
Проф. Донка Александрова, председател на 
Българската асоциация по реторика: 
Парадоксално е, че в условията на 
информационната революция и 
глобализация езикът се клишира, 
прагматизира, фрагментира... 
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БАЛКАН ПЕЛЕТС ООД
висококачествени 
дървесни

ПЕЛЕТИ
КЛАС А1

360 лв./тон 
до изчерпване 

на количествата 
с безплатна 

доставка 
над 2 тона 

За заявка и доставка 
тел. 0877272621
гр. Севлиево. 
ул. “Марин Попов” 41

Виктор Чучков: 
„Духовната 
култура да бъде 
част от живота 
на габровската 
публика”

По случай 8 март - деня, 
съхранил нежната сила 

и обаяние на жената,  
поздравяваме 

чаровните си колежки 
и партньорки

с пожелание за здраве, 
късмет и пролетно настроение!

димас ад

Честит 8 март,
скъпи жени!
Бъдете здрави, обичани, 
всеотдайни и силни! 
Щастлив празник!

На всички жени -  честит празник!
Нека красотата и свежият полъх 
на пролетта  ви дадат надежда 
за по-щастливи  и успешни дни!

Ръководството 
на дружеството 
честити 8 март 
на всички дами! 

Пожелава им 
здраве, късмет 

и много щастливи 
дни през 

настъпващата 
пролет!

„Импулс“ АД - ГАброво 
търси да назначи на работа 

нАстройчИк на машини с Цпу
тЕХнолоГ-конструктор
тЕХнолоГ-проГрАмИст    
	 Ние	предлагаме:
 1. отлично заплащане, допълнителни финансови 
бонуси, ваучери за храна и транспорт.
 2. работа в екип от млади, амбициозни хора, 
доказани професионалисти.
 3. Възможност за придобиване на квалификация 
и професионално израстване.

справка на тел. 066/899-542 или  0879/406-796 
величка раева, личен състав

чИстАчкИ
портИЕр

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 По заповед на минис-
търа на здравеопазването 
Кирил ананиев е обявена 
грипна епидемия от 6 до 
11 март в цялата страна.
 „Преустановяват се 
учебните занятия във всич-
ки училища, препоръчва 
се и на университетите. 
детските градини остават 
отворени със засилени 
мерки от медицинските 
лица - да не се приемат 
болни деца. няма да има 

санкции за родителите, 
които ще спрат посещени-
ята на децата си в детски 
заведения през този пе-
риод“, съобщи д-р нико-
лай Пенчоков, директор на 
рзи - Габрово.
 Препоръчително е да 
бъдат преустановени ма-
сови мероприятия, кон-
церти, културни и спортни 
събития. В лечебните заве-
дения се преустановяват 
свиждания, детски и жен-
ски консултации, плано-
ви операции. Причина за 

всички тези мерки е вто-
рата грипна вълна, заляла 
цялата страна. В дряно-
во и трявна още миналата 
седмица бе обявен пик на 
заболяванията, учениците 
бяха във ваканция. Вчера 
е отчетено повишаване на 
случаите на респираторни 
заболявания и в Габрово. 
Пробите, които правят об-
щопрактикуващите лекари, 
сочат, че са изолирани 
грипни вируси тип В.
  отдавна не е имало тол-
кова бързо повтаряне на 

грипната епидемия. зара-
зяват се предимно деца и 
млади хора.
 Предпазни маски от-
давна вече няма по ап-
теките. Противогрипни 
препарати все още се на-
мират. По-бързо свършват 
тези за малките деца.
 По някои аптеки все 
още се намират реман-
тадин, авирон, тамифлу. 
но преди това е редно 
да се консултираме с ле-
кар заради съпътстващите 
заболявания, които човек 

може да има. 100-процен-
това гаранция за излеку-
ване няма. но приемът на 
тамифлу и реленца трябва 
да е най-късно до 48-я час 
след появата на симптоми-
те“, съветва д-р Пенчоков.
 засега на територията 
на страната не е изолиран 
коронавирус. от регионал-
ните здравни инспекции 
по нареждане на минист-
рите на здравеопазване-
то и на вътрешните рабо-
ти започват проверки за 
спазване на карантина. По 

домовете ще бъдат прове-
рявани тези, на които са 
издадени болнични листо-
ве за 14-дневен престой 
вкъщи поради съмнения за 
коронавирус. ако някой не 
спазва карантината, няма 
да му бъде признаят бол-
ничният лист.
 италианецът, който ми-
налата седмица бе хоспи-
тализиран в Габровската 
болница, е дал отрицател-
на проба за коронавирус 
и е изписан за домашно 
лечение.

Грипна епидемия до 11 март в цялата страна
Италианецът, който миналата седмица бе хоспитализиран в габровската болница, е дал отрицателна проба за коронавирус

 „историята е сбор от нещата, 
които биха могли да бъдат избегна-
ти“ - Конрад аденауер.
 за съжаление, съвремието ни 
все по-често ни напомня крилатата 
фраза на първия канцлер на Фр 
Германия. и за съжаление, това се 
отнася и за Габрово.

 Веднага след изборите власт-
та побърза да вдигне ставките на 
местни данъци. 
 опита се да го направи тихо-
мълком, като обявлението за това 
беше поместено в непопулярен 
раздел на сайта на общината. 

продължава	на	стр.	2

БУДНО ГАБРОВО: Куп нарушения 
на властта заради покупка на  
поредния скъп електромобил

Лайънс клуб 
- Габрово 
ще засади 
нова гора до 
яз. „Õристо 
Смирненски" 
в района на 
квартал 
Лютаци 

 на 4 март известният бъл-
гарски пианист и композитор 
Виктор чучков беше гост-со-
лист в тематичния концерт на 
Габровски камерен оркестър с 
диригент иван стоянов, посве-
тен на италианската барокова 
и романтична музика.

Интервю	с	госта		стр.	3
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Днес се навършват 75 г. от началото на 
епичните отбранителни боеве на р. Драва, в 
които участват и много габровци. загиват 14 
бойци от габрово и габровските села.
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

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

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

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

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

�    

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
40	ДНИ	

от	раздялата	ни	с

Лазар	петров	
райков
на	74	години

Гордеем се, че те имахме.
Скърбим, че те загубихме.

Ти винаги си с нас.
Поклон пред светлата ти памет!

възпоменанието	ще	се	състои	на	
8	март	2020	г.	от	11.30	часа	на	Гроби-

щен	парк	в	село	Сейковци	-	козирог.
От опечалените близки

възпомЕнАнИЕ

на 6 март 2020 г. 
се навършват 9 години

от смъртта на 

пЕтрА ЦЕковА 
ИвАновА 
(пЕшкА)
на 77 години

С	много	обич,	мили	спомени	
и	голяма	благодарност	се	
прекланяме	пред	светлата	

ти	памет!
Нека	всички	близки	и	

роднини	си	спомнят	за	теб	
в	този	ден.

От семейството

упрАвИтЕлнИят съвЕт нА рк нА бАз - ГАброво 
свиква общо събрание на 6 април 2020 г. от 17.30 часа 
на 4-ия етаж в заседателната зала на рзи - Габрово 

на ул. „райчо Каролев“ (ХЕи) при следния

ДнЕвЕн рЕД:

 1. Приемане на Правилник за дейността на Ус.
 2. Правила за набиране и разходване на средствата.
 3. Правилник за дейността на КК.
 4. Правилник за дейността на КПЕ.
 5. отчет на рК на баз - Габрово за свършената 
работа до момента.
 6. запознаване с приетите решения на национал-
ния съвет.
 7. обсъждане на работата ни в рК.
 8. разни.
 Може да правите предложения за допълнение към 
дневния ред в срок до 10 дни преди общото събрание.
 председател рк

електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ център 

габрово и г. оряховица 

увЕДомявА своИтЕ клИЕнтИ, чЕ:

 в периода 16.03.2020 - 20.03.2020 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на град Габрово, с. читаковци.
 в периода 09.03.2020 - 13.03.2020 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на град Габрово, с. читаковци.
	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
 Допълнителна	 информация	можете	 да	 получите	 на	
тел.	0700	1	61	61.

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 В оперативната обста-
новка на територията на 
област Габрово през 2019 
г. се наблюдава устойчи-
вост на основните крими-
ногенни фактори, като не 
бяха допуснати действия 
и прояви, съдържащи ри-
скове и заплахи за нацио-
налната сигурност, и теро-
ристична дейност, казва 
старши комисар борислав 
Муеров, директор на одМ-
Вр - Габрово.
 той представя акцен-
тите на дейността на слу-
жителите през изминалата 
година. „регистрираните 
през отчетния период кри-
минални престъпления са 
1199, а 1286 е бил броят 
им през предходната годи-
на. Коефициентът на прес-
тъпност е с 89.07 пункта 
по-нисък от средния за 
страната (1102,87) или това 
е намаление с 14.54%
 При направения ана-
лиз на криминалните 
престъпления се забеляз-
ва минимално увеличение 
единствено при престъпле-
нията против личността - 
55. намалява делът на об-
щоопасните престъпления 
- 448 броя, а основна част 
от структурата остават 
тези против собствеността 
- 509 броя от всички ре-
гистрирани престъпления. 
регистрираните престъпле-
ния за нанесени телесни 
повреди са 35, регистри-
рани са 1 убийство и 1 
опит за убийство, чиито 

извършители са установе-
ни“, обяснява той.

Намаляват кражбите
 другата добра новина 
е, че броят на престъпле-
нията против собственост-
та е намалял - 509. Като 
цяло кражбите бележат 
намаление с 11,35%.  През 
2019 г. на територията на 
Габровска област са реги-
стрирани 14 грабежа.
 сериозен спад със 
75,95% има при извърше-
ните измами на територия-
та на областта, което се 
дължи на това, че този вид 
престъпления са с широк 
обществен отзвук и бяха 
проведени редица нацио-
нални полицейски опера-
ции, което доведе до за-
държане на компактни гру-
пи, извършващи измами в 
цялата страна. регистри-
раните в Габровска област 
измами са 19, а през 2018 
г. броят им е бил 79. на 
15 случая са установени 
лицата, получили пари и 
бижута от потърпевшите.

ОбщООпасНи 
престъплеНия

 със 110 броя са нама-
лели регистрираните об-
щоопасни престъпления. 
Посегателствата спрямо 
МПс са намалели - 6 броя 
за 2019 г. При престъпле-
нията, свързани с нарко-
тични вещества, намале-
нието е с 6,34% - 133 за 
2019 г., срещу 142 за 2018 г.

Най-висОк прОцеНт 

На разкриваемОст в 

страНата
 През 2019 г. на тери-
торията, обслужвана от 
одМВр - Габрово, са реги-
стрирани 1099 криминални 
престъпления, срещу 1286 
за 2018 г. Установени са 
извършителите на 809 от 
тях. налице е сериозно 
увеличение на процента 
на разкриваемост с 14.82 
пункта, като през отчетния 
период е 73.61% и е най-
висок за страната. от ре-
гистрираните криминални 
престъпления към момента 
на заявяването им с неиз-
вестен автор са 720, като 
от тях са разкрити 435 
престъпления. През годи-
ната на територията на 
од на МВр - Габрово са 
установени 700 извършите-
ли на криминални престъ-
пления срещу 645 за 2018 
година.
 разкрити са 141 прес-
тъпления, регистрирани 
през предходни периоди.
 с наркотични вещества 
са задържани 171 лица, 15 
от които са непълнолет-
ни, 17 са жени. иззети са 
68,69 г амфетамин, 152,73 
г метамфетамин, 6763,61 г 
марихуана, 1386 растения 
марихуана с 204,5 кг лист-
на маса, 37,62 г екстази и 
3,8 г хероин. най-висок на 
национално ниво е про-
центът на разкриваемост 
на този вид престъпления 
- 97,74%.

180 икОНОмически 

престъплеНия
 През отчетния период 
са регистрирани 180 ико-
номически престъпления, 
работено е по 353 заяви-
телски материала. 
 и през този отчетен 
период най-голям е броят 
на  престъпленията против 
стопанството, финансова-
та, данъчната и осигури-
телната система - 64,56% 
от всички регистрирани 
престъпления. делът на 
документните престъпле-
ния - 20,25%, делът на тези 
против собствеността е 
10,13%.
 През 2019 г. активно е 
работено по разкриване 
на престъпления, свързани 
с разпространението на 
акцизни стоки без бан-
дерол. Планирани и про-
ведени са 12 специали-
зирани полицейски акции 
съвместно с инспектори 
от митническите бюра в 
Габрово и севлиево на 
множество обекти, МПс 
и физически лица за на-
личие на стоки без ре-
довни акцизни бандероли. 
открити са общо 517 671 
къса (25 883 кутии) или 
51,7 мастърбокса цигари, 
259,1 кг нарязан тютюн 
за пушене и 2185 литра 
алкохол с висок градус. 
По регистрираните случаи 
са заведени 14 досъдебни 
производства. Предотвра-
тените щети за бюджета 
само от невнесения акциз 
на заловените контрабанд-
ни стоки възлизат на над 

225 000 лева.
 През отчетния период 
са охранявани 163 общест-
вени мероприятия с учас-
тието на 1684 служители, 
без да са допуснати се-
риозни нарушения на об-
ществения ред.  

30 тежки птп-та 
 регистрираните ПтП на 
територията на областта 
са общо 594, с 87 по-малко 
от тези през 2018 г. През 
последните 5 години най-
голям е бил броят им през 
2016 година. При тежките 
произшествия със загина-
ли и ранени през послед-
ната година отчитаме ръст, 
загиналите са най-малко, 
а при ранените данните 
показват значително пови-
шение спрямо предходни-
те години. През годината 
на територията на област 
Габрово са настъпили 30 
тежки ПтП с участието на 
пешеходци (28% от всич-
ки тежки ПтП), при кои-
то са загинали двама и 
ранени 28 пешеходци. от 
изложените данни е ви-
дно, че пешеходците са 
най-уязвимите участници 
в движението по пътища-
та. Водещите фактори за 
настъпване на произшест-
вията с пострадали пеше-
ходци са нарушения на во-
дачи на МПс, такива като 
отнемане предимство на 
пешеходец, пресичащ по 
сигнализирана пешеходна 
пътека, неправилното дви-
жение на заден ход и во-
дачите на МПс, които не 

съобразяват поведението 
си с уязвимите участници 
в движението, внезапно 
излизане на деца на път-
ното платно. Велосипеди-
стите са другите участници 
в движението, изложени 
на голям риск - през 2019 
г. са регистрирани 16 про-
изшествия с велосипеди-
сти, от които 11 тежки, 
завършили с един загинал 
и 10 ранени.
 тежките ПтП през 2019 
г. са общо 109 броя, спря-
мо 81 през 2018 г., заги-
налите са 6, спрямо 7, а 
ранените 115, спрямо 93. 
 с цел намаляване на 
жертвите по пътищата и 
подобряване безопасност-
та на движение ежесе-
дмично се прави анализ 
на пътнотранспортната об-
становка, който се докла-
два на ръководството на 
одМВр. Проведени са 93 
специализирани лекции и 

беседи с деца, състезания 
и викторини. 
 Във връзка с констати-
рани нарушения на здвП, 
квалифицирани като прес-
тъпления в нК, през 2019 
г. са образувани 222 до-
съдебни производства и 
преписки, съответно 102 
срещу водачи, управлява-
щи МПс с над 1,2 проми-
ла алкохол в кръвта, 63 
срещу водачи, управлява-
щи МПс след употреба на 
наркотични или упойващи 
вещества, 16 срещу непра-
воспособни водачи, извър-
шили нарушението повтор-
но в едногодишен период, 
след като са били нака-
зани по административен 
ред за същото деяние, и 
41 за управление на МПс, 
което не е регистрирано 
по надлежния ред или с 
табели, издадени за дру-
го МПс“, коментира още 
старши комисар Муеров.

Старши комисар Муеров: „Намалява 
престъпността по всички направления”

продължава	от	стр.	1
будни граждани, оба-

че, го забелязаха и вла-
стите бяха принудени да 
дадат обяснения. за съжа-
ление, за голяма част от 
населението те бяха неу-
довлетворителни. но ни-
кой не може да отрече, че 
в Габрово има натрупани 
проблеми, ангажимент на 
общината. 

друг е въпросът защо 
се е случило това - дали 
заради неправилно опре-
деляне на приоритетите за 
общината, дали заради не-
глижирането на съществу-
ващи и отлагани във вре-
мето проблеми, дали за-
ради липсата на кадрови 
потенциал или причините 
са някакви други. 

В крайна сметка гръм-
ко бе обявено, че това се 
прави в името на гражда-
ните и техните нараснали 
нужди. на общественото 
обсъждане на бюджет 
2020 отново стана ясно, 
че неотложните проблеми 
на гражданите са толко-
ва много, че нито този 
бюджет, нито следващите 
няколко са в състояние да 
решат всичките. дори мно-
го от гражданите, участ-
вали в обсъждането като 
търсещи спешни решения 

от общината, вече са по-
лучили евфемистични от-
кази. 

на фона на това ниво 
на разрешаване пробле-
мите на гражданите пред-
ложението за закупуване 
на поредния скъпоструващ 
автомобил за нуждите на 
администрацията изглеж-
да едновременно и аро-
гантно, и необмислено. В 
същото време изразени-
ят от кмета стремеж към 
екологичност и икономич-
ност крещящо контрастира 
с управленските решения 
по отношение градския ни 
транспорт и неминуемо 
създава усещане за дво-
ен стандарт и нечестен 
подход. още повече, че 
това се случва след куп 
нарушения на администра-
цията.

Проектът за решение 
не е внесен своевременно 
за разглеждане от общин-
ски съвет. съгласно чл. 
73, ал. 1 от Правилника за 
дейността на общинския 
съвет, същият следва да 
бъде внесен на хартиен 
носител и по електронен 
път не по-късно от 17:00 
часа на тринадесетия ден 
преди обявената дата на 
заседание на общински 
съвет. В случая проектът 

за решение беше предос-
тавен на общинските съ-
ветници на хартиен носи-
тел минути преди започва-
не на заседанието. Пора-
ди тази причина той не е 
разглеждан и от постоян-
ните комисии. чл. 45, ал. 
5 от правилника допуска 
включване на неотложни 
въпроси в дневния ред, но 
кандидатстването за заку-
пуването на автомобил не 
може да бъде определено 
като неотложен за реша-
ване такъв. 

Поканата от национал-
ния доверителен екофонд 
(ндЕФ) за набиране на 
заявки за електрически 
автомобили е публикувана 
на 17 февруари 2020 г., 
поради което кметът на 
община Габрово е имал 
достатъчно време, ако не 
за спазване на срока по 
чл. 73, ал. 1 от правилни-
ка, то поне за доста по-
ранно внасяне на проекта 
за решение в деловод-
ството на общински съвет, 
с цел своевременното му 
изпращане на общинските 
съветници. 

освен това такива по-
кани от ндЕФ се отправят 
доста често през годината 
(предишната такава е от 
септември 2019 г.), което 

не налага спешно вземане 
на решение за придобива-
не на автомобил.

Внесеният от кмета на 
общината проект за реше-
ние не съдържа мотиви. 
съгласно чл. 72, ал. 4 от 
Правилника за дейността 
на общинския съвет, всеки 
проект за решение трябва 
да е мотивиран, т. е. в 
него трябва да бъдат по-
сочени съображенията на 
вносителя, поради които 
иска приемането на този 
акт. 

В конкретния случай 
би следвало да бъде изло-
жено за какви нужди е не-
обходим автомобил на об-
щина Габрово, защо точ-
но електрически и какво 
налага толкова спешното 
му придобиване, тъй като 
такава покупка не е пред-
видена в инвестиционната 
програма за 2020 година. 
В самия документ са оп-
ределени необходимите 
парични средства, но не е 
посочено по какъв начин 
ще бъде осигурена частта 
от цената, която общи-
ната трябва да заплати, 
дали това ще бъдат на-
лични средства или ще се 
наложи поемане на дълг. 
Устните обяснения на кме-
та по въпроса не санират 

този порок, тъй като те не 
стават част от решението 
и не пораждат задължение 
за изпълнение. 

Поредният опит на 
местната администрация 
да прокара решение без 
много шум доказва, че тя 
самата има усещане, че то 
се разминава с обществе-
ния дневен ред и цели. ре-
шението е прието с гласо-
вете на ГЕрб, подкрепени 
от представител на ВМро.

очакваме реакцията 
на областния управител 
по коментираното по-горе 
решение. очакваме об-
щина Габрово и общински 
съвет - Габрово да уважа-
ват и спазват приетите на-
редби, така както изисква-
ме същото от Габровци.

Групата общински съ-
ветници от „будно Габро-
во“, в унисон с наредбата, 
гласува против влизането 
на това предложение в 
дневния ред и след това 
против приемането му. 
Групата общински съветни-
ци от „будно Габрово“ ос-
тавя на всеки гражданин 
сам да прецени дали тези 
действия и решения на уп-
равляващите са достойни, 
отговорни и в унисон с 
нуждите и приоритетите на 
Габровци.

БУДНО ГАБРОВО: Куп нарушения на властта заради покупка на поредния скъп електромобил
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иВЕлиНа ЕлмазоВа

 По случай Първа пролет Лайънс клуб - Габрово ще 
залеси с 1200 дръвчета 314 и 315 отдел от лесоустрой-
ствения план на Габровското горско стопанство до 
язовир „Христо смирненски“ в района на кв. Лютаци. 
В засаждането ще се включат ученици от училище „ран 
босилек“. Посадъчният материал ще бъде осигурен от 
държавно горско стопанство - Габрово.
 с тази инициатива приключва кампанията „10 ка-
узи за добри дела“, започнала на 19 октомври 2019 г. 
на благотворителната вечер по повод 10-годишнината 
от създаването на Лайънс клуб - Габрово. Кампанията 
включва подкрепа на:
 1. Фондация „Габрово - преди и сега“ за средства 
за закупуване на материали и консумативи за почист-
ване и разкрасяване на града ни.
 2. божидар Кържин - за закупуване на акордеон на 
талантливия единадесетгодишен акордеонист.
 3. двама талантливи и отлични ученици в неравно-
стойно социално положение от Габрово.
 4. регионалната организация на сляпо-глухите в 
българия за закупуване на консумативи.
 5. реставриране знамето на ножарския еснаф (съз-
дадено 1924 г.), което от 30 години се съхранява в на-
родно читалище „зора - 1872 г.“ - кв. нова махала.
 6. засаждане на Лайънс гора.
 7. дружеството на писателите - Габрово за издаване 
на 46-ти брой на алманаха за литература, изкуство и 
култура „зорница“.
 8. Габровски учител (пенсионер) в недобро социал-
но положение.
 9. дружеството на диабетиците - Габрово за закупу-
ване на консумативи.
 10. организирането на третия мемориален хандба-
лен турнир „Георги добрев“ в Габрово.
 над 4300 лева е събраната сума, като 1600 лева 
от тях бяха дарени от работниците и служителите на 
„блазер груп Габрово“ Еоод за стипендия на двама та-
лантливи и отлични ученици в неравностойно социално 
положение в Габрово.
 Всички инициативи, свързани с набирането на 
средства, получиха финансова помощ според волята на 
дарителите.
 на 22 март каним всички, които желаят, да се вклю-
чат в засаждането на Лайънс гората. Може да заявите 
своето участие на имейл адрес mihailova.mihaela@abv.
bg или телефон 0888228720.
 благодарим на всички дарители и съпричастници на 
нашите скромни благотворителни дела за общността в 
Габрово!

 - проф. чучков, имате 
дълго познанство с ка-
мерния оркестър?
 - така е. само преди 
две години направих пър-

во изпълнение на дядото 
на Пучини, един концерт 
на доменико Пучини. сега 
е Пиетро Парадизи, ком-
позитор на прехода между 

клавичембалото и пиано-
то. това е един прекрасен 
италиански концерт, неза-
висимо че композиторът 
повече от две десетилетия 
е учител по клавесин и 
пиано в Лондон. 
 да напомня, че на 4 
март се е родил един от 
прочутите барокови ком-
позитори - антонио Вивал-
ди, чието произведение 
за две цигулки изпълняват 
две чудесни музикантки от 
оркестъра.
 - какви предизвика-
телства стоят за вас пред 
черно-белите клавиши? 
 - Винаги с прекрасно 
вълнение и много голямо 

удоволствие свиря пред 
публика. Есента имах „кос-
мически” концерт с мно-
го творби, бих го нарекъл 
от Луната до Марс, със 
софийска филхармония с 
диригент андреа Мориконе 
- синът на Енио Морико-
не. свирих Лист - концерт, 
моя творба „Писма от бъ-
дещето”. 
 тази вечер извън Па-
радизи ще изсвиря с ор-
кестъра „Лунна светлина” 
от дебюси.
 - на какво учите ва-
шите студенти?
 - Всичко е индивидуал-
но. Преди всичко препода-
вателят трябва да отгова-

ря за професионализма, 
за професионалното отно-
шение към класическата 
музика. според таланта е 
и индивидуалният подход 
към всеки един студент. за 
съжаление, най-добрите 
млади музиканти от музи-
калните гимназии насоч-
ват погледа си извън бъл-
гария. няма нищо лошо в 
това. Може би перспек-
тивата тук не ги задържа. 
Мои ученици са пръснати 
из целия свят.
 - Автор сте на музика-
та към 50 български фил-
ма. най-новата ви фил-
мова музика?
 - неотдавна завърших 

музиката към филма „18 
процента сиво” на захари 
Карабашлиев, режисьор 
беше синът ми Виктор, а 
другият син - борислав, 
беше продуцент. Филмът 
се радва на успех. той е 
за българите в чужбина, 
които само се преместват 
да се реализират. те не 
са емигранти, защото бъл-

гария е част от Европа. 
надявам се филмът да има 
и международен отзвук. 
 - поздрав към габров-
ската публика?
 - Винаги да се усмих-
ва. да бъде щастлива със 
своите таланти, които се 
раждат в Габрово. духов-
ната култура да бъде част 
от живота й.

Виктор Чучков: „Духовната култура да бъде 
част от живота на габровската публика”

 точно на рождения ден на антонио Ви-
валди - 4 март, прозвуча неговият „Концерт 
за две цигулки и оркестър в ре минор” със 
солисти концертмайсторът надежда атанасо-
ва и даниела данис.
 „традицията да свирим дует заедно с на-
шия оркестър е голямо удоволствие. Вивалди 
винаги ни е харесвал. Много сме щастливи, 
че отново гост-солист на оркестъра е извест-
ният български пианист и композитор Виктор 
чучков с много фино звукоизвличане в „Кон-
церт за пиано и оркестър в си бемол мажор” 
от Пиетро Парадизи”, казаха даниела данис 
и надежда атанасова.
 „Професор Виктор чучков е един от най-
слънчевите и талантливи музиканти. сърде-
чен, отворен, изключително емоционален 
човек, готов винаги да помогне. Когато той 
идва в Габрово, е един истински празник 
за нас, който зарежда с невероятна музи-
кантска и човешка енергия. радвам се, че 
в последните години се насочи към един 

репертоар, който е различен от неговото 
амплоа, но в който пианото винаги е главен 
герой. благодарение на неговите творчески 
връзки в италия, самият той възпитаник на 
Консерваторията и академията „санта чечи-
лия” в рим, днес свирим премиерно произ-
ведението на един много непознат бароков 
композитор - Пиетро доменико Парадизи. 
така че в програмата тази вечер има четири 
премиери и едно репертоарно произведе-
ние - „серенада за струнен оркестър” (1893) 
от Ермано Волф-Ферари, което оркестърът 
е изпълнявал преди години”, отбеляза иван 
стоянов.
 Прекрасното изпълнение на солистите 
и оркестъра пренесе слушателите в една 
отминала епоха на изящество, хармония. а 
продължителните овации към забележител-
ния български музикант Виктор чучков спе-
челиха на публиката два великолепни биса 
- „Лунна светлина” от дебюси и прочутото 
„Мечтание” на Шуман.

ВЕла лазароВа
 
 Италианска барокова и романтична музика пред-
ложи последният концерт на Габровски камерен ор-
кестър. 
 В програмата на концерта са включени пет 
автора. От тях „Концерт в ре минор оп. 7 № 2” от 
Джовани Албикастро и „Симфония № 2 в ре мажор” 
от Джузепе Брешанело са първо изпълнение в Бъл-
гария. Ръкописът на Брешанело е открит и публику-
ван едва преди две години.
 Солист беше изтъкнатият български пианист и 
композитор Виктор Чучков и цигуларките Надежда 
Атанасова и Даниеала Данис Туран - Христова.

Даниела Данис и Надежда Атанасова: "Много сме 
щастливи, че отново гост-солист е известният 
пианист и композитор Виктор Чучков"

Лайънс клуб - Габрово ще 
засади нова гора до язовир 
„Õристо Смирненски" в 
района на квартал Лютаци

сВЕтозар ГатЕВ

 Този уикенд се подновява футболно-
то първенство в Северозападната Трета 
лига. В първия пролетен кръг лидерът в 
шампионата „Янтра“ (Габрово) ще госту-
ва на последния в подреждането - „Ювен-
тус“ (Малчика). Мачът е в неделя от 15 
часа на стадион „Георги Кърчев“ в плевен-
ското село Малчика, носило в миналото 
интересното име Лъжене. Три дни преди 
двубоя старши треньорът на габровския 
тим Николай Василев коментира подго-
товката, изиграните контролни срещи, 
новите попълнения и очакванията си за 
втория полусезон от първенството.

 - Добре подготвен ли е отборът на 
„янтра“ за предизвикателствата през про-
летта?
 - Едва ли има треньор, който да е напъл-
но доволен от направената подготовка, но аз 
смея да кажа, че имахме достатъчно дълъг 
период да се подготвим добре. за късмет и 
зимата беше на наша страна и можахме да 
използваме терените пълноценно. Като цяло 
смятам че отборът ни е готов за втория полу-
сезон. 
 - направихте наистина дълга подготовка 
– близо два месеца. не им ли понатежа на 
футболистите?
 - чисто емоционално може би им дойде 
малко в повече. Физически обаче бяхме по-
стигнали един баланс и бяхме наясно какво 
и кога искаме да постигнем, за да сме доста-
тъчно добре подготвени за старта на 8 март. 
 - Достатъчни ли бяха изиграните кон-
тролни срещи?
 - за зимен период шест контролни срещи 
са напълно достатъчни. да, провалиха ни се 
две добри проверки срещу „загорец“ (нова 
загора) и „Локомотив“ (Горна оряховица), в 
които можехме да видим още някои неща, но 
в крайна сметка и това, което направихме, е 
добре за отбор, който на практика е запазил 
гръбнака си. 
 - коя от шестте проверки смятате за 
най-полезна?   
 - от всеки мач могат да се извлекат изво-

ди относно състоянието на отбора, но може 
би най-полезна за нас беше проверката с 
„Литекс“ в Ловеч – мач, в който сверихме ча-
совника си. Важно беше да се ориентираме 
къде точно се намираме и върху какво тряб-
ва да работим. Видя се, че ни чака страшно 
много работа, ако искаме да спечелим група-
та и да бъдем готови евентуално за професи-
онален футбол.
 - четирима са новите играчи в отбора. 
Доволен ли сте от направената селекция?
 - разбира се. идеята беше да надградим 
върху това, което имахме през есента, за 
да продължим доброто си представяне и да 
завършим първенството там, където завърши-
хме и първия полусезон. смятам, че на този 
етап за отбор от аматьорския футбол имаме 
достатъчно добра конкуренция в състава. 
доволен съм от показаното от всички. Всеки 
един, който е в отбора, заслужава мястото 
си и ще се бори да бъде сред стартовите 

единадесет.
 - Ще продължите ли традицията да да-
вате възможност за изява в мачовете и на 
най-добрите юноши от школата?
 - Лично за мен това е нещо като кауза. 
аз обичам да работя с млади хора и искам 
да им давам шанс така, както на мен някога 
са ми давали. така че всеки, който заслужа-
ва да бъде в мъжкия отбор, ще бъде там. от 
тях зависи да грабнат шанса си и да се въз-
ползват от него.
 - през есента преследвахте първото 
място. сега обаче сте на върха и задачата 
да браните тази позиция изглежда по-труд-
на. така ли е?
 - да, преследването през есента беше 
по-необременяващо. идеята обаче си остава 
същата – ще излизаме във всеки един мач за 
победа. смятам, че първото място ни приля-
га най-вече като град, а също и като класа 
на състава, който имаме. надявам се само 
първата позиция да не натежи на момчетата 
чисто психически. това ще е и нашата тре-
ньорска задача – да ги накараме да продъл-
жат да се концентрират от мач за мач, без 
много-много да мислят за класирането. ако 
продължаваме да побеждаваме, както през 
есента, неминуемо ще завършим първи.
 - кои ще бъдат основните ви конкурен-
ти?
 - аз не смятам, че ще имаме лесни ма-
чове изобщо. През есента беше така и сега 
не мисля, че ще е по-различно. „севлиево“, 
„Партизан“, „Вихър“ и „Павликени“ са отбори-
те, които се отличават в групата. Ще има и 
изненади - отбори, които са били на по-ниско 
ниво, може би са направили по-добра орга-
низация през зимната пауза и ще покажат 
друго лице. Може да има и от обратното. не 
очаквам да ни е лесно, но всеки един мач 
зависи най-вече от това как ще играем ние.
 - какво би обещал на любителите на 
футбола в Габрово?
 - ангажиментът, който мога да поема към 
тях, е, че отборът на „Янтра“ ще се раздава 
и ще преследва с всички сили победата във 
всеки един мач. нашето огромно желание е 
да имаме колкото може по-голяма подкрепа 
от хората на стадиона и извън него. 

спорт

Николай Василев, старши треньор: "Ще 
преследваме победата във всеки мач"
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56 март 2020 г. недвижими имоти - продава, купува, наема; автопазар; превози; счетоводство

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
2-ст., Център, 63 м2, ет. 5/5, за ремонт 39 950 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен ремонт 30 000 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, етаж 5/6, за ремонт, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, PVC, ТЕЦ 69 800 лв
3-ст., център, ново стр., 111 м2, ет. 5, ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзаведен 75 000 eu
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2, етаж от къща, газ+гараж+1-стаен 39м2 157 000 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж и маза 70 600 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

Борово, 2-ет., 83 м2 ЗП, лятна кухня, двор 339 м2, на две улици 26 500 лв

Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 40 000 лв
Шенини, 2-ет., 229 м2 РЗП, двоен гараж, гр. стр., двор 570 м2 73 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Врабците, 2-етажна, 53 м2 ЗП, обзаведена, двор 850 м2  изключителни 
права 43 300 лв
Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за гости, 6 спални, 6 бани, 
двор 1230м2 150 500 лв
Драгомани, 174 м2 РЗП, обзаведена, двор 1329м2 36 500 лв
Шарани, 2 къщи, 211 м2 РЗП, двор 1918 м2 56 000 лв
Беломъжи, 106 м2 РЗП, обзаведена, двор 3771м2 31 500 eu
Беломъжи, 130 м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44 900 eu
Лоза, 30 м2 ЗП, двор 500 м2 16 000 лв
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2           44 900 лв
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2          59 900 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чардак, 700м2 двор 18 000 лв
Велковци, 150 м2 РЗП, гараж, 2 плевни, двор 1380 м2 43 000 eu
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 62 995 eu
Иглика, 136 м2 РЗП, стопански постройки, двор 691 м2         27 425 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор 1499 м2           42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 1040 м2 30 000 eu
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2 
плевни, кладенец, двор 9960 м2 34 900 eu
Гостилица, 2-ет.,180 м2 РЗП,плевня изцяло от камък, двор 750м2 39 500 лв
Дебел дял, 50 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 1917 м2           12 200 лв

Лесичарка, 2 ет. 100 м2 ЗП, двор 2432 м2                           50 000 eu
Свинарски дол, стара с чардак - 104 м2, плевня, двор 12 000 лв
Сейковци, 250м2 ЗП, 2 къщи, стари, ч.реставрирани,двор 1500м2 43 000 лв
Стойчевци, монолитна с чардак, двор 2980 м2, ток, вода, бунгало 36 500 eu
Харачери, стара, с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м2 33 000 лв
Читаковци, 250 м2 ЗП, стара основно реставрирана, сондаж за вода, нов 
покрив и дограма, двор 2200 м2 39 800 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Обходен път за Шипка, 20 дка 240 000 лв
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Велковци, 1653 м2 6 000 eu
Генчевци, 2771 м2 7 000 eu
Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв
Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu

Индустриална зона, УПИ, произв. и складова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци, 1554 м2, склад и производствена дейност 16 eu/м2

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

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В БЛИЗКИТЕ 
ДО ГАБРОВО СЕЛА до 10 км, ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕ-
ХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯ-
НИЕ В БОГАТОВО, КОРМЯНСКО ГОРНА РОСИЦА, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 
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иМоти проДава
апартаМент - 93 кв. м, 
тухла, кв. Баждар, за 58 
000 лв. се продава на тел. 
0884/379-849. [11, 11]
гараж на ул. „Климент 
Охридски“ № 41 се прода-
ва на тел. 0898/583-772. 
[11, 11]
упи, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ се продава на 
тел. 0885/733-225. [22, 8]
апартаМент в Лъката - 
саниран, среден, южен, 
разширен, за 68 000 лева 
без посредник се продава 
на тел. 0898/263-404. [7, 
7]
къща в кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [24, 7]
парцел - 6.900 кв. м, Се-
верна индустриална зона, 
на главен път, земя със 
сменено предназначение 
ПХП, ток, вода, газ, Ин-
тернет, лице 47 м, по спо-
разумение се продава на 
тел. 0898/506-708. [12, 3]

Двустаен тухлен апар-
тамент до Болницата, ет. 
3, асансьор, 60 кв. м, се 
продава на тел. 0897/02-
77-98. [4, 2]
тристаен тухлен апар-
тамент - 98 кв. м, в идеа-
лен център се продава на 
тел. 0879/43-14-14. [4, 4]
разглобяеМа къща - 
48 кв. м, и масивен навес 
- 48 кв. м - тел. 0879/01-
91-91. [5, 2]
нова хубава къща в кв. 
Трендафил 2 - РЗП 150 
кв. м - тел. 0898/424-235. 
[3, 2]
парцел за къща - 1000 
кв. м, кв. Трендафил 2 - 
тел. 0898/424-235. [3, 2]
къща близо до Габрово, 
на 6 км от центъра, се 
продава на тел. 0897/569-
027. [11, 2]
апартаМенти и др. - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[24, 2]
саМостоятелен етаж 
от къща - 95 кв. м, отлич-
но състояние, ул. „Стефан 
Караджа“ 49, за 30 000 
евро се продава на тел. 
0879/888-388. [11, 1]

иМоти купува
евтина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купува стари къщи 
и постройки по села-
та на ниски цени - тел. 
0889/991-977.
Малко жилище на ни-
сък етаж се купува на тел. 
0877/566-244. [10, 7]
Двустаен апарта-
Мент се купува на тел. 
0887/760-790. [20, 4]
гарсониера в разширен 
център се купува на тел. 
0888/959-948. [5, 2]
гарсониера или боксо-
ниера търси да закупи тел. 
0888/830-305. [6, 1]

иМоти Дава поД наеМ
поМещение - 150 кв. 
м, втори етаж, подходящо 
за леко производство, в 
близост до завод „Подем“, 
се отдава под наем на тел. 
0897/804-081, 0897/804-
100. [12, 9]
обзавеДен етаж от къща 
в центъра се дава под 
наем на тел. 0885/373-
413. [5, 5]
апартаМент - 68 кв. 
м, PVC, на Колелото под 
наем - 0897/246-903. [11, 
4]

търговски и офис по-
мещения срещу училище 
„Райчо Каролев“ се дават 
под наем на тел. 0888/25-
46-25. [16, 4]
гараж на бул. „Моги-
льов“ 23 се дава под наем 
на тел. 0877/66-26-02. [5, 
1]
Двустаен апартаМент, 
след основен ремонт, се 
дава под наем на тел. 
0897/645-746. [4, 1]
поМещение в центъра 
се дава под наем на тел. 
0888/914-554. [12, 1]

зеМи
купува зеМеДелска 
зеМя в страната. Пла-
ща веднага. Справки на 
тел. 0887/760-790. [28, 
10]
зеМеДелски зеМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 10]

нощувки
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощувки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
нощувки в топ център - 
справки на тел. 0876/731-
419. [22, 21]

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

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

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

превози
транспорт с КаМИОн 
дО два ТОна, СаМОС-
ваЛ, дОКеРСКИ уСЛуГИ 
- изнасяне,  пренасяне, 
изхвърляне на мебели, 
пренасяне на строителни 
и други тежки товари, 
извозване на ненужна 
покъщнина, строителни 
отпадъци до сметището - 
0898/780-448
превоз със самосвал - 
тел. 0876/522-774- [23, 
15]
транспорт със самос-
вал до 3.5 тона и ра-
ботници - 0894/602-701. 
[18, 8]
транспорт с бус  - 
0.45 лв. - тел. 0894/004-
045. [22, 11]
транспортни услу-
ги с бус до 1.5 тона - 
справки на тел. 0879/01-
91-91. [7, 2]
транспортни услуги - 
тел. 0882/407-493. [13, 
1]

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

отопление
Дърва за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лес“ проДава дърва 
за огрев - справки на тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.
„пехливанов“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.

ФирМа „стил-Мс“ 
ооД - гр. тряв-
на проДава игло-
листни пелети. Тел. 
0899/961-233. [11, 11]

сухи Дърва в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка. Тел. 0876/839-
779.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
Дърва за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
сухи Дърва в чували 
и разпалки - 5 лв. не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
цепя Дърва - тел. 
0896/926-407. [12, 2]

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

Дърва в чували - 5 лв., 
и РаЗПаЛКИ, с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/583-472.
Дъбови за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
нацепени, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нацепени Дърва - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
„велев-строй-реМонт“ 
ооД продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - справки на тел. 
0897/922-481.

сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
лицензирана ФирМа 
продава дърва за огрев - 
тел. 0877/168-330.
Дърва за огрев - метро-
ви, за печка и камина, га-
рантирано качество и ко-
личество - тел. 0879/988-
131, 0879/988-047.
Метрови - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628.
Дърва за огрев, салкъм 
- 60 лв./куб. м на метър, 
75 лв./куб. м нарязан и 
нацепен. Тел. 0896/741-
763. [24, 23]
Дърва за огрев, метрови 
- 75 лв./куб. м, нацепени 
и нарязани - 85 лв./куб. 
м. Тел. 0896/741-763. [24, 
23]

Дърва за огрев - наря-
зани и нацепени - 80 лв./
куб. м. Тел. 0897/765-901. 
[24, 23]
сухи, готови дърва за 
огрев, нарязани и нацепе-
ни, метрови дърва - тел. 
0896/80-76-88. [13, 6]
сухи разпалки в големи 
чували - 5 лв./бр. Сухи 
дърва в големи чували - 5 
лв./бр. Тел. 0876/29-43-
43. [13, 6]
режа Дърва на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 5]
режа Дърва на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[12, 5]
салкъМ - 60 лв. на ме-
тър, 75 лв. нарязани, 
мише - 75 лв. на ме-
тър, 85 лв. нарязани. Без-
платен транспорт. Тел. 
0896/735-859. [11, 1]

проФесионален
ДоМоуправител
управление на етаж-
на собственост - пълно 
обслужване за граждани 
и фирми. Тел. 0894/94-
07-35. [23, 23]

счетовоДство
счетовоДна кантора 
„КОнТО-еКСПеРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни 
декларации - спарвки на 
тел. 066/804-066
счетовоДство на фир-
ми - 0886/82-62-47. [11, 
1]

счетовоДна къща: 
счетоводно обслужва-
не, годишни данъчни 
декларации, годиш-
но приключване, ре-
гистрация на фир-
ми - справки на тел. 
0898/480-821

уроци, курсове
център за ПРОФе-
СИОнаЛнО ОБученИе 
- ГаБРОвО, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист,  мотока-
рист, машинист на път-
но-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен доку-
мент за правоспособност. 

Обучение с ваучер за без-
работни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 
до 12.30 ч., 0887/361-
876.
спортен клуб „алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с 
огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.
нч в кв. Русевци органи-
зира школа по рисуване. 
За информация: 0889/27-
41-67 - М. Бакалова. [11, 
11]
нч в кв. Русевци орга-
низира школа по пиано 
и солфеж. Преподавател: 
г-жа данкова. За инфор-
мация: тел. 0877/806-
726. [11, 7]

автоМобили проДава
Фолксваген пасат - 
комби, газ-бензин, 1.800 
куб. см, всичко платено, 
за 1000 лв. се продава на 
тел. 0899/156-257. [7, 1]

ФорД ескорт - комби, се 
продава на тел. 0898/577-
362. [11, 5]
ФорД МонДео - дизел, 
всичко платено, без забе-
лежки, сядаш и караш, се 
продава на тел. 0876/935-
844. [4, 4]
Фолксваген голФ 3, 
1.4, се продава на тел. 
0886/361-970. [11, 2]

ваз, Москвич

лаДа 2104 се продава на 
тел. 066/86-82-44. [11, 4]
ваз 2104 - отлична, за 
1200 лв. се продава на 
тел. 0899/233-273. [5, 5]

автоуслуги
кърпеж на автомобили - 
тел. 0882/407-493. [13, 1]

скрап, стари коли
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 

0899/092-510. [22, 20]
коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [22, 9]
купуваМ коли за скрап 
изгодно - 0899/810-766. 
[15, 5]

реМаркета
реМарке за лек авто-
мобил с регистрация и 
ГТП се продава на тел. 
0879/356-652. [3, 3]



работа преДлага

транспортна ФирМа 
набира шоФьори 
на гонДоли с кате-
гория „с+е“. За кон-
такти: 0887/818-462. 
[15, 9]

нч в кв. Русевци търси 
хореограф за народни 
танци. За информация: 
0882/644-797 - М. върба-
нова. [11, 11]
таксиМетрови шо-
Фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [22, 11]

работа за стругар 
на универсален 
струг за ново про-
извоДство се пред-
лага на тел. 0882/272-
538 [10, 5]

салон за красота търси 
маникюристка. Справки на 
тел. 0896/579-013. [22, 
19]
ФирМа търси Мебели-
сти и разкройчик. до-
бро запплащане. Справки 
на тел. 0888/699-399. [22, 
19]
Маникюристка се тър-
си на тел. 0894/78-22-67. 
[11, 10]
сервитьорки, при до-
бро заплащане и подсигу-
рен транспорт, се търсят 
на тел. 0887/671-848. [22, 
12]

проДавачка на хра-
нителни стоки в кв. 
ДяДо Дянко се търси 
на тел. 0879/650-144. 
[6, 4]

работник за производ-
ство на градински поливни 
маркучи се търси на тел. 
0887/39-63-71. [11, 10]
стругар се търси на тел. 
0897/804-081, 0897/804-
100. [22, 8]
ФирМа за производство 
търси инспектор по ка-
чеството. Справки на тел. 
0884/055-612. [22, 12]
i-MAS SERViCES търси 
за Германия електричар, 
металостроител, заварчик 
с немски език! Безплатно 
посредничество! Справки 
на info@imas-service.com, 
0049171/43-54-408. [11, 3]

птицекланица „ге-
парД“ ООд търси да на-
значи шофьор на товарен 
автомобил с категория 
„С“, професионална ком-
петентност и психо. Теле-
фон за връзка: 0885/713-
813. [12, 12]
работа за камион с ре-
марке в европейски съюз. 
Справки на тел. 0897/525-
181. [5, 4]
Малка кравеФерМа тър-
си работник. Справки на 
тел. 0876/41-54-80. [11, 
8]
ресторант търси да на-
значи помощник-кухня и 
миячка. Справки на тел. 
0899/168-770. [11, 6]
ресторант търси работ-
ник кухня (миячка) за пе-
тък, събота вечер. Справки 
на тел. 0888/907-987. [4, 
3]

преДлага работа на 
квалифицирана продавач-
ка за магазин за хранител-
ни стоки. Справки на тел. 
0879/80-80-12. [12, 2]
проДавачка за храни-
телен магазин се търси на 
тел. 0895/087-917. [3, 3]
завеДение търси сер-
витьорки. Справки на тел. 
0899/962-124. [3, 2]
пицария „теМпо“ търси 
миячка. Справки на тел. 
0879/988-010. [11, 4]

склаД за строителни ма-
териали търси работник. 
Справки на тел. 0896/870-
867. [3, 3]
таксиМетров шоФьор 
се търси на тел. 0888/413-
197. [4, 4]
„поДеМ габрово“ търси 
ел. монтьор. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 2]
пекарна търси прода-
вачка. Справки на тел. 
0877/164-004. [5, 2]
хотел набира персонал: 
1. Продажби, маркетинг; 2. 
Сервитьори/ки, барман; 3. 
Рецепция; 4. Камериерки; 
5. Счетоводител. Справ-
ки на тел. 0877/66-19-09. 
[11, 2]
ресторант търси серви-
тьорка и готвач/ка с опит. 
Справки на тел. 0899/88-
98-97. [11, 1]

утвърДена шивашка 
фирма за спортни пан-
талони търси да назначи 
професионални шивачки. 
Справки на тел. 0887/623-
490. [13, 1]
проДавачка на цветя се 
търси на тел. 0894/82-96-
14. [3, 1]
ФирМа за преработка 
на месо търси да назначи 
мъж за общ работник и 
жена за пакетаж. Телефон 
за връзка: 0893/697-900. 
[4, 1]
проДавачка за храни-
телен магазин се търси на 
тел. 0897/889-001. [11, 1]

грижа за болни
и възрастни
глеДаМ болни, възраст-
ни хора почасово - тел. 
0877/302-561. [20, 9]
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строителство

изгражДа тераси - 
0897/931-088.

кърти и пробива - 0897/832-
363
ФирМа изгражДа, ремонтира 
или събаря - обезопасява вся-
какви покриви. Изгражда наве-
си, огради и други на най-ниски 
цени и с високо качество. Тел. 
0895/752-838.
ФирМа събаря, почиства за 
сметка на материалите - тел. 
0896/183-637.
кърти, реже, зида, виК, ел. фа-
янс  - 0878/943-895
събаря стари къщи и построй-
ки - тел. 0889/991-977.
груб строеж - тел. 0897/765-
110. [9, 6]
бригаДа извършва вътрешни 
и външни ремонти, шпакловки, 
боядисване, гипсокартон, фаянс, 
теракота, външна и вътрешна 
изолация, ел. и виК услуги, ла-
минат. Собствен транспорт. Тел. 
0886/514-300. [11, 5]
реМонт на стари покриви и 
подмяна на улуци, варови мазил-
ки и почистване на комини - тел. 
0876/416-716. [22, 9]
бригаДа извършва ремонт 
на покриви, хидро- и топлои-
золации, дренаж, тенекеджий-
ски и бояджийски услуги - тел. 
0899/638-875. [16, 8]
външни и вътрешни ремон-
ти, покриви, изолации - тел. 
0897/390-194. [23, 8]
Дренаж, поДпорни стени, по-
криви и др. - тел. 0886/762-434. 
[23, 8]

ФирМа „сиси Сд“ еООд из-
вършва шпакловка, боя, мазилка, 
варова мазилка, замазка, груб 
строеж, гипсокартон, топло- и 
хидроизолация. Тел. 0886/247-
203. [13, 4]
къртя бетон, камък - тел. 
0888/544-438. [26, 2]

вътрешен реМонт
паркет, ДюшеМе - реде-
не, БеЗПРаХОвО циклене, фино 
шлайфане, лакиране - монтаж на 
ламиниран паркет - 066/86-61-
43, 0889/286-025.
безпрашно циклене - 
0887/040-471.
паркет, ДюшеМе, ламинат 
- циклене, монтаж, лакиране - 
0886/249-906.
вик, Фаянс, теракота - тел. 
0884/228-253. [22, 15]
вътрешни реМонти, шпаклов-
ки, боядисване - тел. 0898/569-
486. [22, 17]
обръщане на прозорци, лами-
нат, плочки - тел. 0895/63-55-82. 
[11, 4]
Мазилки, заМазки, шпаклов-
ки, фаянс, теракота, монтаж (ла-
минат, картон) - тел. 0885/015-
666. [12, 5]
вътрешни реМонти, теракота, 
фаянс, шпакловка, боя - тел. 
0876/163-692. [16, 4]

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

изработва

ограДна Мрежа произ-
вежДа, гвозДеи и тело-
ве на завоДски цени се 
предлагат на тел. 0886/650-
175.

изработка на метални кон-
струкции, гаражни и други врати, 
огради, парапети - 0885/943-
808, 066/870-546.

изработва Метални конструк-
ции и цветни метали заварява 
тел. 0885/724-671. [11, 5]
изработва от мрамор, варо-
вик и гранит - прагове, первази, 
парапети, стъпала и други - тел. 
0886/777-990. [12, 2]
Метални конструкции, врати, 
огради, парапети, навеси - тел. 
0882/407-493. [12, 1]

щори

Eт „кастело“ - щори - 
външни и вътрешни, врати 
- блиндирани, входни, авто-
матични, гаражни, ролетки 
- охранителни, ДограМа - 
алуминиева, PVC, бариери - 
автоматични - 066/87-04-89, 
0888/255-318

ел. инсталации, 
реМонти
Дребни електроуслуги по до-
мовете - тел. 0899/145-802.
ел. инсталации - тел. 
0884/012-716. [22, 14]
реМонт на стари и изграж-
дане на нови ел. инсталации - 
0878/116-850. [4, 4]

коМини
проФесионално почистване 
на комини - отгоре и отдолу. ПО 
вСЯКО вРеМе. Тел. 0897/704-
502.

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

вик
източване на септични ями - 
тел. 0889/177-737.
вик реМонти - тел. 0894/22-
05-09. [17, 5]
вик реМонти - 0894/220-509. 
[23, 18]
вик реМонти - тел. 0882/407-
493. [12, 1]

ДограМа
ФирМа „Дт пласт“ предлага AL 

и PVC дограма - тел. 0878/67-
61-61

н и ко конструкции ооД 
произвежДа и Монти-
ра прозоречни систеМи 
REHAU - 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. [20, 19]

реМонт на електроуреДи 
реМонт на хладилници и фризе-
ри по домовете - 0897/425-313.
реМонт на всички марки перал-
ни - тел. 0888/294-214. [25, 18]
ел. уреДи поправям - тел. 
0894/220-509. [23, 18]
реМонт на телевизори по до-
мовете - тел. 0888/279-846. [22, 
13]
реМонт на перални, съдомиял-
ни, печки, бойлери - 0988/815-
645, 0884/155-075. [3, 1]

граДини, басейни

ланДшаФтен Дизайн, оф-
ормление и изпълнение на 
дворни места, озеленяване, 
водопадни и езерни форми, 
скални кътове, барбекюта. 
Тел.  0888/942-335.

почистване
почистване на апартаменти, 
офиси, къщи, прозорци след ре-
монтни дейности. абонаментно 
или почасово. Цена по догова-
ряне след безплатен оглед. Тел. 
0886/99-32-54. [4, 1]

косене
косене, кастрене, почистване 
- 0894/602-701. [18, 8]

услуги
кърти, чисти, извозва - 
0889/177-737.
рязане, кастрене на опасни 
дървета - 0894/602-701. [18, 8]
услуги с комбиниран багер - 
тел. 0897/430-228. [22, 11]
заваръчни услуги - тел. 
0882/407-493. [12, 1]

бинго зала 
„габрово“ 

търси 
крупиета

0896 604 999 

Може и стуДенти 
заДочници

през Месец Март в Мц „униМеД“ - гр. се-
влиево ще започне клинично проучване 
на нов МеДикаМент за лечение на псори-
азис - RoflUMilASt, който преДставлява 
инхибитор на ензиМа ФосФоДиестераза 4 
(рDе-4) и иМа противовъзпалителен еФект. 
Лекарството е под форма на пяна за локално при-
ложение по тялото и скалпа. в проучването могат 
да бъдат включени пациенти с обриви в окосмена-
та част на главата и тялото. Продължителността на 
лечение е 2 месеца, а броят на визитите в меди-
цинския център в Севлиево е 6. Медикаментът се 
дава на пациентите безплатно, пътните разходи се 
поемат от медицинския център. За повече инфор-
мация може да се обадите на главния изследовател 
в проучването д-р Марина Санкева, специалист 
кожни и венерически болести - справки на тел. 
0889/436-613. 

лекари
психиатър и невро-
лог. Д-р триФонов, 
Габрово, ул. „еману-
ил Манолов“ № 12-а, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗдава ПСИХИа-
ТРИчнИ удОСТОвеРенИЯ.
Д-р Марина санкева, 
специалист кожни и 
венерически болести, 
естетична дерматология, 
гр. Габрово, ул. „Брянска“ 

11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
Д-р ивайло дОнчев - 
СПеЦИаЛИСТ уРОЛОГ в 
Клиника по урология към 
университетска болница 
„Лозенец“ - гр. София. 
амбулаторни прегледи 
всяка събота и неделя в 
кабинет в гр. Габрово, ул. 
„николаевска“ 195 след 
уговорка на тел. 0898/74-
48-14.

козМетика, Масаж
проФесионални Ма-
сажи - тел. 0890/326-
498. [11, 7]

еротика
МоМиче преДлага сек-
суслуги - 0893/293-526. 
[11, 7]
МоМиче преДлага сек-
суслуги - тел. 0876/249-
511. [11, 7]
еротичен Масаж - тел. 
0894/277-849. [12, 7]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [6, 2]

регионалният	
всекидневник

	

излиза	всеки	ден	
без	събота	и	неделя.

селскостопански

винарска изба с. 
караисен преД-
лага на своите 
клиенти виноМа-
териал - каленка 
от реколта 2019 г.  
(саМо в избата - 
няМаМе Дистрибу-
тори). Тел. 0888/520-
053, 06132/2459, 
06132/2460. [33, 8]

разсаД ДоМати Рила, 
Ръгби, Момини сълзи, 
Роза Лукс, наслада се 
продава в с. чавей, справ-
ки на тел. 0897/80-99-90. 
[12, 3]

животни проДава
теле - женско, на 10 ме-
сеца, продава 066/86-72-
79. [3, 1]

храна за животни
правоъгълни бали 
продава. Безплатен транс-
порт. Тел. 0895/068-983. 
[11, 11]
бали сено се продават 
на тел. 0899/960-591. 
[11, 8]

проДава тор
биотор за градини и 
овощни насаждения се 
продава на тел. 0898/630-
249. [22, 15]

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

циМентови коло-
ве се продават на тел. 
0888/390-082. [11, 8]
кереМиДи „браМак“ - 
втора употреба, се прода-
ват на тел. 0878/199-789. 
[12, 7]
покривна лаМарина - 
употребявана, се прода-
ва на тел. 0886/777-990. 
[12, 2]

проДава Машини
котел, 25 киловата, „Гол-
дън файър“, с горелка GF 
858VIP, самопочистваща, 
електроника - TIEMME 
Eleкtronics, Италия, КИд 

за твърдо гориво, гаран-
ционна, цена по договаря-
не, продава 0988/353-435 
[33, 11]

проДава разни
цистерна - 1000 Л, на 
КРаКа; ваРеЛИ - 350 Л 
И 200 Л; ЛаМаРИна - 
2 ММ, С РаЗМеРИ 3.4 
М на 1.25 ММ; ОГнИще 
За БОйЛеР С 2 дъна 
И ТРъБа; 3 бр. радиа-
торна ламарина на ниски 
цени се продават на тел. 
0885/119-455. [12, 3]
цистерна за нафта - 700 
л - 0879/01-91-91. [5, 2]

купува разни
стара наФта се купува - 
справки на тел. 0895/752-
838.
изкупува буркани сре-
щу „Капитан дядо никола“ 
- справки на тел. 066/88-
21-13, 0884/156-497.

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

запознанства
Мъж на 67 години, фи-
нансово осигурен, желае 
запознанство с жена до 
60 години. Само сериоз-
ни обаждания! Справки 
на тел. 0988/882-953. 
[8, 3]
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ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИЯ ОТ ГАБРОВО В БЪЛГАРИЯ:
АНТИЧНИЯТ ГРАД ПОМОРИЕ - 04.07-95 лв. - HB
ПО-МАЛКО ПОЗНАТИЯТ ДУНАВ - 20.06-95лв.-HB
ЧИПРОВЦИ - В УЮТА НА ПЛАНИНАТА - 23.05 
- 115 ЛВ. - HB
ИХТИМАН - ТРАЯНОВИ ВРАТА - 09.05 - 111 
лв. - HB
НОС КАЛИАКРА - 30.05 - 99 лв. - HB
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 15.05; 17.07 - 145 
лв. - HB
С. ЗЛАТОЛИСТ - „ПРЕПОДОБНА СТОЙНА“ - 
РОЖЕНСКИ МАНАСТИР - МЕЛНИК - 09.05; 
04.07 - 109 лв. - HB
ГЪРЦИЯ - РИЛСКИ МАНАСТИР - РУПИТЕ - 01.05 
- 179 лв. - HB
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 09.05 - 95 лв. - HB
ЖДРЕЛАТА В РОДОПИТЕ - 21.08 - 135 лв. - HB
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 26.06;31.07.08;21.08-150лв.-BB
МИСТИЧНИТЕ РОДОПИ - 13.06 - 103 лв. - HB

ПИРИНСКИ ЕЗЕРА - 02.07; 20.08 - 185 лв. - HB
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
КУШАДАСЪ - Flora Garden 5* - ALL - 02.10- 490 
лв. - 7 нощувки
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО - HB - 27.06; 
15.07; 05.08; 19.08 - 215 лв. - 4 нощувки
ПРИМОРСКО - HB - 7 нощувки - от 04.07 до 
22.08 всяка събота - 335 лв.
КИТЕН - HB - 7 нощувки - от 04.07 до 22.08 
всяка събота - 398 лв.
НЕА ПЕРАМОС И САНДАНСКИ - HB - 09.07; 
27.08 - 259 лв. - 3 н.
БАНСКО - FB-14.07; 11.08 - 275 лв. - 5 нощувки
ПАМПОРОВО - FB - 22.07; 05.08 - 239 лв. - 4 
нощувки
БОРОВЕЦ И СПА В САПАРЕВА БАНЯ - HB - 13.11 
- 165 лв. - 2 нощувки
BB - ЗАКУСКА; HB - ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ; FB - 
ЗАКУСКА, ОБЯД, ВЕЧЕРЯ 28/02

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

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

1 9 9 2
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание	на	Ик	“колонел”	ооД,	първият	брой	на	“100	вести”	излиза	на	7.01.1992	г.

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

28/02

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН - 28.03./25.04./30.05., 40 лв.
ОДРИН - 21.03., 2 дни/1 нощ., 99 лв.
БУКУРЕЩ ЗА 1 ДЕН - 06.06., 43 лв.
БУКУРЕЩ THERME - 07.03./11.04., 45 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 27.03./18.04./                                                         
01.05./23.05., от 152 лв. 
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ - 168 лв.  
ВЕЛИКДЕН В РУМЪНИЯ - 18.04., 2 нощ.,143 лв.
ВЕЛИКДЕН В ДУБРОВНИК - 17.04., 3 нощ., 390 лв.    
ВЕЛИКДЕН В БИТОЛЯ-ОХРИД-БЕРОВО - 16.04, 245 лв.                                                                                                             
ДЕЛЧЕВО-БЕРОВО - 11.04., 1 нощ., 140 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 08.04/27.05, 3 нощ., 285 лв. 
ОХРИД-СТРУГА-СКОПИЕ - 30.04, 2 нощ., 189 лв. 
СОЛУН-МЕТЕОРА-ЕДЕСА - 23.04.,2 нощ., 225 лв.
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 29.04., 3 нощ.,зак., 395 лв.    

ДЕЛТАТА НА Р. ДУНАВ - 30.04.,2 нощ.,зак.,185лв 
ЗАГРЕБ-ПЛИТВ.ЕЗЕРА-ПОСТОЙНА -13.05.,439 лв. 
КАВАЛА-ХАЛКИДИКИ-АТОН-22.05.,2 нощ., 230лв.  
ОХРИД-СТРУГА-СКОПИЕ - 23.05.,2 нощ., 210 лв.                                                                                                          
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИКДЕН ВЪВ ВИЕНА - 16.04.,3 нощ., 435 лв.
ВЕЛИКДЕН НА О. КОРФУ - 16.04.,3 нощ.,341 лв.    
ВЕЛИКДЕН СОЛУН-МЕТЕОРА - 17.04., 2 нощ., 208 лв.
ЗАГРЕБ-ПЛ.ЕЗЕРА-ПОСТОЙНА - 10.04., 3 нощ., 285 лв.    
ПОЧИВКИ О. КОРФУ - 7 полупансиона от 480 лв.                                                                                                                                     
ВЕЛИКДЕН САМОЛЕТ
РИМ - 1049 лв., ПРАГА - 799 лв., БУДАПЕЩА 
- 719 лв., ВИЕНА - 789 лв., МАДРИД - 989 лв., 
БАРСЕЛОНА - 999 лв., ДУБРОВНИК - 593 лв., 
САНТОРИНИ - 747 лв., МАЛТА - 995 лв.  
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR  

sviat@mail.bg

 
         

о б я в А
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 
военни формирования във военноморските сили: 

варна, с. Приселци, гр. Созопол,
с. Каменар, с. Сенокос и с. атия.

 длъжностите, за които може да се кандидатства, са: „Млад-
ши охранител”, „Младши шофьор“, „Шофьор-химик”, „Сапьор-
мотостроител“ „Младши екскаваторчик”, „Младши радиотелегра-
фист”, „Младши радиометрист на спасителен кораб”, „Младши 
пожарникар”, „Младши механик”, „Младши готвач”, „Завеждащ 
хранилище”, „Младши боцман-текелажник на спасителен кораб”, 
„Младши моторист на фрегата” и др.
ДокуМенти се приеМат До 27.03.2020 г. във военно ок-
ръжие – 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 свидетелство за управление на МПС 
категория „в”, „С” или „С+е”. - за отделни длъжности да покри-
ват медицински стандарти за годност за плавателна служба за 
надводни кораби.

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

Продължава от стр. 8
Концентрираната агресивност 
върху една личност или социална 
единица (враг), когато се наслаг-
ва в съзнанието на слушателя, 
не допуска други варианти за 
действителни. Политическата ре-
алност в българия съдържа изо-
билие от примери за валидността 
на Гьобелсовите максими.
  - всеки ден на лекциите си се 
срещате със студенти. Достига 
ли им лексика, за да боравят до-
бре с езика младите образовани 
българи? Имате ли впечатления 
от нивото на изразяване в учи-
лище? 
 - През петте десетилетия от 
моето „даскалуване” (казвам го с 
цялото уважение към учителската 
професия) имах щастието да об-
щувам с избрана аудитория, т. е. 
студенти, които идваха не по за-
дължение, а с желание и надежда 
да усъвършенстват говорните си, 
а и мисловни умения, за да об-
щуват по-ефективно с околните. 
това бяха и продължават да бъдат 
интелигентни и социално актив-
ни млади хора, които осъзнават 
огромната сила на убеждението. 
така че моите впечатления са от 
избрана аудитория. Колкото до 
впечатленията ми от езиковата 
култура в средните училища, за 

съжаление, тя най-осезаемо се 
проявява по време на кандидат-
студентските кампании и тъжните 
усмивки, породени от „бисерите 
на неграмотност”, които колегите 
публикуват...
 - коя е вашата оценка за по-
литиците и тяхното говорене? 
кои са имената на добрите ора-
тори в българския политически 
свят днес?
 - доброто ораторско поведе-
ние произтича от няколко факто-
ра: морал, идеологическа опре-
деленост, интелигентност, култура 
и познаване народопсихологията 
на аудиторията, пред която се 
представя ораторът. най-добрите 
оратори на българския преход са 
ахмед доган, Лютви Местан.
 - като специалист по теория 

на комуникацията как определя-
те публичното говорене на два-
мата първи държавни мъже?
 - нашият премиер бойко бо-
рисов обединява в публичния си 
образ характеристиките на попу-
лярни герои от творчеството на 
алеко Константинов, Елин Пелин 
и чудомир. той е безспорен ха-
ризматичен лидер с нарцистично 
поведение, необременявано от 
морални и социални тенденции. 
сред най-често използваните от 
него аргументи са „аргументът на 
тоягата” и аргументът към народа: 
към „гласа народен – глас божи”, 
а един от любимите му принципи 
е: „никога  не  приемай  обвине-
ния!”. Премиерът строго преду-
преждава журналистите по повод 
професионалния празник на МВр: 
„Който критикува МВр, служи на 
мафията, а журналисти, които об-
служват мафията, не са журнали-
сти!”. Кулминация във фриволното 
езиково поведение на г-н борисов 
е определението „мисирки“ за 
журналистите. 
 Като цяло подобна стилистика 
е по-близо до монархическия, 
отколкото до демократичния дис-
курс.
 румен радев е реален пример 
за добър оратор. Военен летец 
– надпартиен, дисциплиниран, по-

лучил международно признание 
- на политическата сцена показа, 
че е готов да брани обществения 
интерес. общественото мнение го 
обгърна с внимание и доверие. 
той се превърна в говорител на 
законността и справедливостта, 
неговите вета, макар и масово 
отхвърляни, отекват като ехо на 
надеждата у хората. не напразно 
се роди движение в подкрепа на 
Президента. 
 румен радев поведе симво-
лично шествие, напомнящо моле-
бен в чест на народната призна-
телност към апостола на свобо-
дата и неговата саможертва, за 
да бъде българия „чиста и свята 
република”!
 - кои са големите оратори 
на прехода и кои - в българската 

история като цяло?
 - обикновено се смята, че 
голям оратор е популистът, който 
ще приласкае тълпата, за да го 
слуша и величае. В действител-
ност „голям”, в смисъл на „велик”, 
е онзи публичен говорител, кой-
то изразява обществено значима 
идеология и грижа за социалното 
битие на своите слушатели. таки-
ва в българската история са во-
дачите на въстанията, революцио-
нерите от борбите за национално 
освобождение – Левски, ботев, 
Каравелов, бенковски, Волов, 
първите народни представители 
- Петко славейков, Петко Кара-
велов, политици като дряновеца 
– министър-председател никола 
Мушанов, министъра на финанси-
те атанас буров, също свързан с 
нашия град, макар и насилствено 
преселен тук..., никола Генадиев 
с неговата гениална реч за „Вели-
чието на българия”... 
 В началото на ХХ век изя-
вени оратори са Георги Кирков, 
Георги димитров, Васил Коларов, 
александър стамболийски, димо 
Казасов, Кимон Георгиев и др. 
симеон радев в студията си „По-
литическото красноречие в бълга-
рия” разказва как, когато излезел 
на трибуната на народното съ-
брание, Георги Кирков заставял 
всички да затаят дъх, защото 
„убивал противниците си по тол-
кова приятен начин”... В новата 
ни история след „Прехода към де-
мокрация” се открояват имената 
на оратори като андрей Луканов, 
Гиньо Ганев, Георги Първанов, Пе-
тър берон, Петър стоянов, ахмед 
доган, Волен сидеров, Корнелия 
нинова, Мая Манолова, Елена 
Йончева... трудно можем да ги 
вместим в определението „големи 
оратори”, но те са изразители на 
новите обществени идеи и поради 
това успяват в различна степен 

да формират общественото мне-
ние. 
 - кои световни и европей-
ски политици бихте посочили за 
пример във владеенето на маси-
те?
 - В история на реториката се 
изучават речите на лидери, които 
са въздействали върху световното 
обществено развитие: Конфуций, 
демостен, Цицерон, Ян Хус, Мар-
тин Лутер, Махатма Ганди, Ейбра-
хам Линкълн, Владимир Ленин, 
Мао дзедун, Фидел Кастро, че 
Гевара, Уйнстън чърчил, Йосиф 
сталин, генерал де Гол, Гьобелс, 
Мусолини, Маргарет тачър, ро-
налд рейгън... 
 сред тази плеяда от оратори 
неминуемо се нарежда и името 
на адолф Хитлер, злият гений на 
ХХ век, станал причина за смър-
тта на милиони невинни, но... 
покорил със словото си също 
милиони немци, австрийци, итали-
анци и пр., внушавайки им своите 
антихуманни идеи. оръжието на 
словото като всяко друго оръжие 
може да убива – затова много ва-
жен е фактът кой ще се възполз-
ва от него! 
 - какво е вашето послание 
към читателите на вестник „100 
вести“? И специално за дрянов-
ци? 
 - Каквото и да става, никога 
да не се отчайват – винаги ще 
има сто причини да продължат и 
осъществят мечтите, плановете, 
дръзновението си!
 а на моите съграждани от 
дряново – младите, моите съу-
ченици и по-големите (не казвам 
„старите”!) - да не униват, да не 
се предават, дрянът първи цъфти 
и носи надежда за пролет, а дря-
новата тояга, когато се развърти, 
върши по-полезно дело от всяко 
друго оръжие! стига да е в добри-
те ръце!

Парадоксално е, че в условията на информационната 
революция и глобализация езикът се клишира, 
прагматизира, фрагментира... и обедня

Проф. Донка Александрова, председател на Българската асоциация по реторика:  

Дхира Варма изпълнява песента "Имала е майка едно ми чедо -Ни-
кола", премиера на книгата "Индия и България", Донка Александро-
ва, посланик Румен Събев

С проф. ФРАНС ЕМЕРЕН, 
АМСТЕРДАМ - президент на 
Международната асоциация за 
изследване на аргументацията
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 - проф. Александрова,  вие 
сте носител на орден „св. св. 
кирил и методий“, както и на 
високо държавно отличие на 
Индия, а наскоро дряновци 
ви направиха свой „заслужил 
гражданин“. как приемате на-
градата на родния си град?
 - така се случи, че първите 
две отличия не можах да ги по-
луча в деня, когато ги връчваха 
(отсъствах от българия и ин-
дия), но за третото си дойдох 
в дряново, върнах се половин 
век назад, за да се убедя, че 
го обичам още повече и бих 
дала всичко, ако можеше да се 
върнат онези първи 18 години, 
с всичките им грешки и несъ-
вършества, но Младост!
 - вие сте създател на ка-
тедра „реторика“ към су „св. 
климент охридски“ и сте 
председател на българската 
асоциация по реторика. как се 
променя публичната ретори-
ка, в частност политическата, 
през последните години? 
 - и катедра „реторика”, и 
бар имат реален принос към 
повишаване на взискател-
ността към публичното слово 
и конкретно към политическия 
език. след 10 ноември 1989 
г. вследствие на новородения 
плурализъм монологизмът се 
замени от диалогизма. роди се 
лидерският синдром - по за-
кономерна ирония на съдбата 
почти всички нови политически 
лидери бяха и са възпитаници 
на бившата бКП и димитров-
ския комсомол! на мястото на 
Колективизма властно се на-
стани Егоизмът!
 българският политически 
език смени 30% от лексикалния 
си състав. новата социална 
действителност роди и масова-
та употреба на думи от уличния 
сленг, а езикът на парламен-
тарните оратори по своята емо-
ционална екзотика заприлича 
на дебатите около приемане-
то на търновската конституция 
през 1879 година. Парадокса-
лен е фактът, че в условията на 
информационната революция и 
глобализацията политическият 
език се клишира, прагматизи-
ра, фрагментира... и обедня. 
Усвои се умението да се говори 
псевдо-научно, без да се казва 
нещо конкретно. Появиха се 
майстори на „нищо-говоренето.  
Езикът на преобладаващата 
част от съвременните политици 
е белязан с всички възмож-
ни недостатъци поради факта, 
че навлязоха във властта без 
необходимата професионална 
подготовка, а често и без обща 
култура. Политиката е висока 
материя и предназначена за  
интелигентни хора, познаващи 
народопсихологията на своята 
аудитория, посветени на общо-
то благо и владеещи сложните 
механизми на политическата 
комуникация.
 - Живеем във време, в 
което сме свидетели, че ези-
кът с всеки изминал ден се 
опошлява. как да направим 
завоя и да се спасим от стръм-
ния път?
 - Преди няколко години 
един от ректорите на софий-
ския университет - писателят 
боян биолчев, с мъка конста-
тира, че „езикът свещен на 
нашите деди” се... „опростачва”. 

след него стотици говорители 
повториха тази реплика. ис-
тината е, че не само езикът, 
но и цялата култура полетя 
надолу по „стръмния път”... 
осемнадесет години от екрана 
на най-гледаната в българия 
телевизия един водещ напра-
ви всичко възможно да „чал-
гизира” обществото, канейки 
и фаворизирайки примитивни 
субекти, като ги представяше 
за най-талантливото и най-ин-
тересно постижение на култу-
рата... (разбира се, имаше и 
интелигентни гости на шоуто, 
но не те съставяха квинтесен-
цията на внушението). за да се 
променят нещата, трябва да се 
тръгне по обратния път – меди-
ите, училището, университетът, 
киното, театърът, обществото 
да се отърсят от примитивизма, 
да се отдели повече внимание 
на високо художествени про-
изведения, които да възпитават 
морал, култура и социални цен-
ности. но това е труден и про-
дължителен процес, вероятно 
нерентабилен във финансово 
отношение... Прeхoдът oтдaвнa 
cвърши, пocтигнa цeлитe cи. 
тoвa кaзa прeд „Фoкуc” пoли-
тoлoгът Първaн Cимeoнoв, из-
пълнитeлeн дирeктoр нa „Гaлъп 
интeрнeшънъл”. 
  - кои са най-хубавите ви 
спомени и най-скъпите ви 
хора от детството и от уче-
ническите години в Дряново? 
вашите съученици ви помнят 
като Донка синигерчето - ли-
дер на Гимназията и талантлив 
рецитатор. 
 - Първите 18 години, които 
са опозиция на всички остана-
ли в живота на човека: мечтите 
преобладават пред реалността, 
бързаш да пораснеш, да се 
докажеш, да оспориш, първи-
те трепети и чувства, първо-
то творчество. бях комсомол-
ски секретар на гимназията 
и не вярвам някога, някъде 
да е имало друг директор на 
училище, който така да се е 
сраствал със своите питом-
ци като „другаря Военкин”! 
той знаеше всичките ни пла-
нове и дейности, коригираше 
ни, подсказваше ни идеи... на 
40 години се научи да свири 
на пиано и пишеше разкази... 
чувствахме го като един от 
нас... Една сутрин в шест часа, 
преди часовете трябваше да 
заседава  Учкомът за изпраща-
нето на активисти в селското 
стопанство като доячки... Всич-
ки се събрахме, а директора го 
няма... Как може!? той обеща... 
а живееше на двеста метра от 
гимназията. Всички отиваме до 
дома му – звъним, не се обаж-
да... тогава хвърляме снежни 
топки, за да го събудим... Жена 

му щеше да ни „пребие“, но той 
се облече и дойде на заседа-
нието. такъв беше педагогът-фи-
лософ Михаил Военкин, при чи-
ето ръководство на гимназията 
училището беше многократно 
национален първенец...
 - разкажете ни за години-
те, прекарани в русия и Ин-
дия? какво донесохте за себе 
си и за българия оттам?
 - непосредствено след ди-
пломирането ми по двете спе-
циалности – българска фило-
логия и история, започнах ас-
пирантура (сега докторантура) 
в театралния институт. идеята 
беше да получа професионал-
на подготовка, за да обучавам 
бъдещите филолози-литератори 
да говорят правилно, изра-
зително и художествено. Във 

Витиз се запознах с проф. ал. 
н. Куницин, гост на ректора, и 
получих покана да специали-
зирам сценична реч в Ленин-
градския държавен институт 
за театър, музика и кинема-
тография. няма нужда да Ви 
казвам, че летях от щастие 
– да уча в театрален ВУз, да 
видя белите нощи, да гледам 
най-големите руски артисти и 
овладявам системата на К. с. 
станиславски! 
 руската театрална школа, 
която бащата на таня Масали-
тинова – н. о. Масалитинов, 
руски емигрант и дългогодишен 
художествен ръководител на 
народния ни театър, внедрява 
в българия, никога няма да 
изгуби своята сугестивна сила 

поради пълното превъплъще-
ние и сродяване с образа. там 
срещнах актьори и режисьори, 
за които бях само чела или 
гледала по филмите! никога 
няма да забравя постановките 
и разговорите с режисьора Г. 
а. товстоногов и актьора б. н. 
Воробьов, от които научих без-
брой „тайни” на сценичната реч 
и театъра изобщо!
 Втората необятна страна и 
култура, до която ме докосна 
съдбата, е индия. нейната кул-
тура е енигма, лелеяна мечта и 
ефимерност за много хора. там 
попаднах, след като индийските 
колеги от делхийския универси-
тет бяха отхвърлили пет пред-
ложения на българисти – мъже. 
накрая комисията към Минис-
терството на образованието 
предложи моята кандидатура и 
... тя беше приета! аз трябваше 
да ръководя новата катедра 
по славянски. и така започна 
моята индийска сага, продъл-
жила официално шест години в 
два университета – делхийския 
унииверситет и „джамия Милия 
исламия”, а неофициално на-
вярно - вовеки! 
 няма нищо вярно в чес-
то повтаряната конструкция 
„тъмна индия”! напротив, там 
всичко е светло, ярко, цветно, 
пеещо и танцуващо, с други 
думи - жизнерадостно и жизне-
утвърждаващо! индийската фи-
лософия, култура и литература 
хилядолетия раждат и възпита-

ват световъзприемане и пове-
дение на мъдрост и отвореност 
към човека и Вселената. 
 има много общо между рус-
наците и индийците, а и между 
българите и индийците. за себе 
си го открих в положителното 
световъзприемане, оптимизма, 
който ни дава сили да оцелеем 
дори в адски трудни условия и 
препятствия. Втората обща чер-
та е миролюбието и истинският 
патриотизъм - нито индийците, 
нито руснаците са започвали 
първи завоевателни войни, но 
когато ги предизвикат или аг-
ресор нахлуе в земите им, той 
винаги получава заслуженото 
наказание. 
 специализирали сте пре-
зидентска реторика в саЩ – в 
тексаския университет и в пре-
зидентската библиотека „джор-
дж буш“. Какво е да изучаваш 
публичните речи на „най-сил-
ните мъже“ в света? с колко 
пораснахте през това време?
 През 1996 година като член 
на Управителния съвет на Меж-
дународната асоциация по ис-
тория на реториката получих 
покана от проф. джеймс Мър-
фи - един от нейните първи 
президенти, да специализирам 
президентска реторика в ин-
ститута - библиотека на джор-
дж буш - старши. Попаднах в 
периода на усилена подготовка 
за откриването на „библиотека-
та” – една уникална американ-
ска традиция да събират цяло-
то документално наследство от 
нечие президентство, за да  се 
осигури приемственост в упра-
влението и държавната админи-
страция. 
 В действителност попаднах 
в „резиденцията” на републи-
канската партия в период, ко-
гато бил Клинтън беше в неми-
лост поради „случая Люински”. 
откриването беше зашеметява-
що – пет живи президенти на 
саЩ присъстваха, плюс нанси, 
съпругата на рейгън, който от 
години беше на легло... и днес 
чувам уводните думи на бил 
Клинтън – действащия тогава 
президент: „днес слънцето над 
Колидж стейшън грее по-силно 
и по-ярко!”.
 Естествено, в института, 
където гостувах, основно вни-
мание се отделяше на амери-
канските, и то републикански-
те президенти. джордж буш 
- баща има дори специално 
изследване на президентска-
та реторика. Години наред той 
изпитва влиянието на „Великия 
комуникатор”, както политоло-

зите наричат роналд рейгън: 
неговия артистизъм, чувство за 
хумор, умение да синтезира 
актуалните проблеми, степену-
ването им по важност за ико-
номиката, социалната политика 
и международните отношения. 
тъкмо рейгън, заедно с Марга-
рет тачър бяха главните дейст-
ващи лица в трагикомедията, 
наречена разрушаване на „им-
перията на злото” и съблазня-
ване на нейния водач - пър-
вия и единствен президент на 
ссср – Михаил Горбачов... не 
знам дали пораснах в америка, 
но едно прозрях - там не мо-
жеш да останеш равнодушен – 
възхищението пред „неогранич-
ните възможности” се преплита 
с разочарованието от двойния 
стандарт – демонстрираното 
равенство и реалната сегрега-
ция и расизъм..
 - откога е първото ви про-
буждане за реториката? откъ-
де започва този дълъг и широк 
път в живота ви към нея? 
 - бях съвсем малка - пет 
или шестгодишна, когато ме 
заведоха на сцената на дря-
новското читалище и реци-
тирах  „Малкият октомвриец” 
– разказ за едно героично 
момченце. Помня, че като 
свърших, някаква леличка ме 
грабна в обятията си и ме 
целуваше, повтаряйки: „Ех, 
ти, Митя, Митя, октомвриец 
млад!”. После - ролята на Мил-
кана от „Майстори” на рачо 
стоянов, Веселка от пиесата 
на Климент Цачев „седемнай-
сетгодишните”, зойка толокон-
цева в „Години на странства-
не” от алексей арбузов... но 
най-силно въздействие върху 
представите ми за сценичното 
изкуство и изобщо за вдъ-
хновеното слово естествено 
оказа Петър дъчев - литерато-
рът сърцевед, посял в душите 
на стотици свои възпитаници 
преклонението към литерату-
рата и словото изобщо. не ме 
пуснаха да кандидатствам във 
Витиз: баба ми повтаряше: 
„софия, само момиче, онези 
пущове (съвсем дряновска ду-
мичка)!”. и така завърших във 
Велико търново, където ро-
дителите ми си бяха купили 
апартамент, а тъкмо в същата 
година на дипломирането беше 
открит Университетът. 
 - Доколко правилата на 
Гьобелс са валидни за светов-
ната, европейската и българ-
ската публична реч?
 - това са „правила”, осно-
вани върху човешката психика, 
поради което винаги и навсякъ-
де са приложими. да вземем 
само три от тях: „никога не 
приемай обвинения; Концен-
трирай се върху един враг и го 
обвинявай за всичко лошо;  Хо-
рата ще възприемат голямата 
лъжа по-лесно, отколкото мал-
ката”. още наполеон, разглеж-
дайки реторическите фигури, 
съветва ораторите да разчитат 
на повторението. на всички е 
известна мисълта на Гьобелс 
за лъжата, повторена сто пъти, 
която се превръща в истина. 
нормалното човешко съзнание 
съдържа скала от морални цен-
ности, която не допуска като 
възможна реалност Голямата 
лъжа, поради което я възприе-
ма за... истина. 

Продължава на стр.7

	 професор	 дфн	 Донка	 александрова	 е	 родена	 в	 Дряново.	 завършва	
българска	филология	и	история	във	втУ	„Св.	Св.	кирил	и	Методий”,	като	
защитава	по-късно	докторска	дисертация	в	НатФИз	„кръстю	Сарафов”.	
Специализира	 художествено	 слово	 и	 ораторско	 изкуство	 в	 Ленинград-
ския	институт	по	театър,	музика	и	 кинематография,	а	философия	и	
естетика	-	в	Московския	университет	„М.	Ю.	Ломоносов”.	Специализира	
семиотика	и	комуникация	в	Делхи	и	президентска	реторика	в	тексаския	
университет	и	в	президентската	библиотека	„Джордж	Буш”.
	 Живее	 близо	 7	 години	 в	 Делхи,	 където	 пише	 първата	 колективна	
монография,	 посветена	 на	 културните	 връзки	 между	 двата	 народа	
(India	 and	 Bulgaria:	 cultural	 relationship,	 Reliance	 Publishing	 House,	 New	
Delhi,	1992),	а	в	България	пише	още	три	книги,	посветени	на	Индия.	за	
приноса	й	в	областта	на	реториката	е	удостоена	с	орден	„Св.	Св.	кирил	
и	Методий”	и	е	наградена	от	президента	на	Индия	д-р	Шанкар	Дайал	
Шарма	за	заслуги	за	развитието	на	българо-индийските	културни	връз-
ки.	отличена	е	с	голямата	награда	на	фондация	„Човещина”	-	„кавалер	
на	фондация	„Човещина”.	председател	е	на	Българската	асоциация	по	
реторика,	която	вече	е	член	на	Световната	организация	на	тази	наука.	
автор	е	на	първите	програми	по	реторика,	на	десетки	учебници	и	на	
„Библиотека	реторика”	 –	 поредица	 от	преводи	 на	 книги	 по	 реторика,	
оказали	най-силно	влияние	за	ренесанса	на	тази	наука.	през	2019	година	
е	удостоена	със	званието	„заслужил	гражданин	на	Дряново“.

Проф. Донка Александрова, председател на Българската асоциация по реторика:  

Парадоксално е, че в условията на информационната революция и 
глобализация езикът се клишира, прагматизира, фрагментира... и обедня

С проф. Балдив Радж Гроувър - директор на Института по  
история, Индийска академия на науките

Индийската посланичка в София 
- Н. П. Нилима Митра

Проф. Александрова 
благодари за
Наградата "Кавалер 
на човещината"

Р. П. СИНГХ И син - Дружество 
"Приятели на България" 


