
Купата	на	Община	Габрово	навлезе	
в	 решителната	 си	 фаза	 и	 вече	 се	
изиграха	 първите	 елиминационни	
двубои.	 Място	 на	 четвъртфиналите	
си	 осигуриха	 отборите	 на	 „Титан	
гард“,	 „Шести	 участък“,	 „ММ	Севли-
ево“	и	„Мърси“.	

„Титан	 гард“	 направи	 обрат	 и	
измъкна	победата	в	последните	се-
кунди	на	двубоя	срещу	„Extra	stars“.	
Мартин	Ботев	изведе	младите	мом-
чета	 напред	 в	 34-та	 минута	 и	 по-
стави	 „гардовете“	 под	 напрежение,	
но	 те	 успяха	 да	 реагират	 и	 два	

идентични	 гола	 на	 Николай	 Банов	
в	рамките	на	две	минути	измъкнаха	
победата	 с	 2:1.	 В	 спор	 за	 място	
на	 полуфиналите	 „Титан	 гард“	 ще	
срещне	състава	на	„Шести	участък“,	
който	пък	елиминира	„Орлите“	с	2:0.		
Ексшампионите	 бяха	 максимално	
затруднени	 от	 защитата	 на	 „Орли-
те“,	но	все	пак	успяха	да	я	пробият	
в	 края	 на	 двубоя	 и	 се	 наложиха	
с	 попадения	 на	 Никола	 Костов	 и	
Маргарит	 Георгиев.	 Интригуващият	
четвъртфинал	 между	 „Титан	 гард“	 и	
„Шести	 участък“	 е	 в	 четвъртък	 от	
18	часа.	

Час	по-късно	ще	започне	и	вто-
рият	четвъртфинал	в	турнира,	който	

ще	 противопостави	 „ММ	 Севлиево“	
и	 „Мърси“.	 Севлиевци	 отнесоха	 в	
първия	кръг	от	елиминациите	съста-
ва	на	„Виктория“.	Срещата	завърши	
при	 резултат	 3:11.	 Павлин	 Иванов	
заби	 4	 гола,	 Велислав	 Денчев	 и	
Добрин	 Петров	 добавиха	 по	 два,		
веднъж	 се	 разписа	 Альоша	 Илиев.	
Два	автогола	си	отбеляза	Драгомир	
Тотев.	За	„Виктория“	и	трите	попаде-
ния	 бяха	 реализирани	 от	 Радослав	
Гутев.	 Осминафинална	 победа	 взе	
и	 отборът	 на	 „Мърси“,	 който	 изне-
нада	 селекцията	 на	 „ВиК“.	 Победа	
с	класическото	3:0	осигури	на	тима	
четвъртфиналната	 битка	 с	 „ММ	Се-
влиево“.

„Тиòаí ãард" - „Шеñòи учаñòък" и „ММ Севлиевî" 
- „Мърñи" ñа първиòе два чеòвърòфиíала уòре

Никîлай Сиракîв: 
"Иíдия е държава 
íа áедíîñòòа и 
щаñòиеòî"       8
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• аВарии - 066/816-130
• инфорМационЕн офис - 066/816-113
• инфорМационЕн офис  
 инкасо - 066/816-117

„Вик” ооД - габроВо
бул. „Трети март” № 6

www.vik-gabrovo.com

 ВоДораВно: Карагана. Озонатор. Карамазов (Владимир). Татари. 
Баронет. Манисалес. Поли. „Аватар”. „МИПА”. Тотеми. Ирон. Данек 
(Лудвиг). Оверат (Волфганг). Радар. Орн. Долап. Кератит. Ега. Домал 
(Рене). Канети (Елиас). Асана. Типикон. Ром. Детона-тор. Тера. Болеро. 
Иван Асен. Реноме. Екотип. Кав. Навор. Посадас. Нес. Никин. Ровина. 
Атлас. Тонев (Димо). Карик (Иван). Етилат. Поло. „Ена”. Карека. Осака. 
Акар (Йожен). „Ниса”. Аламан. Чук. Манол. „Лабакан”. Дом. Ламот 
(Гудар). Ритони. Радом. Манас. „Деним”. Барабани. Нджамена. Тикер. 
Рамос (Серхио). Ланин. оТВЕсно: Какапо. Ресторант. Абу Даби. Раро-
тонга. Левелер. „Кодак”. Каролев (Райчо). Анден. Сатен. Море. Ганимед. 
Аерон. Сиким. Мар (Николай). Ламе. Ирод. Томан. Ласал (Фердинанд). 
Ната (Джулио). „Алото”. „Евита”. Анамар. Таз. Витамини. Окото. „Ома-
на”. Омар. Папаверин. Салон. Новатор. Литак. Непал. Тано (Кариди). 
Нанак (Талванди). Коноп. Вокал. СДС. Потир. Декоратор. Ламар (Хеди). 
Нас. Даран. Сисоко (Мохамед). Абидал (Ерик). Катамаран. Тепава. Ана-
тема. Талин. Терен. Дирек. Конен (Вален-тина). Корепетитор. „Ванина 
Ванини”. Рисак. Тиман (Ян). Сакар. Ниман (Алберт).

отговори на сканди от бр. 23, вторник

ЕлЕкТроразпрЕДЕлЕниЕ сЕВЕр аД, 
разпрЕДЕлиТЕлЕн обслужВащ 

цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 
уВЕДоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

В периода 24.02.2020 - 28.02.2020 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	община	Трявна:	ул.	„Планинец“;	с.	Долни	
Мечевци;	с.	Раевци;	с.	Дръндари;	ул.	„Бял	камък“;	с.	
Дурча;	ул.	„Стара	планина“	-	гр.	Плачковци;	ул.	„Про-
лет“;	част	от	ул.	„Светушка“;	кв.	Раданци;	част	от	ул.	
„Христо	Ботев“;	с.	Дончевци.

В периода 17.02.2020 - 21.02.2020 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	община	Трявна:	ул.	„Планинец“;	с.	Долни	
Мечевци;	с.	Раевци;	с.	Дръндари;	ул.	„Бял	камък“;	с.	
Дурча;	ул.	„Стара	планина“	-	гр.	Плачковци;	ул.	„Про-
лет“;	част	от	ул.	„Светушка“;	кв.	Раданци;	част	от	ул.	
„Христо	Ботев“;	с.	Дончевци.

В периода 10.02.2020 - 14.02.2020 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	община	Трявна:	ул.	„Планинец“;	с.	Долни	
Мечевци;	с.	Раевци;	с.	Дръндари;	ул.	„Бял	камък“;	с.	
Дурча;	ул.	„Стара	планина“	-	гр.	Плачковци;	ул.	„Про-
лет“;	част	от	ул.	„Светушка“;	кв.	Раданци;	част	от	ул.	
„Христо	Ботев“;	с.	Дончевци.			

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.

ОБЩИНА ГАБРОВО
 

запоВЕД № 155/03.02.2020 г. 
на кМЕТа на община габроВо за публичЕн 

Търг с яВно наДДаВанЕ за оТДаВанЕ поД наЕМ 
за срок оТ 1 гоДина на:   

 1. Имот № 088005 в местността ОГРАДАТА, в 
земл. Здравковец,	с	ЕКАТТЕ	30661,	с	НТП	–	Пасище,	
мера.
 2. Имот № 088037 в местността ОГРАДАТА, в 
земл. Здравковец,	с	ЕКАТТЕ	30661,	с	НТП	–	Пасище,	
мера,	 с	 НТЦ	 	 (за	 двата	 имота	 заедно)	 -	 25.00	 лв.	
(двадесет	и	пет	лева).
 Дата и час на провеждане на търга:	18.02.2020	г.	
от	14,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 от	
05.02.2020	г.	до	17.02.2020	г.
 Дата и час на повторно провеждане на търга: 
21.02.2020	г.,	14,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 до	
20.02.2020	г. 
 Тръжната документация	се	получава	в	„Център	
за	информация	и	услуги	на	гражданите”	при	Община	
Габрово	 срещу	 представена	 квитанция	 за	 закупени	
документи.	
 За допълнителна информация: Община Габро-
во, телефон: 066/ 818 441.

ОБЩИНА ГАБРОВО
 

Търси парТньори 
за проДажба на ЕлЕкТронни Талони 

за краТкоВрЕМЕнЕн прЕсТой 
В зониТЕ за плаТЕно паркиранЕ 

 Партньори	 могат	 да	 бъдат	 търговски	 обекти,	
попадащи	в	близост	до	зоните.	Община	Габрово	ще	
осигури	устройствата	за	продажба	на	талоните,	как-
то	и	комисиона	за	всеки	продаден	талон.
	 Среща	със	заинтересованите	ще	се	проведе	на	
21	февруари	2020	г.	от	15	часа	в	сградата	на	общин-
ската	администрация.
	 За	 повече	 информация:	 тел.	 0896	 640	 556	 или	
електронен	адрес	parking@gabrovo.bg.

 Вчера се	 проведе	 по-
редното	 заседание	 на	
Областната	 епизоотична	
комисия	 във	 връзка	 с	 бо-
лестта	 африканска	 чума	
по	свинете,	ръководено	от	
заместник	областния	упра-
вител	Росен	Цветков.	
	 Освен	 епизоотична-
та	 обстановка	 в	 област	
Габрово,	 бяха	 обсъдени	
предстоящи	 нормативни	
промени	 и	 Плана	 за	 кон-
трол	 и	 предотвратяване	
разпространението	 на	 за-
боляването	 АЧС	 в	 Бълга-
рия	 през	 2020	 г.,	 който	
беше	приет	в	началото	на	
годината.	 Стана	 ясно,	 че	
във	връзка	с	предприетите	
мерки	 за	 овладяване	 на	
АЧС	се	удължава	срока	за	
групов	 лов	 на	 дива	 свиня	
–	 до	 16	 февруари.	 Няма	
нови	регистрирани	огнища	
на	АЧС	при	домашни	сви-
не,	 но	 положителни	 про-
би	 има	 при	 дивите.	Текат	
процедури	 по	 съгласуване	

на	 терени	 за	 загробване	
на	 засегнати	 от	 болестта	
животни,	 по	 информация	

на	представителите	на	об-
щинските	 администрации.	
Изключително	 строги	 ста-

ват	 мерките	 за	 биосигур-
ност	 за	 стопаните,	 които	
искат	да	отглеждат	домаш-

ни	прасета	от	типа	„заден	
двор“.	 Регистрацията	 за	
това	 ще	 следва	 стриктни	

указания	 в	 съответствие	
с	 предвидените	 промени	
на	 Наредбата	 за	 ветери-

нарномедицинските	 изиск-
вания.	Към	момента	след-
ва	 да	 се	 вземат	 предвид	

изричните	 заповеди	 за	
забрана	 за	 придвижване	
на	 свине	 на	 територията	
на	 областта,	 както	 и	 за-
браната	за	отглеждане	на	
домашни	 прасета	 в	 зона	
3,	 в	 която	област	 Габрово	
попада.	По	време	на	засе-
данието	д-р	Васил	Петров	
от	 ОДБХ	 акцентира	 върху	
приетия	 от	 Министерски	
съвет	 План	 за	 контрол	 и	
предотвратяване	 разпрос-
транението	на	заболяване-
то	АЧС	в	България	за	2020	
г.,	 чиято	цел	е	да	разпре-
дели		дейностите	за	борба	
с	 болестта	 между	 различ-
ни	 държавни	 структури.	
Планът	 описва	 подробно	
организацията	 за	 оповес-
тяване,	 информиране,	 ре-
агиране	 и	 управление	 на	
силите	 и	 средствата	 на	
органите	на	изпълнителна-
та	власт	при	превенцията,	
както	и	процедурите	с	кон-
кретни	 задачи	 и	 срокове	
към	над	10	институции.	

-	 МБАЛ	 „Д-р	 Стойчо	 Хри-
стов“,	става	на	140	години.	
Честването	 е	 под	 мотото	
„140	години	грижа	за	здра-
вето	на	севлиевци“,	а	като	
част	 от	 поредицата	 съби-
тия	на	6	февруари	от	16:00	
часа	в	зала	300	на	Общи-
на	 Севлиево	 ще	 се	 про-
веде	кръгла	маса	на	тема	
„Общинското	 здравеопаз-
ване	-	минало,	настояще	и	
бъдеще“	под	патронажа	на	
председателя	на	Комисия-
та	по	здравеопазване	към	
НС	д-р	Даниела	Дариткова	
и	на	Община	Севлиево.	
	 Сред	 участниците	 в	
кръглата	маса	са	народни	
представители,	 директори	
на	 лечебни	 заведения	 и	
здравни	институции,	 пред-
ставители	 на	 местната,	
държавната	 власт	 и	 биз-
неса,	общественици	и	екс-
перти.
	 МБАЛ	 „Д-р	 Стойчо	
Христов“	 организира	 кон-
церт	„Музика	без	граници“	
от	 18:30	 часа	 в	 Дома	 на	
културата	 същия	 ден.	 От	
най-големите	 сцени	 този	
ден	в	Севлиево	ще	дойдат	
плеяда	 звезди:	 Алексан-
дър	Владигеров	 (тромпет),	
Константин	 Владигеров	
(пиано	 и	 кларинет),	 Ми-
лена	 Караджова	 (вокал),	
Стоян	 Янкулов	 (ударни	 и	
перкусион),	 Борис	 Таслев	
(бас)	и	Стефан	Камиларов	
(цигулка).

	 В	 бюджета	 за	 2020	
година	 за	 почивно	 дело,	
култура	и	религиозни	дей-
ности	са	предвидени	8	377	
529	 лв.,	 като	 държавното	
финансиране	 е	 23	 273	 987	
лв.,	 а	 общинско	 -	 496	 166	
лв.
	 Държавното	 финанси-
ране	 с	 дофинансирането	
осигурява	 дейността	 на:	
Регионална	 библиотека	
„Априлов-Палаузов”	 -	 669	
830	 лв.;	 Регионален	 исто-
рически	 музей	 -	 409	 694	
лв.;	Музей	„Дом	на	хумора	
и	 сатирата”	 -	 656	 476	 лв.;	
РЕМО	 „Етър“	 -	 1	 743	 142	

лв.	 За	 художествена	 га-
лерия	 „Христо	 Цокев”	 са	
предвидени	 169	 620	 лв.,	 а		
субсидията	за	читалищата,	
осъществяващи	 дейност	
на	територията	на	община	
Габрово,	е	506	848	лв.
	 С	 общински	 приходи		
се	 финансират	 Спортните	
имоти	-	812	765	лв.	Субси-
дията	за	подпомагане	дей-
ността	на	спортните	клубо-
ве	е	390	000	лв.	Разходите	
за	 обезпечаване	 събити-
ята	 от	 годишния	 спортен	
календар	са	50	000	лв.
	 За	дейността	на	МАИР	
„Боженци“	Общината	заде-

ля	368	978	лв.;	за	издръж-
ка	дейността	на	Габровски	
камерен	оркестър	-	252	390	
лв;	 за	 оркестър	 „Габро-
во“	 -	 365	 000	 лв.;	 за	 ДФА	
„Габровче“	-	132	180	лв.;	за	
Дом	 на	 културата	 „Еману-
ил	Манолов”	-	109	450	лв.;	
за	„Интерактивен	музей	на	
индустрията”	-	182	230	лв.;	
за	зала	„Възраждане”	-	89	
200	лв.
	 За	 обезпечаване	 на	
събитията	от	културния	ка-
лендар	 се	 планират	 638	
320	лв.,	в	т.	ч.	100	000	лв.	
за	финансиране	на	проек-
ти	по	програма	„Култура”.

	 За	ОП	„Гробищни	пар-
кове”	 средствата	 са	 336	
480	 лв.;	 за	 дейности	 по	
информиране	 на	 населе-
нието	-	18	820	лв.;	за	Зоо-
парка	-	127	050	лв.
	 Капиталовите		разходи	
по	изграждане	на	нов	гро-
бищен	парк	и	проектиране	
на	 ритуална	 зала	 на	Цен-
трален	 гробищен	 парк	 са		
320	303	лв.	
	 За	 подпомагане	 раз-
ходите	 по	 погребения	 на	
социално	 слаби	 граждани	
се	 заделят	 3	 000	 лв.,	 при	
разходи	 за	 едно	 погребе-
ние	-	130	лв.

Гаáрîвñка îáлаñò пîпада в зîíа 3 - 
заáраíеíî е îòãлеждаíеòî íа праñеòа

Най-ñòарîòî 
лечеáíî заведеíие 
в Севлиевî

продължава от стр. 1
Съвременните	 възможнос-
ти	за	употреба	на	гайтана	
са	 разнообразни.	 Той	 на-
мира	 приложение	 при	 де-
корацията	на	дрехи,	пана,	
бижута,	мартеници.	
	 Участниците	 в	 конкур-
са	 „Мартеници	 от	 гайтан”	
трябва	 да	 изпратят	 изра-
ботените	 изделия,	 придру-
жени	 с	 информация	 за	
имената,	възрастта,	класа,	
учебното	заведение,	клуба	
или	 читалището,	 адреса,	
телефонния	номер	и	елек-
тронната	поща.	
	 Адресът	за	получаване	
на	 мартениците	 е:	 град	
Габрово,	5309,	ул	„Ген.	Де-
рожински”	 №144,	 Региона-
лен	етнографски	музей	на	
открито	„Етър”,	за	конкурс	
„Мартеници	от	гайтан”.	
	 Гайтан	 може	 да	 бъде	
закупен	от	Дюкяна	в	РЕМО	
„Етър”	или	поръчан	на	тел.	
066/801	 840.	 Предлагат	 се	
гранчета	бял	гайтан	с	дъл-
жина	до	14	метра,	червен,	
син,	зелен,	жълт,		кафяв	и	
черен	гайтан	с	дължина	до	
13	метра.	
	 Мартениците	 остават	
във	 фонда	 на	 музея.	 По	
време	 на	 конкурса,	 по	
предварителна	 заявка,	 в	
Център	 „Българка”	 се	 ор-
ганизират	 творчески	 ра-
ботилници	за	изработване	
на	 мартеници	 от	 гайтан	 с	
материали,	 предоставени	

от	музея.
	 Мартеници	могат	да	се	
изпращат	до	20	февруари.	
В	журито,	 което	 ги	 селек-
ционира,	влизат	председа-
тел	 –	майстор	на	изделия	
от	 гайтан,	 и	 двама	 му-
зейни	 специалисти.	 Оце-
няват	 се	 оригиналност	 на	
мартеницата,	 сложност	 на	
орнаментиката,	 прецизна	
работа	 с	 гайтана.	Журито	
определя	 и	 мартениците,	
които	да	бъдат	включени	в	
изложба	 на	 музей	 „Етър”.	
Посетителите	 могат	 да	 я	
разгледат	до	3	март.	
	 Наградите	 се	 връчват	
в	две	категории	–	индиви-
дуална	и	групова,	от	първо	
до	трето	място.	Победите-
лите	 получават	 отличител-
ни	 и	 предметни	 награди.	
Допълнително	могат	да	бъ-
дат	 учредени	специални	и	
поощрителни	награди.

Направеòе марòеíици 
îò ãайòаí и учаñòвайòе в 
кîíкурñа íа музей „Еòър”

Злаòíи пръñòеíи îò XII век пîказва Реãиîíалíияò 
иñòîричеñки музей през февруари

продължава от стр. 1
Монограми	на	гръцки	език	
са	 гравирани	 върху	 поли-
раната	 повърхност	 в	 цен-
търа	на	плочките.	Това	са	
буквите	 „М“	 и	 „W“,	 под-
сказващи	 името	 на	 носи-
теля	–	в	първия	случай	са	
възможни	 различни	 вари-
анти	 (Матей,	 Марко,	 Ми-
хаил),	 докато	 във	 втория	
като	 че	 ли	 остава	 само	
Йоан.	По	вътрешната	стра-
на	 на	 халката	 на	 единия	
се	 виждат	 следи	 от	 стар	
ремонт.	 Украса	има	само	
първият	 пръстен,	 разгър-
ната	по	полето	на	плочка-
та	 извън	 полето	 на	моно-
грама	 –	 гравирана	 виеща	
се	клонка	с	лозови	листа,	

палметни	 и	 полупалметни	
мотиви.	 Според	 украсата	
си,	пръстените	спадат	към	
първата,	 диференцирана	
от	 изследователите,	 група	
-	с	гравирана	украса.	Били	
са	отлети	в	специални	ка-
лъпи,	 след	 което	 са	 били	
дообработени	 със	 златар-
ски	резци.
	 Пръстените	 са	 служи-
ли	 за	 нанасяне	 на	 восъч-
ни	 отпечатъци,	 но	 и	 като	
скъпоценни	 накити,	 отго-
варящи	 на	 вкуса	 и	 ранга	
на	 своя	 собственик.	 Тях-
ната	 употреба	 се	 свързва	
със	 стара	 антична	 тради-
ция,	 съхранена	 в	 личния	
и	 обществения	 живот	 на	
Византия.	 На	 Балканите	

използването	 на	 пръсте-
ните	 печати	 става	 модна	
тенденция	 сред	 граждан-
ското	 съсловие	 и	 аристо-
кратичния	 елит.	 Спадат	
към	 най-разпространената	
категория	пособия	за	под-
печатване	 –	 пръстените	 с	
инициали.
	 Изборът	 на	 културна	
ценност	на	Регионален	ис-
торически	музей	–	Габрово	
за	месец	февруари	e	свър-
зан	 с	 Деня	 на	 археолога	
–	14	февруари,	и	се	посве-
щава	 на	 160-годишнината	
от	обявяването	на	Габрово	
за	град	и	100-годишнината	
от	началото	на	археологи-
ческите	 проучвания	 в	 Га-
бровска	област.

продължава от стр. 1
Включително	3	163	868	лв.	
от	увеличение	на	планира-
ните	приходи	на	ОП	„Пар-
киране	 и	 репатриране“	 и	
общински	 такси	 -	 5	 653	
600	лв.
	 Приходите	 от	 такса	
„Битови	отпадъци”	са	пла-
нирани	 в	 съответствие	 с	
одобрените	 от	 Общински	
съвет	 разходи	 за	 дей-
ностите	 сметосъбиране,	
обработка	 на	 отпадъци-
те	 в	 Регионалното	 депо	
и	 поддържане	 чистотата	
на	териториите	за	общест-
вено	 ползване,	 а	 имен-
но:	 събираемост	 на	 об-
лога	 за	 текущата	 година	
-	 80%,	 и	 събираемост	 на	
просрочени	 задължения	 -	
20%.		
	 От	 глоби,	 санкции	 и	
наказателни	 лихви	 се	 оч-
акват	460	000	лв.

Гаáрîвî чака 
íад 7 милиîíа 
лв. îò меñòíи 
даíъци

Над 8 млí. лв. ñа париòе за кулòура в áюджеòа íа Гаáрîвî

	 НЧ	„Развитие	 -	 1869”	 -	Дряново	вчера	отбеляза	85	
години	 от	 рождението	 на	 диригента	 Месру	 Мехмедов	
и	20	години	от	кончината	на	композитора	Тодор	Попов.	
Председателят	 на	 читалището	 Мирослава	 Лилова	 и			
Даниел	Петков	разказаха	с	мултимедийна	презентация	
житейския	и	творчески	път	на	двамата	дряновци.	Проя-
вата	беше	уважена	от	ученици	и	учители	от	СУ	„Максим	
Райкович”	и	от	зам.-кмета	Николай	Карагьозов.

85 ãîдиíи îò рîждеíиеòî íа дириãеíòа Меñру 
Мехмедîв îòáеляза НЧ “Развиòие - 1869”

Калеíдар ñъáиòия 
дряíîвî

5 февруари, 15:00 ч.
Отбелязване	 на	 100	 г.	
от	 рождението	 на	 Леда	
Милева.	 НЧ „Христо Бо-
тев-1894“, село Гостилица
10 февруари, 17:00 ч.
Ден	 на	 пчеларя.	 Дом на 
пчеларя, град Дряново
11 февруари, 10:30 ч.
„Харалампий“	 –	 среща	 с	
пчелари	и	лекция	за	пчел-
ния	 мед.	 НЧ „Денчо Сла-
вов-1900“, с. Ганчовец
13 февруари, 10:30 ч.
Поетична	 среща	 „На	
чаша	вино	с	любов“.	Биб-
лиотека в НЧ „Денчо Сла-
вов-1900“, село Ганчовец
14 февруари Трифон	 За-
резан.	 11:00	 ч,	 с.	 Гости-
лица,	 лозята;	 13:00	 ч.,	 с.	
Царева	 ливада,	 читалище;	
13:00	 ч.,	 с.	 Руня,	 лозята	 и	
читалище;	 18:30	 ч.,	 с	 Ган-
човец,	 конкурс	 най-добро	
младо	вино.
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продължава от стр. 8
	 -	 Ето,	 това	 е	 нашата	
грешка,	затова	сме	бедни.	
Ако	искаме	да	сме	богати,	
трябва	 да	 се	 научим	 как	
работи	 енергията	 на	 изо-
билието.	То	 е	 специфична	
вибрация.	 Вселената	 не	
прави	разлика	между	изо-
билие	на	пари	или	изоби-
лие	от	омраза	или	болест.	
Трябва	да	насочваме	тази	
вибрация	 в	 правилната	
посока,	 т.	 е.	 да	 живеем	
в	 изобилие	 от	 доброта,	
от	 материално	 благосъс-
тояние,	 а	 не	 в	 изобилие	
от	 страдание	 и	 болести.	
Всичко	 това	 е	 залегнало	
като	 философия	 в	 буди-
зма,	има	практики	как	да	
ги	 приложиш	 в	 ежедне-
вието.	 Тези	 действия	 от	
битовото	 ни	 ежедневие,	
когато	 трябва	 да	 даваме	
повече	пари,	отколкото	ни	
се	иска,	даваме	ги	с	неу-
довлетворение,	 със	 стра-
дание,	 изпитваме	 гняв	 и	
омраза,	 трябва	 да	 разчу-
пим	матрицата	и	да	излез-
ем	от	нея.
	 Основният	 закон	 на	
Вселената	 е	 Законът	 за	
привличането.	 Казваме:	
„Каквото	посееш,	това	ще	
пожънеш“.	Има	един	прос-
тичък	 тест,	 примерно	 „не-
дей	да	запомняш	цифрата	
седем“.	Умът	обаче	запом-
ня	цифрата,	въпреки	че	му	
даваш	 команда	 да	 не	 го	
прави.	Защо?	Защото	умът	
не	 се	 влияе	 от	 думите,	 а	
от	 енергийната	 вибрация,	
която	стои	зад	думите,	не	
се	 подчинява	 на	 слово-
то,	 а	 на	 енергията	 зад	
него.	 Когато	 един	 човек	
казва,	 че	 му	 е	 писнало	
да	 бъде	 беден,	 умът	 чува	
беден	 и	 привлича	 повече	
бедност.	Или	 че	му	 е	 ом-
ръзнало	 да	 дава	 толкова	
много	пари,	все	да	вземат	
от	него,	а	да	не	му	дават.	
И	това	продължава	да	му	
се	 случва.	 Затова	 тряб-
ва	 да	 настроим	 ума	 за	
това,	 което	 искаме.	 Ако	
искаме	 повече	 пари,	 във	
всяко	 малко	 нещо	 трябва	
да	 виждаме	 изобилието,	
да	 се	 радваме	 на	 хора-
та,	 които	 получават	 пари.	
Това	 нагледно	 го	 видях	 в	
Индия	 с	 търговците	 и	 с	
просяците.
 - Бихте ли разказали 
повече за това?
	 -	 	 За	 разлика	 от	 нас,	
които	криехме	преди	вре-
ме	 в	 домовете	 хората	 в	
неравностойно	 положе-
ние,	 сега	 се	 опитваме		
да	 ги	 интегрираме	 в	 об-
ществото,	 то	 в	 Индия	 те	
просто	са	на	улицата.	Там	
живеят,	там	просят,	за	тях	
това	 е	 работа	 и	 се	 ус-
михват.	 Говорят	 с	 теб,	 но	

никой	 не	 се	 жали,	 не	 се	
оплаква.	При	тях	просията	
е	 начин	 да	 оцелееш.	 Не	
като	 при	 нас,	 просяците	
са	 решили	 да	 го	 правят,	
не	че	нямат	друга	възмож-
ност.
	 Там	един	търговец	като	
се	лепне	за	теб,	няма	от-
ърване,	 докато	 не	 купиш.	
Не	 върви	 нашият	 вежлив	
отказ,	че	нямаш	нужда	от	
предлаганата	 стока.	 Само	
погледите	ви	да	се	срещ-
нат	 и	 той	 е	 залепен	 за	
теб.	 Единственият	 начин	
е	 да	 вървиш	 и	 да	 не	 ги	
забелязваш,	да	не	ги	виж-
даш.	 На	 мен	 ми	 бе	 труд-

но	да	свикна,	обикновено	
ако	 не	 мога	 да	 помогна	
материално,	 се	 опитвам	
да	 помогна	 с	 един	 по-
глед,	с	една	усмивка,	една	
блага	 дума.	Там	 не	 върви	
това.	
	 Ще	 дадеш	 помощ	 или	
ще	 купиш	 нещо	 от	 един,	
от	 двама,	 от	 трима,	 но	
те	 са	 стотици,	 навсякъде		
по	 улиците.	 Осъзнаваш,	
че	не	можеш	да	помогнеш	
на	всички	и	се	налага	да	
ги	подминаваш.	Там	видях	
материализиран	 Закона	
за	 привличането,	 ако	 не	
искаш	 да	 контактуваш	 с	
даден	търговец,	просто	не	
трябва	да	го	забелязваш.
	 И	 нещо	 друго	 инте-
ресно.	Заставаш	пред	об-
ществена	 тоалетна,	 опаш-
ките	пред	тях	са	огромни.	
Според	 моето	 възпитание	
трябва	 да	 чакаш	 на	 3-4	
крачки	 пред	 тоалетната,	
но	 там	 има	 ли	 свободно	
пространство	 между	 теб	
и	вратата,	се	появяват	де-
сетки	 хора,	 които	 те	 из-
блъскват.	 Ако	 искаш	 да	

ползваш	тоалетната,	тряб-
ва	 с	 едната	ръка	 да	 при-
държаш	вратата,	в	момен-
та,	 в	 който	 някой	 излезе,	
трябва	да	влезеш	веднага.	
Иначе	 пространството	 е	
заето.
	 Замислих	 се,	 това	 е	
милиардна	 нация,	 повече-
то	хора	живеят	в	бедност,	
няма	 как	 да	 оцелеят,	 ако	
не	 се	 буташ,	 ако	 не	 за-
емеш	 първата	 свободна	
ниша	 светкавично,	 ще	 я	
заемат	други.	Това	е	бор-
ба	за	оцеляване.	Интерес-
но	 е	 как	 те	 възприемат	
това.	 Аз	 си	 отчаках	 на	
такива	 опашки,	 опитвайки	

се	 да	 бъда	 вежлив.	 На-
края	 започнах	 да	 дейст-
вам	 като	 тях,	 пререждах	
всички	и	заемах	празното	
място.	Очаквах	да	ме	на-
ругаят,	 но	 с	 огромно	 уди-
вление	 установих,	 че	 хо-
рата	не	се	сърдят	на	този,	
който	 ги	 е	 прередил.	 Те	
просто	 търсеха	 начин	 да	
бъдат	 по-бързи,	 за	 да	 не	
ги	пререждат.	Казват	-	да,	
той	 ме	 пререди,	 защото	
имаше	 тази	 възможност.	
Замислих	 се	 как	 да	 про-
меня	 себе	 си	 така,	 че	 да	
имам	 това,	 което	 искам,	
без	да	ме	пререждат.	Изо-
билието	от	хора,	които	се	
препитават	 там	 чрез	 про-
сия,	 по-точно	 милостиня,	
учи	на	състрадание.	
	 В	 Индия	 изведнъж	 ти	
пада	 западния	 стрес,	 за-
щото	няма	как	да	останеш	
ненахранен,	 винаги	 има	
някакъв	 казан	 на	 улица-
та,	 където	 бъркат	 нещо	
за	 ядене,	 винаги	 ще	 има	
къде	 да	 спиш,	 винаги	 ще	
има	 кой	 да	 ти	 помогне.	
Там	 като	 попиташ	 как	 да	

стигнеш	донякъде,	не	губят	
време	 да	 ти	 обясняват,	
просто	 те	 съпровождат	
дотам.	 Ако	 не	 могат	 да	
стигнат	 до	 крайната	 цел,	
те	 предават	 на	 друг,	 на	
втори,	на	 трети,	 но	някой	
е	 с	 теб,	 докато	 стигнеш.	
Хората	си	помагат,	въпре-
ки	че	се	борят	да	оцелеят.	
Това	ме	впечатли.
    - Чела съм, че в Индия 
хората изглеждат довол-
ни и щастливи, въпреки 
че са бедни, така ли е?
	 -	Така	е.	Това	е	част	от	
учението,	което	имах	въз-
можност	 да	 получа	 там,	
не	 само	 под	 формата	 на	
лекция,	 но	 и	 на	 преживя-
вания.	Видях	на	практика,	
че	първото	важно	нещо	е	
да	 бъдем	 смирени,	 но	 не	
примирени,	 да	 успокоим	
емоциите	 и	 да	 погледнем	
ситуацията,	 в	 която	 сме	
в	 момента.	 Второто	 ва-
жно	 нещо	 е	 да	 приемем	
тази	ситуация	-	да,	аз	съм	
такъв,	какъвто	съм	се	ро-
дил,	 дали	 съм	 здрав	 или	
инвалид,	 дали	 съм	 умен	
или	 не	 чак	 толкова,	 дали	
съм	беден	или	богат,	няма	
значение.	 Аз	 съм	 такъв,	
какъвто	съм.
	 Следващата	 стъпка	 е	
да	 благодариш	 за	 това,	
което	 имаш	 -	 може	 да	
съм	беден,	 но	съм	здрав,	
може	 да	 съм	 болен,	 но	
пък	имам	приятели,	 които	
ме	 подкрепят.	 Да	 бъдеш	
благодарен	за	това,	което	
имаш.	 Когато	 си	 смирен,	
когато	 приемеш	 себе	 си	
такъв,	какъвто	си	и	ситуа-
цията,	в	която	се	намираш	
и	 си	 благодарен	 за	 това,	
което	 имаш,	 започваш	 да	
се	 чувстваш	 добре.	 И	 да	
изпитваш	 радост	 от	 жи-
вота.	 Защото	 това,	 което	
придобиваме	 и	 мислим,	
че	ни	води	към	щастието,	
е	 мимолетно,	 отминава	 с	
акта	на	покупката.
	 На	 живо	 в	 Индия	 ви-
дях	как	това	учение	е	част	
от	техния	живот	и	те	наис-
тина	са	щастливи,	въпреки	
бедността.
 - Как бяха битовите 
условия за Вас в тази 
страна на щастието и бед-
ността?
	 	 -	 Имахме	 късмет	 да	
живеем	 в	 манастири	 и	 в	
тибетския	квартал	на	Дел-
хи.	 Хранехме	 се	 с	 мана-
стирска	и	тибетска	храна.	
Храната	 е	 проста,	 вегета-
рианска	-	ориз	има	задъл-
жително,	 хляб	 от	 варено	
тесто,	 който	 прилича	 на	
пелмени,	 пълни	 със	 зе-
ленчуци.	 А	 също	 и	 даал	
-	 яхния	 от	 бобови	 култу-
ри,	 зеленчуци	 -	 карфиол,	
картофи,	 моркови,	 ряпа.	
В	Индия	 над	 80	 процента	

са	 вегетарианци.	 Това	 е	
държавата	 с	 второ	по	 го-
лемина	население	на	све-
та	 -	 над	 1	 342	млн.	 души,	
трудно	 би	 се	 изхранило	
с	месо.	Така	че	ако	иска-
ме	 да	 запазим	 ресурсите	
на	 планетата,	 трябва	 да	
престанем	 да	 ядем	 месо,	
защото	животните	за	пре-
храна	 изяждат	 много	 фу-
раж,	зеленчуци.
	 В	 Индия	 не	 ползват	
пластмасови	 торбички,	 а	
се	 правят	 от	 разградим	
материал.	 Там	 пият	 мно-
го	 чай	 масала	 с	 мляко	 и	
много	 подправки,	 той	 се	
пие	 в	 малки	 порцелано-
ви	чашки,	като	нашите	за	
кафе.	Те	са	за	еднократна	
употреба,	след	това	чаша-
та	 се	 чупи	 и	 от	 този	 ма-
териал	правят	нова	чаша.	
Не	 се	 хаби	 материал,	 не	
изчерпваш	 ресурсите,	 от	
една	 и	 съща	 керамика	
правиш	 два	 пъти	 чаши,	
така	 се	 осигурява	 работа	
на	хората.	Цялата	система	
работи.
	 През	 януари	 времето	
там	 беше	 като	 в	 късна	
есен,	 стигаше	 до	 14-15	
градуса	 денем.	 Там	 няма	
отопление	 в	 къщите,	 спа-
хме	 с	 шапки	 и	 шалове,	
с	 дрехи	 при	 6-7	 градуса.	
През	лятото	в	Индия	горе-
щините	 стигат	 до	 50	 гра-
дуса,	 затова	 манастирите	
са	 направени	 от	 мрамор.	
Сещате	 се	 през	 зимата	
какъв	хлад	поддържа	мра-
морът	 нощем.	 В	 Индия	
огънят	 се	 използва	 само	
и	 единствено	 за	 готвене.	
В	Индия,	Непал	и	другите	
страни	 в	 този	 район	 къ-
щите	 се	 строят	 от	 нещо	
като	 кирпич,	 на	 покрива	
има	слама,	с	която	хранят	
животните.	 На	 приземния	
етаж	живее	кравата,	а	хо-
рата	 -	 на	 втория	 етаж.	
Правят	 питки	 от	 кравеш-
ките	изпражнения	и	ги	из-
ползват	 за	 огъня,	 дават	
голяма	топлина,	няма	дим.	
Отоплението	е	само,	дока-
то	жената	готви.	Иначе	не	
се	пали	огън.
	 Голяма	 част	 от	 хора-
та	 са	 толкова	 бедни,	 че	
просто	няма	какво	да	об-
лекат.	 Ние	 дарихме	 част	
от	 нашите	 на	 нуждаещи-
те	 се.	 Още	 от	 тръгването	
знаехме,	че	там	трябва	да	
се	дарява,	отделихме	спе-
циално	за	това	една	сума.	
Налага	 се	 постоянно	 да	
даряваш,	 в	 манастирите	
се	 издържат	 от	 дарения,	
на	 монасите,	 защото	 те	
от	 това	 живеят,	 на	 търго-
вците	 им	 оставяш	 винаги	
повече,	макар	че	се	нала-
га	да	се	пазариш,	на	про-
сяци	 даряваш.	 И	 виждаш	
нещо	 невероятно,	 някой	

окъсан,	 одрипан,	 но	 като	
му	 подариш	 жилетка,	 той	
ще	я	облече	на	козичката,	
защото	 нощем	 е	 студено,	
а	 тя	 му	 дава	мляко.	 Кра-
вите	 също	 са	 облечени	
и	 най-интересното,	 дори	
бездомните	 кучета	 са	 об-
лечени.	Това	е	вярата.	Там	
не	 могат	 да	 се	 обяснят	
нещата,	там	е	друго	изме-
рение.	
 - А в Делхи как е?
	 -	 За	 пръв	 път	 виждам	
толкова	 мръсен	 индустри-
ален	 град.	 Мръсният	 въз-
дух	в	София	е	една	хиляд-
на	от	това,	което	видяхме	
в	 Делхи.	 Без	 маски	 там	
е	 абсурд	 да	 се	 движиш.	
През	деня	се	стеле	гъста,	
лепкава	 мъгла,	 кашляхме	
непрекъснато.
	 Гъстотата	 на	 колите	 е	
такава,	че	страничните	ог-
ледала	се	прибират,	за	да	
могат	 колите	 да	 се	 дви-
жат	 на	 сантиметри	 една	
от	 друга.	Оказа	 се,	 че	 от	
аерогарата	 до	 квартала,	
в	 който	 живеехме,	 около	
6	 км,	 го	 взехме	 за	 над	 2	
часа	и	половина.
    - Бихте ли могли само 
с няколко изречения да 
обобщите невероятните 
Ви преживявания в тази 
страна? Какво още нау-
чихте там?
	 -	Там	осъзнах	при	как-
ви	прекрасни	условия	съм	
роден	и	живея	в	България.	
Осъзнах	още	веднъж	кол-
ко	 е	 прекрасна	 тя,	 как-

ви	 възможности	 дава	 в	
моето	 ежедневие.	 Когато	
отидох	 там,	 разбрах	 кол-
ко	възможности	имам	 тук	
да	 реализирам	 себе	 си,	
в	 личен	 и	 професионален	
план.	Там	 е	 много,	 много	
по-трудно.	В	Индия	се	бо-
риш	да	оцелееш	и	това	от-
нема	много	от	времето	на	
хората	 -	 да	 се	 изхранят,	
да	 бъдат	 здрави,	 просто	
да	съществуват.
	 Там	се	научих	на	сми-
рение,	 приемане,	 благо-
дарност	 за	 това,	 което	
имам,	 за	 това,	 което	 съм	
аз,	 за	 мястото	 ми	 в	 дър-
жавата,	в	която	съм.
	 	 	 Проблемите,	 които	 тук	
сами	 си	 създаваме,	 там	
изчезват	 в	 мига,	 когато	
стъпиш	на	индийска	земя.	
Просто	разбираш,	че	това	
не	са	проблеми,	а	са	при-
щевки	 на	 егото.	 Кой	 ще	
бъде	 главен	 прокурор	 в	
България,	 кой	 ще	 е	 ми-
нистър-председател,	 коя	
политическа	 сила	 ще	 е	
на	 власт,	 кой	 ще	 стачку-
ва	-	това	не	са	проблеми.	
Когато	 видиш	 онзи	 свят,	
си	 даваш	 сметка,	 че	 жи-
вееш	в	една	изключително	
чиста	страна,	с	много	при-
родни	 дадености,	 богата	
на	храна,	на	флора	и	фа-
уна,	 култура,	 исторически	
забележителности.	Просто	
е	 кощунство	 да	 пропиля-
ваме	това,	което	имаме,	в	
някакви	 елементарни	 бо-
ричкания.

Никîлай Сиракîв: "Иíдия е 
държава íа áедíîñòòа и щаñòиеòî"

	 Студенти	от	3	курс	в	спе-
циалност	 „Социални	 дейнос-
ти“	 на	 ТУ	 -	 Габрово	 посети-
ха	 Областен	 информационен	
център	 –	 Габрово,	 за	 да	 се	
запознаят	 с	 възможностите,	
които	предоставя	Оперативна	
програма	 „Развитие	 на	 чо-
вешките	 ресурси“	 2014-2020	 в	
областта	на	социалната	рабо-
та,	социалната	защита	и	дос-
тавката	на	социални	услуги.
	 В	 срещата	 си	 студентите	
получиха	 знания	 за	 приори-
тетните	 оси	 на	 Програмата,	
по	 които	 се	 предоставя	 фи-
нансиране	 на	 проектен	 прин-
цип	 в	 жизненоважни	 сфери	
за	 всеки	 български	 гражда-

нин,	 като	подобряване	достъ-
па	 до	 трудова	 заетост	 и	 ка-
чеството	на	работните	места,	
намаляване	 на	 бедността	 и	
насърчаване	 на	 социалното	
включване.
	 Студентите	 се	 запознаха	
и	 с	 проектите	 в	 социалната	
сфера,	 по	 които	 се	 работи	 в	
Община	 Габрово.	 Интерес	 за	
тях	 бе	 да	 научат	 повече	 за	
патронажната	грижа	по	домо-
вете	 за	 възрастни	 хора,	 как-
то	 и	 за	 преустройството	 на	
четири	 етажа	 в	 сградата	 на	
бившия	 Дом	 за	 медико-соци-
ални	грижи	за	деца	в	кв.	Вел-
чевци	(дом	„Майка	и	дете“)	с	
цел	 да	 бъдат	 създадени	 два	

центъра	 за	 социални	 услуги	
за	възрастни	в	невъзможност	
за	 самообслужване	 и	 хора	 с	
деменция.
	 Обърнато	 бе	 внимание	 и	
на	европейските	проекти,	на-
сочени	 към	 грижи	 за	 децата,	
по	 какъвто	 работи	 Комплекс	
са	 социално-здравни	 услуги	
за	деца	и	семейства	в	габров-
ския	 квартал	 Христо	 Ботев,	
както	 и	 продължаващата	 от	
2015	 година	 „Приемна	 грижа”	
-	 социалната	 услуга,	 която	
дава	 възможност	 за	 осигуря-
ване	 на	 сигурна	 и	 безопасна	
семейна	 среда	 за	 определен	
период	от	време	на	децата	в	
риск.

	 В	 заключение	 студентите	
споделиха	 впечатленията	 си	
от	 ниското	 възнаграждение	
на	 работещите	 в	 социална	
сфера	 и	 изразиха	 надеждите	
си,	 че	 през	 следващия	 про-
грамен	 период	 2021-2027	 г.	
чрез	 очаквания	 по-голям	 бю-
джет	на	Оперативна	програма	
„Развитие	 на	 човешките	 ре-
сурси“	ще	 се	 постигне	 устой-
чив	 ефект	 в	 предоставянето	
на	най-търсените	и	необходи-
ми	социални	услуги,	развитие	
на	 социалното	 предприема-
чество,	 качество	 и	 ръст	 на	
заетите	в	социалната	сфера	и	
по-справедливо	заплащане	на	
техния	труд.	

Сòудеíòи îò ñпециалíîñò "Сîциалíи дейíîñòи" ñе запîзíаха 
ñ възмîжíîñòиòе íа ОП "Развиòие íа чîвешкиòе реñурñи"
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ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ 
ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 

(МЗ ОХ-63/17.01.2020 Г.)
 100 бр. вакантни длъжности за войници за воен-

ни формирования във Военноморските сили:
 Варна, с. Приселци, гр. Созопол,с. Каменар, с. 

Сенокос и с. Атия.

 Длъжностите, за които може да се кандидатства, 
са: „Младши охранител”, „Младши шофьор“, „Шо-
фьор-химик”, „Сапьор-мотостроител“ „Младши екс-
каваторчик”, „Младши радиотелеграфист”, „Младши 
радиометрист на спасителен кораб”, „Младши по-
жарникар”, „Младши механик”, „Младши готвач”, 
„Завеждащ хранилище”, „Младши боцман-теке-
лажник на спасителен кораб”, „Младши моторист на 
фрегата” и др.
 
 ДокуМЕнТи сЕ приЕМаТ До 37.03.2020 г. ВъВ ВоЕнно 
окръжиЕ – габроВо, ул. „софроний Врачански” 1а
 
 Изисквания: 
 - образование – средно или по-високо;
 - да не са по-възрастни от 28 години;
 - да не са осъждани;
 - за отделни длъжности да притежават  свиде-
телство за управление на МПС категория „В”,  „С” 
или „С+Е”.
 - за отделни длъжности да покриват медицински 
стандарти за годност за   плавателна служба за над-
водни кораби.

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

 СилваНа СтояНова, 
главен експерт 

в „отдел статистически из-
следвания - габрово“, 

Териториално статистическо 
бюро - север, национален 

статистически институт

1. Преки чуждестранни 
инвестиции 
	 В	област	 Габрово	пре-
ките	 чуждестранни	 инвес-
тиции	 (ПЧИ)	в	нефинансо-
вия	 сектор	 към	 31	 декем-
ври	 2018	 г.	 възлизат	 на	
338.2	млн.	евро,	което	е	с	
3.6%	повече	в	сравнение	с	
2017	година.	
	 През	2018	г.	най-голяма	
е	 стойността	 на	 направе-
ните	 преки	 чуждестранни	
инвестиции	 в	 промишле-
ността	 –	 307.9	 млн.	 евро,	
или	с	4.2%	повече	спрямо	
предходната	година.	След-
ващ	 по	 обем	 на	 направе-
ните	 ПЧИ	 e	 секторът	 на	
услугите	(търговия,	ремонт	
на	автомобили	и	мотоцик-
лети,	транспорт,	складира-
не	и	пощи,	хотелиерство	и	

ресторантьорство)	 –	 15.3	
млн.	евро,	което	е	с	5.7%	
по-малко	 спрямо	 2017	 го-
дина.	

2. Разходи за придобива-
не на дълготрайни ма-
териални активи 
	 През	2018	г.	разходите	
за	 придобиване	 на	 дълго-
трайни	материални	активи	
(ДМА)	във	всички	сектори	
на	 икономиката	 в	 облас-
тта	 са	 231.2	 млн.	 лв.	 и	 в	
сравнение	 с	 предходната	
година	нарастват	с	5.8%.	
	 Най-голям	обем	инвес-
тиции	 в	 ДМА	 са	 вложени	
в	 промишления	 сектор	 -	
106.9	 млн.	 лв.,	 което	 е	 с	
5.7%	по-малко	спрямо	2017	
година.	 Следващ	 по	 обем	
на	 направените	 инвести-
ции	за	ДМА	е	секторът	на	
услугите	(търговия,	ремонт	
на	автомобили	и	мотоцик-
лети,	транспорт,	складира-
не	 и	 пощи,	 хотелиерство	
и	ресторантьорство)	 -	50.4	
млн.	лева,	което	в	сравне-
ние	 с	 предходната	 година	

е	повече	с	19.4%.
	 През	 2018	 г.	 в	 струк-
турата	 на	 разходите	 за	

придобиване	на	дълготрай-
ни	 материални	 активи	 по	
видове	 се	 наблюдава	 на-

растване	 на	 направени-
те	 инвестиции	 в	 сгради,	
строителни	 съоръжения	 и	

конструкции,	 като	 относи-
телният	 им	 дял	 нараства	
с	4.3	пункта	в	сравнение	с	
предходната	година.	
МЕТоДологични бЕлЕжки
 Чуждестранна пряка ин-
вестиция е всяко вложение, 
което включва дългосрочни 
отношения, отразяващи дълго-
трайния интерес на резидент 
на чуждестранна икономика 
(чуждестранен пряк инвеститор) 
в предприятие - резидент на 
българската икономика (инвес-
тиционно предприятие). Пряката 
инвестиция включва както пър-
воначалната трансакция между 
двата субекта, така и всички 
последващи трансакции между 
тях. 
 Обемът на чуждестранната 
пряка инвестиция в инвести-
ционното предприятие се опре-
деля като сума: 
• от чуждестранното участие 
в собствения капитал на пред-
приятието; 
• плюс размера на непогасена-
та към 31 декември на отчет-
ната година част от главницата 
по дългосрочни и краткосрочни 
заеми и търговски кредити, от-

пуснати от чуждестранния ин-
веститор на инвестиционното 
предприятие; 
• минус размера на неизплате-
ната към 31 декември на отчет-
ната година част от главницата 
по дългосрочни и краткосрочни 
заеми и търговски кредити, от-
пуснати на чуждестранния ин-
веститор от инвестиционното 
предприятие. 
 Разходите за придобиване 
на ДМА през отчетния период 
включват фактически извърше-
ните разходи за закупуване на 
земя и за изграждане на сгради, 
строителни съоръжения и кон-
струкции чрез възлагане и по 
стопански начин, за доставка 
и монтаж на ДМА, за закупу-
ване на машини, съоръжения, 
оборудване и транспортни сред-
ства, за геоложки и хидроложки 
проучвания, за проучвателни и 
проектантски работи, обслужва-
щи строителството, и други раз-
ходи, свързани с придобиването 
на ДМА. 
 В обема на разходите за 
придобиване на ДМА не се 
включват текущите разходи по 
поддържане на наличните ДМА.

Преки чуждеñòраííи иíвеñòиции и разхîди за придîáиваíе íа 
дълãîòрайíи маòериалíи акòиви през 2018 ãîдиíа в îáлаñò Гаáрîвî

Фиг. 1 Структура на разходите за придобиване на материални дълготрайни 
активи в област Габрово през 2017 и 2018 г. по видове

мила иваНова

	 NIVEA	и	SOS	Детски	се-
лища	 отбелязват	 успешен	
завършек	 на	 петата	 поред-
на	 година	 на	 инициативата	
„Приказни	 моменти	 на	 гри-
жа“.
	 С	 30	 стотинки,	 отделе-
ни	 от	 всеки	 закупен	 NIVEA	
Creme	 от	 лимитираната	 се-
рия	 „Приказни	 моменти	 за	
грижа“,	NIVEA	 събра	 общата	
сума	от	32	351	лв.	през	пета-
та	 година	 на	 инициативата.	
Чекът	 за	 сумата	 беше	 връ-
чен	 на	 Иван	 Христофоров	
-	 директор	 програма	 SOS	
Детски	 селища	 Велико	Тър-
ново-Габрово-Трявна	 в	 дет-
ското	селище	в	Трявна.
	 В	рамките	на	кампания-
та,	 благодарение	 на	 посла-
ници	и	ентусиасти,	са	даре-
ни	196	631	лв.	на	приемните	
семейства	 от	 SOS	 Детски	
селища.	 „Енергията	 на	 де-
цата	 и	 приемните	 родители	
в	 дома	 за	 семейна	 грижа	
в	 Трявна	 ни	 накара	 да	 се	
почувстваме	наистина	горди	
и	 щастливи	 с	 постигнатите	

резултати	на	кампанията.	
	 Радваме	 се,	 че	 успяхме	
да	привлечем	толкова	много	
хора,	 които	 споделят	 цен-
ностите	 ни	 като	 компания	
към	 идеята	 за	 подкрепа	 на	
деца	 в	 нужда.	 Има	 толкова	
много	добри	каузи,	които	да	
изберем,	 за	 да	 продължим	
успешното	 съвместно	 парт-
ньорство	 на	 NIVEA	 и	 SOS	
Детски	селища,	и	ние	ще	го	
направим“,	 сподели	 Боряна	
Колева	-	бранд	мениджър	на	

NIVEA,	пред	гостите	на	съби-
тието.	
	 Водена	от	мисията	пове-
че	деца,	лишени	от	родител-
ска	грижа,	да	имат	възмож-
ността	да	растат	с	усмивка,	
любов	и	надежда	в	сърцата	
си,	 инициативата	 „Приказни	
моменти	на	грижа“	е	подкре-
пяна	през	годините	от	реди-
ца	популярни	личности,	сред	
които:	Силвия	Лулчева,	Дра-
го	 Симеонов,	 Криско,	 Тита,	
Орлин	Павлов	и	музикантите	

от	 група	 „Остава“,	 Алексан-
дра	 и	 Даниел	 Петканови,	 а	
тази	година	към	тях	се	при-
съедини	 актьорът	 Владимир	
Карамазов.
	 Благодарение	 на	 посла-
ници,	 ентусиасти	 и	 парт-
ньори,	 които	 застанаха	 зад	
„Приказни	 моменти	 на	 гри-
жа“	и	спомогнаха	популяри-
зирането	 ѝ,	 повече	 българ-
ски	 деца	 получават	 шанса	
да	имат	щастливо	детство.	
	 Сдружение	 SOS	 Детски	

селища	България	е	първата	
гражданска	 правозащитна	
организация	 в	 страната,	
която	 предоставя	 директ-
на	 грижа	 за	 деца	 в	 риск.	
За	 първи	 път	 Сдружението	
предлага	 алтернатива	 на	
институционалната	грижа	за	
деца	–	грижа	в	SOS	семей-
ство.
	 Сдружение	 SOS	 Детски	
селища	 България	 е	 част	 от	
голямото	 международно	
семейство	 SOS	 Children’s	
Villages	 International,	 което	
се	грижи	за	близо	2	500	000	
деца	в	136	страни	по	света.	
	 В	продължение	на	пове-
че	от	четвърт	век	SOS	Дет-
ски	 селища	 България	 оси-
гурява	 семейство	 и	 здраво-
словна	среда	за	развитието	
и	 израстването	 на	 лишени	
от	родителска	грижа	деца	и	
такива,	 които	 са	 в	 риск	 да	
загубят	 закрилата	 на	 свои-
те	 родители.	 Сдружението	
предлага	 семеен	 тип	 грижа	
и	 подкрепа	 на	 семейството	
и	 активно	 се	 застъпва	 за	
правата	на	децата	и	младе-
жите.	

СветлаНа михайлова
музей На хумора и 

Сатирата

 На 6 февруари пред-
стои една вълнуваща 
вечер в Музея на хумо-
ра и сатирата. В 18:00 
часа е откриването на 
изложбата „Европа на 
български“ в зала 6, а от 
18:30 часа в Залата на 
жирафите е габровска-
та премиера на книгата 
на журналиста Даниел 
Ненчев „Идеи без гра-
ници“, събрала в себе си 
30 интервюта на светов-
ни артисти от България. 

 За изложбата:
	 „Европа	 на	 български”	
е	 изложба	 от	 плакати,	
които	 разказват	 визуално	
различни	истории,	свърза-
ни	 с	 българската	 култура.	
Всеки	от	плакатите	съдър-
жа	дума,	изписана	на	бъл-
гарска	 кирилица,	 и	 харак-
терния	 за	 добрия	 автор-
ски	 плакат	 визуален	 виц. 
„Европа	 на	 български”	
е	 най-новият	 проект	 на	
платформата	 за	 плакатно	
изкуство	 от	 съвременни	
български	 визуални	 арти-
сти	 -	 plakatkombinat.com. 
	 Изложбата	 може	 да	
бъде	 разгледана	 в	 Му-
зея	 на	 хумора	 и	 сати-
рата	 до	 22	 март	 2020	 г. 

 Автори:	 Милена	 Въл-
нарова,	 Кирил	 Златков,	
Николай	 Петрусенко,	 На-
дежда	 Комитска,	 Марио	
Иванов,	 Петър	 Чучули-
гов,	 Николай	 Младенов,	
Анна	 Симеонова,	 Дамян	
Дамянов,	 Камен	 Горанов,	
Светлана	Мирчева,	Теодор	
Лихо,	Мариян	Дзин,	Милен	
Гелишев,	 Здравка	 Будино-
ва,	 Светлин	 Балездров. 
	 Някои	от	думите	в	про-
екта	 „Европа	 на	 българ-
ски”	 са	 събрани	 от	 про-
екта	 „Графонетика”,	 кой-
то	 представя	 сходството	
между	 изговарянето	 и	 из-

писването	 на	 определени	
културни	 понятия	 в	 евро-
пейските	езици,	например:	
опера,	 дует,	 идея,	 утопия,	
технология,	 естетика,	 Ев-
ропа,	атмосфера,	мелодия,	
археология.	 Така	 понятия,	
свързани	 с	 качествата	 и	
характера	 на	 българска-
та	 култура,	 са	 комуники-
рани	 чрез	 общоевропей-
ски	 културни	 кодове,	 ка-
квито	 са	 сходните	 думи. 
	 От	 великите	 гласове	
на	 България	 в	 световна-
та	опера	до	карнавалните	
кукери,	 които	 се	появяват	
и	 в	 европейското	 кино.	

От	 българската	 мелодия	
в	 космоса	 до	 изкуството	
на	 световния	 Христо	 Ява-
шев	-	Кристо	в	дует	с	Жан	
Клод.	 От	 атмосферата	 на	
българските	 градове	 до	
утопията	 и	 демократизма	
в	 развитието	 на	 страна-
та.	 25-те	 произведения	 в	
изложбата	 с	 характерни-
те	 за	 плаката	 силни	 ви-
зуални	 хрумки	 предлагат	
игра,	 в	 която	 дори	 кири-
лицата	не	пречи,	а	помага	
за	 общуването	 със	 света. 
 Куратор на излож-
бата	 е	 Анна	 Симеонова. 
	 Придружаващите	 пла-

катите	 текстове	 от	 про-
екта	 „Европа	 на	 бъл-
гарски“	 са	 изписани	 с	
българския	 кириличен	
шрифт	 „Комета“	 на	 ху-
дожника	 Кирил	 Златков. 
 
За книгата:
	 „Идеи	без	граници”	съ-
бира	 най-добрите	 интер-
вюта	 на	 журналиста	 Да-
ниел	 Ненчев	 с	 български	
артисти	 със	 значими	 по-
стижения	 по	 света.	 Пово-
дът	 е	 30-годишнината	 от	
началото	 на	 демократич-
ните	 промени	 в	 България.	 
	 Повечето	 от	 интервю-
тата	са	публикувани	в	раз-
лични	 български	 медии,	 а	
някои	от	тях	са	направени	
специално	за	книгата	и	из-
лизат	за	първи	път.	Всички	

интервюта	 са	 от	 ХХI	 век. 
	 „Идеи	 без	 граници”	 е	
колекция	 от	 забележител-
ни	 постижения	 на	 съвре-
менната	 българска	 култу-
ра	 по	 света	 -	 проявена	
през	 личните	 таланти	 и	
идеи	 на	 нейните	 най-яр-
ки	представители.	Това	са	
артисти	 с	 различни	 ка-
чества,	 които	 успяват	 да	
повлияят	на	милиони	хора	
по	 целия	 свят,	 да	 откри-
ват	 нови	 пътища	 за	 об-
щуване,	 да	 създават	 нови	
измерения	 в	 изкуството. 
 
 Артистите: Алексан-
дрина	 Пендачанска,	 Алек-
сандър	 Морфов,	Алек	 По-
пов,	Андрей	Паунов,	Васко	
Василев,	Веско	Ешкенази,	
Владимир	 Тодоров,	 Галин	

Стоев,	 Георги	 Господинов,	
Диана	 Добрева,	 Димитър	
Динев,	 Димитър	 Маринов,	
Иван	 Газдов,	 Илия	 Тро-
янов,	 Йордан	 Камджалов,	
Камен	 Донев,	 Капка	 Ка-
сабова,	 Лилия	Абаджиева,	
Лъчезар	Бояджиев,	Милко	
Лазаров,	 Недко	 Солаков,	
Павел	 Койчев,	 Райна	 Ка-
баиванска,	 Самуел	 Фин-
ци,	 Стефан	 Командарев,	
Теди	Москов,	Теодор	Ушев,	
Теодосий	 Спасов,	 Христо	
Явашев	 -	 Кристо,	 Явор	
Гърдев,	 Ясен	 Гюзелев. 
 За автора
	 През	 последните	 15	 г.	
Даниел	е	водещ	на	преда-
ванията	 „Денят	 започва	 с	
култура”	по	БНТ	1,	„Мулти-
медия”	по	Bulgaria	ON	AIR	
и	„Нова	култура”	по	Дарик	
радио,	автор	е	и	в	медиите	
Max,	„Капитал”,	„Дневник”,	
Intro,	 „Артизанин”,	 egoist.
bg	и	др.	Завършил	е	Бъл-
гарска	 филология	 и	 Жур-
налистика	 за	 електронни	
медии	 в	 СУ	 „Св	 Климент	
Охридски”.	 Носител	 е	 на	
наградата	„Еdward”	от	фес-
тивала	 „Еdit”	 във	 Франк-
фурт,	 Германия,	 за	 сце-
нария	 на	 късометражния	
филм	 „Water”.	 С	 екипа	 на	
предаването	 „Денят	 за-
почва	 с	 култура”	 по	 БНТ	
е	 отличен	 от	 Столична	
община	 за	 ярки	 постиже-
ния	 в	 областта	 на	 култу-
рата	 -	 за	 журналистика.	 

2 в 1: Излîжáа “Еврîпа íа áълãарñки” и кíиãа “Идеи áез ãраíици” 
Отзиви за книгата:
„Някои говорят с жестове, други с думи, трети - с 
изречения. Прочетете тази хубава книга – за българи-
те, които говорят с идеи“.

Бойко Василев 
 „В тези интервюта Даниел Ненчев постига мно-
гоетажие на смисъла и скъсяване на властовото раз-
стояние с обекта на своите въпроси - с добър вкус, 
без излишна фамилиарност и с изключително чувство 
за ритъм на разговора. Ако бях по-емоционален, бих 
употребил думата “блестящ“ 

Ивайло Нойзи Цветков
 
 “Идеи без граници” е книга-въпрос за цената на 
успеха. И пътя, който всеки артист изминава, за да 
открие смисъла за себе си и своята публика“. 

Георги Тошев

NIVEA връчи чек за 32 351 лева íа SOS Деòñки ñелища Бълãария
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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
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., център, 61м2, ет. 5/5, за ремонт 39 800 лв
2-ст., Бичкиня, 65 м2, етаж 3/8, ЕПК 40 000 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, 5/6, тухла, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Градище, 66 м2, ет. 3/5, ново строителство, 
обзаведен 62 000 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 62 000 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
3-ст., Борово, 80 м2, ет. 5/6, ч. обз. 39 200 лв
3-ст., Ш. мост, 86 м2, ет. 1/4, обз. 55 000 лв
3-ст., Градище, 95 м2, ет. 4/4, обз. 100 000 лв
3-ст., ул. „Акация“, 75 м2, 4/8 65 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111 м2, 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, етаж 3/5, обзаведен, 
газово отопление 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, след ре-
монт, газ + гараж + 1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, 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, възмож-
ност за газ 61 900 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Борики, груб строеж, 352 м2 РЗП, два гаража, 4 
спални, 3 бани, двор 1010 м2 218 000 лв
Г.бърдо,170м2 РЗП,гараж, двор 407м2 109 900 лв
Шарани, 2 къщи - стара за реставрация и нова, 

211 м2 РЗП, плевня, двор 1918 м2 56 000 лв
Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за 
гости, 6 спални, 6 бани, двор 1230м2 150 500 лв
Драгомани, 87м2 ЗП,стара,двор 1329м2 36 500 лв
Черневци, 2-етажна, 138 м2 РЗП, реновирана, 
двор 572 м2 146 900 лв
Беленци, 270 м2 РЗП, механа, лятна кухня, два 
гаража, двор 787 м2 102 995 eu
Шиваров мост,118 м2 РЗП, гараж, двор 556 м2  

 31 900 лв
Местност Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, 
автентична                              17 101 еu 
Баевци, 70 м2 ЗП, двор 883 м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, два навеса, плевня, 
4 спални, двор 1400 м2 41 500 eu
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 
 62 995 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Иглика, 68 м2 ЗП, двор 691 м2 13 600 eu
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 59 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 31 500 eu
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 43 700 лв
Малини, 2-ет., за ремонт, двор 1140 м2 8 000 лв
Гледаци, 1/2 част от къща, двор 907м2 20 000 лв
Беломъжи, 51 м2, ремонтирана, плочи, двор 3771 
м2 31 500 eu
Ид. център,137 м2 ЗП, отст. пр. строеж, за осно-

вен ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етъра, 73 м2 ЗП, двор 286 м2 11 800 eu
Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Иванили, с плочи, стоп. постр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб строеж, 229 м2 РЗП, два гаража 
570 м2   73 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 280 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 91 500 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 960 eu
ПРОДАВА ЕТАЖИ

Плачковци, 88 м2, 1/2 етаж + гараж 45 600 лв
Велчевци, 80 м2, 2/2 етаж 30 900 лв
Баждар, 97 м2, 1-ви/3 етаж, PVC 64 000 лв
КЪЩА ЗА ГОСТИ

Сейковци, 372 м2 РЗП, 2 къщи, стопански по-
стройки, двор 9180 м2 147 000 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Поповци, 507 м2 5 600 лв
Велчевци, 298 м2 8 900 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, производствена и скла-
дова 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

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

Обходен път за Шипка, 20 дка, 106 м лице, до 
пътен възел Поповци, променено предназначение 
с изтекъл срок, за подновяване       210 000 лв
Производствена сграда 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 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
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, 164 м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

Мол Габрово, тристаен, обзаведен 588 лв
Терамол, 1-ст., 3 ет., част. обзавеждане 180 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Младост, 1-ст., 3 ет., част. обзавеждане 145 лв
Административен 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
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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 

066/80-35-36

(срещу старата часовникова кула)
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Трендафил, двустаен, ет. 3 28 500 лв
К-с „Хр. Ботев“, 61м2, ет. 2, н. стр. 72 000 лв
ИЦ, мезонет, ново стр., ет. 2/3 125 000 лв
Донино, вила, 70м2, 600 м2 двор 55 000 лв
ИЦ, тристаен, 100м2, ет. 3 78 000 лв
Смиловци, вила, 2 етажа, 1600 м2 28 000 лв
Бичкиня, 112м2, тухла 48 000 лв
Баждар, 115м2, ет. 2, двор 65 000 лв
Идеален център, 50м2 50 000 лв
Център, 85м2, ет. 3, тухла 46 000 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: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Шиваров мост, 60м2, ет. 2, ново стр. 43 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Ид. център, двустаен, тухла, ет. 2 51 500 лв
Баждар, 99м2, таванска стая, ет. 2 65 000 лв
Трендафил, 76м2, ет. 3, PVC 52 000 лв
Падало, PVC, 96м2 55 000 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
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Изход Севлиево, 3 дка 22 000 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
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
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Идеален център, лукс студио, обзаведено 380 лв
До OMV, двустаен, обзаведен 200 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

Реклами и îáяви в “100 веñòи”

иМоТи проДаВа
граДски парцЕл - 850 
кв. м, в кв. Радиче-
вец се продава на тел. 
0889/933-998. [5, 5]
апарТаМЕнТ на бул. 
„Васил Априлов“, чети-
ристаен, се продава на 
тел. 0889/933-998. [5, 5]
къща - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
165 кв. метра, цена: 77 
777 лв., се продава на 
тел. 0888/450-180. [11, 
11]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [22, 15]
апарТаМЕнТ, обза-
ВЕДЕн, в идеален цен-
тър се продава на тел. 
0887/803-414 [14, 8]
фурна „бай Христо“, на 
ул. „Никола Войновски“ 
- срещу бившия „Добри 
Карталов“, се продава на 
тел. 0888/729-196. [30, 
13]
сТара къща на 10 км от 
Габрово - ток, вода, 2 дка 

двор, се продава на тел. 
0895/791-359. [3, 2]
къща близо до Габро-
во, на 6 км от центъ-
ра, се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 4]
упи, 1.515 дка, в мест-
ността Шенини се прода-
ва на тел. 0896/073-764. 
[5, 1]
изгоДно! 4 дка вилно 
място в село Драгие-
вци се продава на тел. 
0988/816-336. [5, 2]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
Вила близо до Габро-
во - до 20 км, търси да 
купи тел. 0898/428-453. 
[11, 1]

ДаВа поД наЕМ

сба оТДаВа поМЕ-
щЕния поД наЕМ 
- тел. 0895/55-76-10. 
[20, 10]

иц, ДВа магазина/офи-
си, договаряне - тел. 
0888/378-193. [11, 7]
обзаВЕДЕна боксони-
Ера под наем или про-
дажба - 0888/830-305. 
[6, 6]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в центъра се дава под 

наем на тел. 0876/935-
844. [7, 2]
апарТаМЕнТ - 50 кв. 
м, на ул. „Скобелевска“ 
(срещу Театъра) се от-
дава под наем. Обосо-
бени три отделни стаи. 
Подходящ за семейство, 
офис или кантора. Тел. 
0899/172-413. [4, 2]

за сТопанисВанЕ
Търси сЕМЕйсТВо пен-
сионери или работещ за 
стопанисване на вила в 
кв. Бойката с безплатно 
квартира (2 стаи), ото-
пление, кабелна телеви-
зия и вода, целогодишно 
- тел. 0876/501-590. [8, 
7]

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 10]
купуВаМ ниВи около 
Габрово - тел. 0894/47-
44-70. [11, 6]

нощуВки
нощуВки -  тел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощуВки В топ център 
- 0876/731-419. [22, 21]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуб „алфа-МЕТал“ проВЕжДа курсоВЕ 
за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.
покана за библЕйски курс и лиТЕраТура - на 
удобно за Вас време и място. Тел. 0878/112-694. 
[11, 1]

ЦенТъРзапРоФеСионаЛнооБУЧение-ГаБРоВо
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

ДаВа заЕМ
прЕДлагаМ крЕДиТи и обединяване на задължения 
- тел. 0888/909-384. [12, 12]
фрЕш крЕДиТ отпуска заеми при изгодни условия. 
Участвате и в томбола. Тел. 0877/870-847, 0893/037-
316 и 0894/795-969. [12, 1]

профЕсионалЕн ДоМоупраВиТЕл
упраВлЕниЕ на етажна собственост - пълно обслуж-
ване за граждани и фирми. Тел. 0894/94-07-35. [23, 
10]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - счетовод-
ни услуги, годишно приключване, данъчни декларации 
- 066/804-06

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 ДЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-

ник, вторник, сряда и пе-
тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140

козМЕТика, Масаж
профЕсионални, кла-
сичЕски, лечебни и ан-
тистрес масажи. Антице-
лулитен и ароматерапия. 
С предварително запис-
ване с час и ден. Работ-
но време от 10 до 19 
часа. Предлагат се само 
написаните в обявата 
масажи! Справки на тел. 
0890/326-498. [6, 3]066 /810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание
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рабоТа прЕДлага
заВЕДЕниЕ Търси сервитьор-
ки. Справки на тел. 0876/46-
36-27. [17, 15]
сТранноприЕМницаТа В 
село Боженци търси помощ-
ник-готвач. Справки на тел. 
0888/310-981 и 0887/002-030. 
[11, 3]

гоТВачи, пицар и миячка се 
търсят на тел. 0893/975-878. 
[22, 22]
фирМа Търси шофьор за 
разнос на минерална вода. 
Моля, подайте автобиография 
на vianeon@abv.bg. Справки на 
тел. 0887/875-652. [11, 11]
прЕДлагаМ рабоТа - тел. 
0896/481-410. [8, 6]
МаникюрисТка сЕ търси на 
тел. 0894/782-267. [11, 9]
пЕкарна Търси работник 
за закуски. Справки на тел. 
0877/164-004. [11, 5]
пицария „ТЕМпо“ търси 
готвач/ка. Справки на тел.  
0879/988-010. [11, 6]

„поДЕМ габроВо“ търси общ 
работник. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 4]
„МЕТал сЕкюриТи груп“ тър-
си да назначи служители за не-
въоръжена физическа охрана. 
Документи се приемат на място 
в град Габрово, ул. „Стефан 
Караджа“ 3. [4, 3]

„поДЕМ габроВо“ търси шло-
сер-монтьор. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 4]
сТранноприЕМницаТа В 
село Боженци търси сервитьор. 
Справки на тел. 0887/002-030 
и 0888/310-981. [11, 3]
упраВиТЕл за храните-
лен магазин се търси на тел. 
0888/147-173. [3, 1]
заВЕДЕниЕ Търси миячка. 
Справки на тел. 0899/962-124. 
[6, 1]
ТЕра Мол търси хигиенист-
ка. Кандидатствайте на място 
- Габрово, бул. „Могильов“ 47, 
офиси, ет. 3. [11, 1]

хоТЕл Търси да назначи ре-
цепционист, готвач, техниче-
ска поддръжка, сервитьор/ка, 
служител отдел „Маркетинг“. 
Справки на тел. 0888/255-255. 
[14, 2]
заВЕДЕниЕ Търси сервитьори 
- тел. 0899/962-124. [6, 1]

рабоТа Търси
Търся рабоТа за гледане на  
възрастни хора денонощно, 24 
часа. Тел. 0893/781-452. [5, 2]

грижа за болни
глЕДаМ болни. Може по-
часово. Тел. 0878/47-69-96. 
[3, 2]

работа предлага, търси; превози, билети; отопление

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

Гишето за обяви на вхо-
да на редакцията - Габро-
во, ул. „Отец Паисий“ 2, 
работи от 8.30 до 16.30 
ч. След 16.30 ч. обяви се 
приемат в редакцията на 
4 етаж.

Оòîплеíие íа пелеòи ñ цеíа и качеñòвî áез алòерíаòива
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 ди-
ректно от завода. Представител-
ствата осигуряват гаранционния 
и извънгаранционен сервиз. В 
цената на базисните модели не 
влиза транспортът - цените са по-
сочени по-долу. Пелетните камини 
са без помпа и разширителен съд. 
Монтажът може да се извърши от 
собственика при спазване изис-
кванията на „Голдън файър“..Предлагаме проектиране и 
изграждане на цялостна система 
за отопление на пелети..Транспорт - 60-80 лв. .Монтаж - 220 лв..Първоначален пуск - 80 лв.

Самî клиеíòиòе, закупили прîдукò 
íа “Гîлдъí файър” îò ИК „Кîлîíел”,  
пîлучаваò ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪЖКА. Оñòаíалиòе при íужда îò 
ãараíциîíеí ñервиз òряáва да íаправяò 
заявка íа òелефîíиòе íа дîñòавчика. 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		+	пода-
ващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	пелети	 -	
цена: 2640 лева..Пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	ко-
тел	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 GOLDEN 
FIRE 450 V/A. За	 всички	 клиенти,	 закупили	 наш	 продукт,	 промо-

ционална	цена	от	385	лева. С две години 
пълна гаранция!

+ 390 лева за горелки от серията VIP - самопочистващи се

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

 
         

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се продават 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., нарязани - 85 лв., 
чували - 5 лв. - тел. 0988/816-628.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти въглища 
донбас, брикети, 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 чували, с без-
платен транспорт, се продават на тел. 
0877/108-825.
ДърВа за огрев в чували и разпалки - 
5 лв. Доставка на място. Тел. 0876/437-
140.

пЕлЕТи - справки на тел. 0897/97-
44-77, www.alexfloor.com.

сухи ДърВа в чували и разпалки - 5 
лв. Незабавна доставка. Тел. 0877/191-
102.
ДърВа В чували - 5 лв., и РАЗПАЛКИ, 
с безплатен транспорт, се продават на 
тел. 0876/583-472.
ДъбоВи за огрев - нацепени, 80 лв., 
с безплатен транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
нацЕпЕни, нарязани дърва - 80 лева, 
незабавна 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 брикети - 
0897/922-481.
сухи и сурови нацепени дърва - 80 лв., 
се продават на тел. 0895/752-838.
фирМа „плаМакс 2020“ продава еко-
брикети - 7.50 лв. за чувал (20 кг). 
Справки на тел. 0897/876-477. [22, 22]
ДърВа за огрев, салкъм - 60 лв./куб. м 
на метър, 75 лв./куб. м нарязан и наце-
пен. Тел. 0896/741-763. [24, 10]
ДърВа за огрев, метрови - 75 лв./куб. 
м, нацепени и нарязани - 85 лв./куб. м. 
Тел. 0896/741-763. [24, 10]

фирМа „сТил-Мс“ ооД - гр. ТряВ-
на проДаВа иглолисТни пЕлЕТи. 
Тел. 0899/961-233. [11, 9]

ДърВа за огрев - нарязани и нацепе-
ни - 80 лв./куб. м. Тел. 0897/765-901. 
[24, 10]
лицЕнзирана фирМа продава дърва 
за огрев. Тел. 0877/168-330. [22, 16]
„флинТ-гайДароВи“ („пЕТя Гайда-
рова“) - донбаски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-80-53. [25, 14]
сухи ДърВа, нарязани и нацепени 
дърва в чували, метрови дърва за огрев 
- тел. 0896/80-76-88. [16, 11]
сухи разпалки в големи чували - 5 
лева, сухи дърва в чували - 5 лева - тел. 
0876/29-43-43. [11, 11]
ДърВа - сухи, 70 лв./кубик, до адрес, 
се продават на тел. 0890/57-33-93. [12, 
6]
ДърВа - метрови, габър, се продават на 
тел. 0897/976-585. [5, 4]
проДаВа ЕкобрикЕТи от чиста слън-
чогледова шлюпка - 7.50 лв./20 кг. 
Адрес: бул. „Трети март“ 93 (непосред-
ствено преди КАТ), тел. 0897/876-477. 
[24, 6]
ДъбоВи изрЕзки - 40 лв./куб. м - тел. 
0899/137-896. [19, 6]
3 куб. м нарязани дърва за 200 лв. се 
продават на тел. 0877/441-110. [5, 2]

прЕВози
услуги със самосвал - 25 лв., и багер - 50 лв./час - 
0893/511-154.
ТранспорТни услуги - справки на тел. 0882/407-493. 
[16, 13]
ТранспорТ със самосвал до 3.5 тона и работници - 
0894/602-701. [14, 10]
ТранспорТ с бус до 1.5 тона - тел. 0879/019-191. [7, 4]

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

проДаВа обзаВЕжДанЕ
МасажЕн ДюшЕк и 2 бр. на-
ДуВаЕМи лЕгла се продават - 
справки на тел. 0893/244-226. 
[3, 3]
бойлЕр на дърва - нов, и 
пералня - обикновена, се про-
дава на тел. 0877/11-73-03. 
[2, 2]

проДаВа Машини
ДоилЕн агрЕгаТ се продава 
на тел. 0879/699-540. [3, 2]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 лв./кв., 
и дялан камък - 35 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-838.

проДаВа разни

коТЕл „ВиаДрус“ - 30 кW, се 
продава на тел. 0887/725-233. 
[5, 1]

жиВоТни проДаВа
Малки ТЕлЕТа се продават на 
тел. 06717/26-05. [6, 4]
Три кози, заплодени в 4 
месец, се продават на тел. 
0885/373-886. [5, 5]

храна за жиВоТни
сЕно на бали по 2.50 лв. се 
продава на тел. 0899/960-591. 
[11, 3]

проДаВа Тор
гоВЕжДа Тор в чували - 3.00 
лв./бр., с транспорт се продава 
- справки на тел. 0878/650-
456. [11, 4]

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробиВа - справки на тел. 
0897/832-363
фирМа изгражДа, рЕМонТира 
или събаря - обЕзопасяВа Вся-
какВи покриВи. ИЗГРАЖДА НАВЕСИ, 
ОГРАДИ И ДРУГИ НА НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ 
И С ВИСОКО КАЧЕСТВО. Справки на 
тел. 0895/752-838.
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, 20]
гипсокарТон, шпаклоВка, боя, 
хидро- и топлоизолации, тенеке-
джийство, покриви - тел. 0888/863-
001. [22, 20]
покриВи - ремонт и направа, въ-
трешни ремонти, дренаж, бетони - 
справки на тел. 0897/390-194. [22, 
20]

сТроиТЕлни рЕМонТи и довърши-
телни работи - 0898/993-663. [11, 7]
бригаДа изВършВа ремонт на по-
криви, хидро- и топлоизолации, дре-
наж и всички видове вътрешни ре-
монтни дейности - 0899/63-88-75. 
[17, 11]
сТроиТЕлни ДЕйносТи - тел. 
0897/76-51-10. [12, 9]
рЕМонТ на стари покриви и подмя-
на на улуци и варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [24, 8]
шпаклоВки, боя, мазилки, изо-
лации, зидарии и др. Довършителни 
работи. Тел. 0898/672-883. [11, 6]
поДМазВанЕ и обръщане на догра-
ма - тел. 0876/130-317. [12, 5]
шпаклоВка, гипсокарТон, окачен 
таван, боядисване, изолация, плочки 
и паркет, изграждане и усвояване на 
тераси - тел. 0876/130-317. [12, 5]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - редене, БЕЗПРА-
ХОВО циклене, фино шлайфане, лаки-
ране - монтаж на ламиниран паркет 
- 066/86-61-43, 0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 0887/040-
471.
МонТаж на гипсокартон, шпакловка 
и боя. Тел. 0895/72-86-68. [13, 13]
Вик, фаянс, теракота - тел. 
0884/228-253. [22, 15]
шпаклоВка, боя, гипсокартон и 
други услуги - тел. 0886/76-24-34. 
[22, 20]

ВъТрЕшни рЕМонТи, шпакловки, 
боядисване - тел. 0898/569-486. [22, 
4]
полаганЕ на фаянс и теракота - тел. 
0896/828-147. [22, 6]
изВършВаМЕ ВсякакъВ вид въ-
трешни ремонти - фаянс, теракота, 
гранитогрес, шпакловка, боядисване и 
други - тел. 0889/611-999. [11, 4]

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

хиДроизолации
хиДроизолация на покриви, сани-
ране, дренаж и др. - тел. 0888/020-
187. [22, 20]

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 региона - 
тел. 0896/684-793. [11, 4]
почисТВанЕ и отпушване  на кана-
лизация , мивки , тоалетни, сифони и 
тръби - 0877/528-585. [11, 6]
Вик и ел. услуги, подмяна и изграж-
дане на инсталации - тел. 0876/130-
317. [12, 5]

Ел. рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги по домове-
те - тел. 0899/145-802.

коМини
профЕсионално почисТВанЕ на 
комини - отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-502.

коМиночисТач с опиТ - 30 лВ. 
- тел. 0894/525-258.

почисТВанЕ на комини. Тел. 
0876/416-716. [24, 8]

ДограМа
фирМа „ДТ пласт“ предлага AL и PVC 
дограма - справки на тел. 0878/67-
61-61
ЕТ „алЕксанДър ЙОРДАНОВ“ - АЛУ-
МИНИЕВА и PVC дограма - справки на 
тел. 0896/741-415.
„ЕМ пласТ“ - ПРОМОЦИЯ -10% оТ-
сТъпка ДО КРАЯ на ФЕВРУАРИ на 
Al и PVC дограма, щори и комарници 
- справки на телефон 0876/130-317. 
[22, 5]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на хладилници и фризери 
по домовете - тел. 0897/425-313. 
[30, 18]
Ел. урЕДи се поправят на тел. 
0894/220-509. [26, 19]
рЕМонТ на телевизори по домове-
те - справки на тел. 0888/279-846. 
[22, 15]

рЕМонТ на перални, съдомиялни, 
печки, бойлери - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [4, 2]
рЕМонТ на електроуреди - тел. 
0899/439-467. [1, 1]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, почистване - 
0894/602-701. [15, 10]
почисТВанЕ и косене на дворове - 
0877/441-110. [11, 7]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 0889/177-
737.
Вик и ел. услуги - тел. 0894/220-509. 
[15, 15]
рязанЕ, касТрЕнЕ на опасни дърве-
та - 0894/602-701. [13, 10]

услуги с коМбиниран багЕр - 
тел. 0897/430-228. [22, 13]

заВаръчни услуги - тел. 0885/724-
671. [11, 3]
Ел. и ВиК услуги - тел. 0888/049-378. 
[22, 2]

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 - 0885/943-808, 066/870-546.
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Микробуси, каМиони
спринТЕр - 1.5 тона, се продава 
на тел. 0888/147-173. [3, 1]

аВТоМобили проДаВа
VW Golf 3, 1.6, с ГАЗ, всичко пла-
тено, изряден автомобил, цена: 999 
лв., се продава на тел. 0888/982-
294. [8, 8]
фолксВагЕн голф 3 за 1000 лв. 
се продава на тел. 0988/812-300. 
[11, 8]

аВТоуслуги
аВТосЕрВиз - справки на тел. 

0882/407-493. [15, 13]
кърпЕж на автомобили - тел. 
0882/407-493. [15, 13]

скрап, сТари коли
купуВаМ коли за скрап изгодно 
- справки на тел. 0899/810-766. 
[15, 13]
изкупуВаМ ВсякакВи бракувани 
МПС - справки на тел. 0899/937-
991. [11, 7]

ЕроТика
МоМичЕ прЕДлага сек-
суслуги - 0893/293-526. 
[10, 9]
МоМичЕ прЕДлага сек-
суслуги - тел. 0876/249-
511. [10, 9]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [12, 9]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 3]

обяви - строителство, ремонти, изолации, услуги; автопазар

ясноВиДсТВо
ибраМ хоДжа предлага 
събиране, проблеми, без-
плодие и помага за лю-
бов - тел. 0888/518-578. 
[10, 9]

ЗАЯВКА ЗА МАлКА ОБЯВА 

Подадена от:        ПОДПИС:

(дата)

В РуБРИКА:___________________________________________________
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_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
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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 подадете на входа на редакцията 
на вестник „100 вести“ - Габрово, ул. 
„Отец Паисий“ 2

ВАшАТА ОБяВА ще бъде 
отпечатана още на следващия 
ден, ако бъде подадена в редак-
цията на „100 вести“ до 16.30 
ч. Цените на обявите са на 
дума за едно отпечатване, без 
да се броят предлози и съюзи, 
телефонът се чете за дума. В 
зависимост от оформлението 
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 от-
стъпки за годишни обяви. 

#

ДържаВЕн куклЕн   ТЕаТър - габроВо обяВя-
Ва Търг с яВно наДДаВанЕ за проДажбаТа 
на слЕДния акТиВ: лЕк аВТоМобил МЕрцЕ-
ДЕс 212 Д спринТЕр (пъТничЕски), 2874 куб. 
см; 90 кW; 8+1 места;  дизел; първа регистра-
ция 09.01.1998 г., с първоначална тръжна цена  
4000,00 лв. Търгът ще се проведе на 12 февру-
ари 2020 г. от 13,00 часа. Подробна информация 
за участие в търга може да получите на място в 
театъра всеки работен ден до 13,30 часа. [2, 2]

щори

EТ „касТЕло“ - щори 
- външни и вътрешни, 
ВраТи - блиндирани, 
входни, автоматични, 
гаражни, ролЕТки - 
охранителни, Догра-
Ма - алуминиева, PVC, 
бариЕри - автома-
тични - 066/87-04-89, 
0888/255-318

МЕГлЕНА ЗлАТЕВА, 
ДТ „РАЧО СТОЯНОВ” – 

ГАБРОВО
	 Габровският	драматичен	
театър	 подготвя	 нов	 спек-
такъл	-	„Орото	ламя	е“,		за	
празника	 на	 влюбените.	
Премиерата	му	ще	бъде	на	
14	февруари,	петък,	от	19.00	
часа	на	сцената	на	театъра,	
а	който	не	успее	да	го	гле-
да	 тогава,	 може	 да	 отиде	
на	втората	дата	-	16	февру-
ари,	неделя,	от	19.00	часа	в	
ДТ	„Рачо	Стоянов“.
	 Режисьор	 на	 постанов-
ката	е	Васил	Дуев,	който	на	
същата	 дата	 преди	 година	
изненада	 публиката	 с	 про-
вокативното	 представление	
„Истината	 или	 се	 осмеля-
ваш“.	 С	 него	 той	 дебютира	
като	щатен	режисьор	на	Га-
бровския	театър	през	сезон	
2018/2019	 г.	 Със	 сигурност	
една	 от	 основните	 теми	 в	
двата	 спектакъла	 е	 любо-
вта	 и	 взаимоотношенията	
между	 мъжа	 и	 жената.	 С	

„Истината	 или	 се	 осмеля-
ваш“	режисьорът	даде	сме-
ла	заявка	за	свободното	и	
откровено	 говорене	 за	 лю-
бовните	вълнения	на	млади-
те	хора.	Драматизацията	на	
спектакъла	е	на	Васил	Дуев	
и	е	по	текстове	от	сборника	
„Фолклорен	 еротикон“	 на	
Флорентина	Бадаланова.
	 За	 случването	 на	 це-
лия	замисъл	отговаря	голям	
екип	 от	 професионалисти.	
Художникът	Даниела	Никол-
чова	 прави	 сценографията	
и	костюмите.	Това	е	четвър-
тият	 й	 спектакъл	 с	 габров-
ския	театър	и	общо	20-то	й	
професионално	представле-
ние.	Нейна	е	сценографията	
и	 костюмографията	 в	 три	
представления	на	ДТ	„Рачо	
Стоянов“:	 „Албена“	на	реж.	
Василена	 Попилиева,	 2014	
г.,	за	което	получи	номина-
ция	 за	 „Икар“	 в	 категория	
„дебют“	 през	 2015	 г.;	 „Ис-
тината	 или	 се	 осмеляваш“	
-	 реж.	 Васил	 Дуев,	 2019	

г.	 и	 „Свекърва“	 -	 реж.	
Петринел	 Гочев,	 2019	
г.	 За	 работата	 си	 по	
„Свекърва“	 е	 отличена	
с	 наградата	 „за	 сцено-
графия	 и	 костюми“	 от	
XI-я	 Открит	 театрален	
фестивал	 „Хомо	 луденс“	
в	украинския	град	Нико-
лаев	през	2019	г.	
		 Автор	на	музиката	
в	„Орото	ламя	е“	е	Сте-
фан	 Здравески,	 който	
отскоро	е	част	от	екипа	
на	 Габровския	 театър.	
Като	 музикант	 неговите	
творчески	 търсения	 са	
свързани	 с	 традицион-
ното	 джазово	 звучене	
на	 саксофона.	 Освен	
в	 джаза,	 той	 експери-
ментира	 със	 съвремен-
на	музика,	занимава	се	
и	 с	 концертна	 дейност.	
Автор	е	на	музиката	на	
много	 представления	
като	„Всичко	на	масата“,	
„Буре	барут”,	„Кокошка“,	
„Олово”,	 „Балканска”,	

„Комичната	 илюзия”,	 „Кро-
асан”	и	други	–	под	режису-
рата	на	Ана	Батева	и	Васил	
Дуев.
	 Хореограф	на	спектакъ-
ла	 е	 Зоя	 Шопова,	 която	 е	
професионален	 танцьор	 и	
преподавател	 по	 народни	
танци.	Учила	е	в	Национал-
ното	 училище	 за	 танцово	
изкуство	 в	 София,	 а	 след	
това	 в	 НАТФИЗ	 „Кръстьо	
Сарафов“	 –	 специалност	
„Театър	 на	 движението	 –	
пантомима“	 и	 магистратура	
по	 „Актьорско	 майсторство	
за	 театър	и	кино“.	Участва-
ла	 е	 в	 постановки	 на	 На-
родeн	театър	„Иван	Вазов“,	
театър	„Сълза	и	смях“,	 тру-
пата	на	Искра	Радева	в	те-
атър	 „Искри	 и	 сезони”,	 пъ-
туващ	театър	„Скрин”,	както	
и	в	Студио	за	документален	
театър	„VOX	POPULI”	в	Чер-
вената	къща.
	 Песните	 в	 спектакъла	
са	 адаптирани	 към	 него-
вата	 сюжетна	 линия	 и	 го	

допълват	 смислово.	 Те	 са	
създадени	 по	 народни	 мо-
тиви	 и	 текстове	 от	 раз-
лични	 региони.	 За	 изпъл-
нението	 им	 артистите	 се	
подготвят	 от	 вокалния	 пе-
дагог	 Евгени	 Господинов.	
Заедно	 работят	 върху	 тех-
никата	 им	 на	 звукоизвли-
чане,	 пеене	 и	 музикална	
интерпретация.	Той	 е	 също	
така	 известен	 композитор,	
музикален	ръководител,	ре-
жисьор	 и	 преподавател	 по	
актьорско	майсторство,	му-
зикално	обучение	и	солово	
пеене	 в	 НАТФИЗ	 „Кръстьо	
Сарафов”,	 Театралния	 ко-
леж	 „Любен	 Гройс”	 и	 Нов	
български	университет.
	 Автор	на	плаката	е	Яел	
Тайг,	 която	 е	 завършила	
Националната	 художестве-
на	академия	–	специалност	
„Книга	 и	 печатна	 графика“,	
и	 кара	 магистратура	 по	
„Проектиране	 на	 авторски	
визуален	спектакъл“	в	НХА.	
Интересното	 в	 изработва-

нето	 на	 плаката	 е,	 че	 той	
не	 е	 рисуван.	 Представля-
ва	 оригинална	 бродерия,	
която	 после	 е	 сканирана.	
Създаденият	 образ	 от	 този	
процес	 служи	 за	 изработ-
ването	на	плаката.	В	поста-
новъчния	 екип	 влиза	 и	 по-
мощник-режисьорът	 Гинка	
Дичева.
	 Ролите	 се	 изпълняват	
от	 артистите	 на	 ДТ	 „Рачо	
Стоянов“.
	 Ден	 преди	 премиерата	
на	 „Орото	 ламя	 е“	 Габров-
ският	театър	кани	най-запа-
лените	театрали	на	открита	
генерална	 репетиция	 на	 13	
февруари.	За	нея	са	пусна-
ти	в	продажба	само	50	мес-
та,	като	зрителите	се	очак-
ват	 в	 18.00	 часа	 в	 горното	
фоайе	 на	 театъра.	 Там	 ще	
се	срещнат	с	хора	от	екипа	
за	 разговор	 по	 спектакъла	
и	цялостната	работа	на	Га-
бровския	 театър.	 От	 19.00	
часа	 на	 сцената	 ще	 за-
почне	 откритата	 генерална	
репетиция.

Гаáрîвñкияò òеаòър извива хîрî, дълãî каòî ламя, за Деíя íа влюáеíиòе
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 - Посрещнахте Нова 
година в Индия, нали?
	 -	 Преди	 всичко	 искам	
да	кажа,	че		пътуването	ни	
до	Индия	не	бе	екскурзия,	
а	поклонническо	пътуване.	
С	 групата	 беше	 будист-
ки	учител,	който	трябваше	
да	 ни	 заведе	 на	 мястото,	
на	 което	 Буда	 е	 получил	
просветление,	 там,	 къде-
то	е	направил	първата	си	
проповед	и	е	проповядвал	
сърдечната	сутра,	една	от	
най-популярните.	 Когато	
поемаш	на	поклонническо	
пътуване,	 приемаш	 много	
предизвикателства,	 мно-
го	 трудности,	 които	 тряб-
ва	 да	 преминеш,	 защото	
всяко	 едно	 предизвика-
телство	 представлява	 акт	
на	 освобождение,	 да	 се	
освободиш	от	всичко	оно-
ва,	 което	 ти	пречи,	 за	да	
постигнеш	 просветление	
или	 по-добра	 реализация	
в	 ежедневието.	 В	 групата	
имаше	учители,	музиканти,	
компютърни	 специалисти,	
мениджъри,	 всички	 те	 се	
интересуват	 от	 будистка	
философия	и	практикуват.
	 Предизвикателствата	
започнаха	 още	 от	 нача-
лото.	 Трябваше	 да	 изле-
тим	 на	 30	 декември,	 но	
полетът	 закъсня	 3	 часа,	
след	което	следващият	ни	
полет	 се	 отмени	 с	 цял	
един	 ден,	 изпуснахме	 въ-
трешните	 полети.	 И	 така	
след	 повече	 от	 30	 часа	

път	успяхме	да	стигнем	до	
Бодгая.
	 На	Нова	 година	 точно	
прелитахме	 над	 Техеран.	
Шегувахме	 се,	 че	 някои	
си	 плащат	 да	 посрещнат	
Нова	 година	 във	 въздуха,	
на	 нас	 просто	 ни	 се	 слу-
чи.	
	 Богдая	 е	 мястото,	 къ-
дето	Буда	 е	 получил	 про-
светление	 след	 дълга	 ме-
дитация.	Така	той	открива	

средния	път,	който	е	пътят,	
който	 извежда	 отвъд	 ду-
алността.	 В	 нашата	 реал-
ност	 имаме	 дуален	 свят,	
има	плюс	и	минус,	мъжко	
и	 женско	 начало	 и	 от-
там	 нататък	 всичко,	 кое-
то	 съществува	 в	 нашата	
реалност	на	Земята,	 бива	
разглеждано	като	добро	и	
лошо,	като	бедно	и	богато,	
винаги	в	двете	крайности.
 - Какво още се случи 
в Богдая?
	 -	 По	 това	 време	 око-
ло	 Нова	 година	 в	 Бодгая	
се	 стичат	 будисти	 от	 цял	
свят.	 Тази	 година	 Далай	
Лама	 през	 два	 дни	 пред-
стави	 учение	 за	 състра-
данието	 и	 ние	 имахме	
щастие,	 благодарение	 на	
будисткия	 учител,	 да	 при-
състваме.	 Защото	 иначе	
хората	се	записват	повече	
от	половин	година	по-рано	
за	 тези	 учения.	 Там	 има-
ше	 хиляди	 практикуващи	
монаси,	 имаше	 и	 много	
тибетски	 бежанци,	 които	
изпитват	 огромно	 уваже-
ние	към	Далай	Лама.	Има-
ше	и	практики	под	негово	
ръководство.	 Изключител-
но	 мощно	 като	 енергия.	
През	първия	ден	бяхме	на	
50	 метра	 от	 него.	 За	 съ-
жаление,	 нямаме	 снимки	
оттам,	 защото	 телефони-
те	 се	 прибират	 на	 входа,	
снимки	могат	да	се	наме-
рят	само	на	сайта	на	Да-
лай	Лама.	Преди	това	не-
говите	монаси	пеят	повече	
от	час,	дълбоко	обертоно-
во	 пеене,	 което	 огласява	
пространството	 наоколо,	
образува	се	изключително	
мощно	звуково	поле.
	 Разпознахме	някои	ин-
тересни	хора,	като	Ричард	
Гиър.	 През	 единия	 ден	
беше	 с	 нашата	 група	 на	
медитация	 до	 една	 ступа	
-	 монумент	 под	 дървото,	
където	 Буда	 е	 медитирал	
и	там	получава	просветле-
ние.	Навремето	тези	земи	
са	били	опожарени,	взели	
са	издънка	от	 това	дърво	
и	го	пренесли	в	Шри	Лан-
ка,	 след	 това,	 векове	 по-
късно	 вземат	 издънка	 от	
дървото	 там	 и	 го	 връщат	
на	 мястото	 му.	 Вълнува-
що	 бе,	 че	 толкова	 много	

вярващи,	 практикуващи	 в	
ежедневието	на	едно	мяс-
то	 създават	 едно	 мощно,	
пречистващо	 енергийно	
поле.
	 Далай	 Лама	 говоре-
ше	 на	 тибетски,	 личният	
му	преводач	превежда	на	
английски,	 оттам	 вече	 се	
превежда	на	още	няколко	
езика.	 Специално	 аз	 го	
слушах	 на	 руски	 в	 слу-
шалките.	 Бяхме	 на	 около	
50	 метра	 от	 него.	 Голяма	
харизма	 има	 този	 човек,	
огромна	 енергия.	 Иначе	
той	 е	 обикновен	 човек,	
като	всички	нас.	Но	е	ус-
пял	да	овладее	тайните	на	
живота	и	смъртта.	Хората	
му	 даряват	 огромно	 ува-
жение.
	 Монасите	 на	 Далай	
Лама	ни	вързаха	по	един	
червен	 конец,	 благосло-
вен	 от	 него,	 на	 ръката	
за	 здраве	 и	 състрадание.	
Поляните	 наоколо	 бяха	
пълни	 с	 практикуващи	
миряни,	 раздадохме	 като	
дарение	 чували	 с	 пакети-
рана	 храна.	 Ти	 не	 знаеш	
точно	на	кой	човек	си	дал,	
появява	се	следващият,	но	
ако	е	взел,	 той	не	повта-
ря.	 Сочи	 другия	 до	 себе	
си,	на	него	да	дадеш.	Уни-
кално	нещо.
	 Една	седмица	живяхме	
в	манастира,	той	е	дейст-
ващ	 манастир.	 Хранехме	
се	 с	 манастирска	 храна,	
живяхме	по	техния	режим,	
сутрин	 ставахме	 рано.	
Имахме	 практика	 с	 мона-
сите,	имахме	самостоятел-
ни	 практики	 с	 будисткия	
лама	 Пема	 Чьопел,	 който	
ни	 съпровождаше.	 Пре-
ведено,	 неговата	 титла	 е	
професор	 по	 будизъм	 в	
западния	свят.
	 След	 това	 отидохме	
в	 град	 Раджгир	 -	 място-
то,	 където	 Буда	 е	 пропо-
вядвал	 сърдечната	 сутра.	
Той	 проповядва,	 че	 всяко	
нещо	по	своята	природа	е	
пусто,	 очите	 виждат	 само	
форма	 и	 цвят,	 а	 онова,	
което	наслагваме	като	по-
нятия,	 идва	 от	 нашия	 ум.	
То	не	е	същност	на	неща-
та,	които	виждаме.
			Посетихме	един	от	най-
древните	 университети	 в	

света	 -	 Наланда.	 Той	 е	
на	 изключително	 огромна	
площ,	 дължината	 му	 е	 10	
км,	широчината	-	5	км.	Там	
е	 имало	 огромна	 библи-
отека	 на	 9	 етажа,	 всичко	
се	 е	 записвало	 на	 па-
лмови	 листа.	 Изучавали	
са	 се	 древни	 науки,	 вече	
загубени	 за	 света.	 При	

нашествие	 на	 османските	
мюсюлмани	университетът	
е	опожарен,	библиотеката	
е	 горяла	 около	 6	месеца.	
Разкрита	е	около	една	де-
сета	от	нея.	Въпреки	това	
е	 внушителен	 монумент	
на	 древното	 познание.	 В	
него	 има	 много	 манасти-
ри,	места	за	обучение,	за	
медитация.
	 След	 това	 пътувахме	
до	 Варанаси	 -	 един	 от	
древните	 градове	 на	 Ин-
дия.	 Бяхме	 в	 областта	
Сарнат	 -	 мястото,	 където	
Буда	е	дал	първата	пропо-
вед,	след	като	се	е	прос-
ветлил,	 тя	 е	 била	 за	 че-
тирите	 благородни	 истини	
и	 осмичния	 път,	 който	 ни	
води	 до	 освобождаване.	
Там	 също	 има	 издигната	
негова	ступа.	На	всяко	от	
тези	 места	 имахме	 въз-
можност	да	медитираме.
	 Присъствахме	на	 един	
интересен	 ритуал	 -	 по	
древна	индийска	традиция	
там	починалите	се	изгарят	
на	 клада	на	бреговете	на	
река	 Ганг,	 над	 200	 трупа	
дневно.	 Малките	 деца	 и	
свещените	 крави	 не	 се	

кремират,	 хвърлят	 се	 на-
право	 във	 водата.	 Съще-
временно	хората	се	къпят	
в	 реката,	 защото	 смятат,	
че	тя	е	свещена	и	ги	пре-
чиства.	 Видяхме	 кладите,	
пуснахме	 по	 една	 благо-
словия	в	реката,	потопих-
ме	си	ръцете.
 - Какво точно означа-

ват будистките практики?
	 -	Хората,	които	пропо-
вядват	 това	 учение,	 смя-
тат,	 че	 будизмът	 е	 фило-
софска	 наука,	 която	 дава	
техника,	 инструмент	 за	
работа	с	ума.	Този	инстру-
мент	 е	 един-единствен	 и	
той	 се	 казва	 медитация.	
Западният	свят	обаче	смя-
та,	че	будизмът	е	религия.	
Защото	 когато	 това	 фи-
лософско	 учение	 е	 било	
проповядвано	 от	 Буда	 и	
неговите	ученици,	са	били	
много	 размирни	 времена.	
Случва	се	на	места,	къде-
то	има	различни	религиоз-
ни	традиции	и	за	да	може	
философското	 учение	 да	
стигне	 до	 умовете	 на	 хо-
рата,	малко	 или	много	 то	
е	 било	 пречупвано	 през	
местната	религия.
					Медитацията	е	процес,	
който	се	случва,	не	може	
да	 бъде	 описан,	 не	 може	
да	 бъде	 разказан,	 нито	
може	 да	 бъде	 предизви-
кан	насила.	Така	както	ве-
чер	лягаме	и	сънят	ни	се	
случва,	 по	 същия	 начин	
и	 медитацията	 се	 случва.	
Има	 различни	 техники	 за	

нея,	 които	 да	 ни	 дове-
дат	 до	 случването	 й.	 При	
една	 техника	 можеш	 да	
наблюдаваш	 дъха	 си,	 при	
друга	 -	 да	 се	 фокусираш	
върху	 образ,	 към	 който	
изпитваш	уважение	и	пре-
клонение,	 трета	 -	 да	 из-
ползваш	мантри,	при	ана-
литичната	медитация	 умът	

ти	трябва	да	е	фокусиран	
върху	 определена	 идея.	
Има	три	нива	на	практика	
-	 мъдростта,	 медитацията	
и	 превръщане	 на	 позна-
нието	в	реално	действие	в	
ежедневието	си.
	 Простичко	 казано,	 чо-
век	 с	 ума	 си	 разбира,	
че	 е	 много	 правилно	 да	
прави	 добро	 на	 другите,	
разбира	как	да	 го	върши.	
След	това	сърцето	ти	ста-
ва	 добро,	 започва	 да	 ви-
брира	на	 тази	честота	на	
добротата	 и	 когато	 тряб-
ва	 да	 извърши	 някакво	
действие,	ще	го	направиш	
с	добро.	
	 Примерно,	 когато	
трябва	 да	 си	 платиш	 ви-
соката	сметка	за	ток,	ако	
си	 превърнал	 доброто	 в	
своя	същност,	ще	отидеш,	
ще	 бъдеш	 любезен	 със	
служителката,	 ще	 се	 ус-
михнеш,	 ще	 дадеш	 любов	
и	 доброта	 на	 хората,	 с	
които	контактуваш.
 - Въобще не мога да 
си представя хората да 
излъчват любов и добро-
та, като нямат пари да си 
платят тока!

продължава на стр. 3

Никîлай Сиракîв: 
"Иíдия е държава 
íа áедíîñòòа и 
щаñòиеòî"
В Индия Сираков бил на метри от Далай Лама и слушал проповедта му на руски, медитирал недалеч от Ричард Гиър

ЖеНиНа ДеНЧева

     За невероятните си преживявания в Индия, къ-
дето прекара коледната си ваканция, за силата на 
вярата и будизма, за борбата за оцеляване, която 
всеки индиец води всеки ден, но е доволен и щаст-
лив, за живота във втората по население в света 
държава, за научените там уроци разказва народни-
ят представител от ГЕРБ Николай Сираков.


