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Дàни Белев влизà във "Фермàтà"

	 	 -	 Разкажете	 по-под-
робно	за	годишнината	ви,	
как	ще	я	отпразнувате?
   - На 1 септември Во-
енно окръжие - Габрово 
навършва 70 години. То е 
създадено с министерска 
заповед от 1950 година. 
 Ще отбележим празни-
ка с поднасяне на венци и 
цветя на паметника на за-
гиналите за освобождение 
на родината. Във връзка 
с празника сме подготви-
ли благодарствени адреси 
до кметовете на общини, 
които поддържат нашите 
офиси, до институции, с 
които работим, и фирми, 
които подпомагат наша-
та дейност. Във връзка с 
извънредната епидемиоло-

гична обстановка няма да 
се проведе предвиденото 
празнуване в зала „Въз-
раждане“ с връчване на 
награди и грамоти. 
 За нашите служители 
сме подготвили албуми 
„140 години военни окръ-
жия в България“. На 27 
септември се навършват 
140 години от обявяване 
на първите войнски начал-
ници с указ на княз Алек-
сандър Първи през 1880 
година.
 Изготвили сме и юби-
лейни плакети, които също 
ще бъдат връчени дистан-
ционно.
 През тези 70 години 
в Окръжието са служили 
64 офицера и 107 цивилни 

служители. В определен 
период Военното окръжие 
е било обединено с Граж-
данска защита.
 Поднасям своите поз-
дравления към всички 
служители и им изказвам 
нашата благодарност за 
дейността им през тези 
години.
 -	 Вашата	 дейност	 не	
е	 много	 популярна	 сред	
обществото,	кажете	какви	
са	приортетите	ви?
 - Военно окръжие - 
Габрово поддържа моби-
лизационния ресурс във 
военно време. Нашите за-
дачи са да привличаме 
кандидати за военна служ-
ба, да популяризираме 
професията на военнослу-
жещите. Също така през 
нас минава и набиране 
на кандидати за висшите 
военни училища в страна-
та за курсанти. Подборът 
се прави чрез система-
та на военните окръжия. 
Чрез нас се подават до-

кументите. В момента вър-
ви набиране на кандидати 
за сухопътните войски, за 
съвместно командване на 
силите и за военните учи-
лища. Има и набиране на 
кандидати за Военномор-
ското училище във Варна. 
Върви и втори конкурс 
за Националния военен 
университет във Велико 
Търново за набиране на 
курсанти, документите се 
подават там.
	 -	 Какви	 методи	 из-
ползвате	 за	 привличане	
на	 военнослужещи,	 има	
ли	достатъчно	кандидати?
     - Миналата година има-
ше кампания „Бъди вой-
ник“, тя продължава и тази 
година. Миналата година 
бе организирано атрактив-
но събитие на площада 
с военна техника и ре-
кламни материали, но тази 
година заради пандемията 
няма да се случи. Кампа-
нията и информационни 
борси ще се организират 

с министерска заповед в 
определени градове. 
 В момента има голям 
наплив. В Габрово обаче 
цифрата е скромна - два-
ма кандидати са подали 
документи за военна служ-
ба, четирима за курсанти. 
Отливът на кандидати в 
Габрово се обуславя от 
факта, че в цялата област 
няма военни формирова-
ния.
	 -	Откъде	идва	тази	ин-
тересна	 фамилия,	 френ-
ска	е,	нали?
 - Тя произлиза от офи-
цер от Наполеоновата ар-
мия. И е интернационална. 
Направили сме родослов-
но дърво. Офицерът от 
армията на Наполеон се 
жени за сръбкиня, синът 
му се жени в Румъния. Тех-
ният син пък се жени за 
унгарка, техният син идва 
в България, във Велико 
Търново и е дядо на баща 
ми. 

още за годишнината  8

Поäп. Кристиян Грàнäжàн: "Днес се нàвършвàт 70 
ãоäини от съзäàвàне нà Военно окръжие - Гàáрово"

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
 
 На 1 септември се навършват 70 години от 
създаването на Военно окръжие - Габрово. За го-
дишнината, за отбелязване на празника, за приори-
тетите на Военното окръжие разказва неговият 
началник подп. Кристиян Гранджан.

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 За най-важния ремонт в Дряново, този на главната 
улица „Шипка“, за възстановяване на моста на Дряновския 
манастир, за другите инфраструктурни обекти, които се 
реализират в града и по селата, разказва кметът на Дряново 
Трифон Панчев.

	 	-	Как	вървят	ремонтите	по	главната	улица	„Шип-
ка“	в	Дряново,	хората	свикнаха	ли	с	неудобствата	или	
реагират	негативно?
     - Ремонтите към момента се движат според гра-
фика, евентуално забавяне може да има в участъка на 
кръстовището „Богат-беден“, защото там сме в процес 
на препроектиране на кръговото движение, което по 
настоящия проект се намира на отстояние 2 метра от 
жилищна сграда. 
 Видно от коментарите в социалните мрежи, не 
всички приемат търпеливо неудобствата от ремонта. 
Тъй като настоящата ВиК инсталация е стара, при из-
копните работи постоянно се получават аварии. Докато 
не се приключи цялото трасе и не се пусне вода по но-
вите тръби, ще има още такива моменти, но се надявам 
гражданите да проявят разбиране.
 -	Кога	ще	режете	лентата	на	готовия	обект?

продължава на стр. 2 

Трифон Пàнчев: "Нàäявàм се äо крàя нà ноември äà 
приключи ремонтът нà улицà "Шипкà" в Дряново"

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Балканският шампион 
по илюзионно изкуство и 
общински съветник Йор-
дан Белев ще се състеза-
ва за голямата награда в 
риалити шоуто на bTV.
 Личност с магически 
умения и разностранни 
интереси влиза в най-гле-
даното риалити шоу „Фер-

мата“, което стартира на 5 
септември от 20.00 часа по 
bTV. Енигматичният илю-
зионист и общински съ-
ветник от Габрово Йордан 
Белев ще прекрачи прага 
на стопанството, за да се 
бори за голямата награда 
от 100 000 лева. Основна-
та тема на предаването 
тази година - „Пътят на 
една мечта“, ще вдъхно-

вява зрители и участници 
да изпитат заедно волята 
си за промяна и силата на 
човешкия дух.
 „Аз съм много упорит. 
Правя крачка назад, само 
когато се готвя за скок, 
и ще го докажа с учас-
тието си във „Фермата“, 
казва 40-годишният Белев. 
В риалити шоуто той ще 
разчита на своята бързи-
на, ловкост и умение да 
впечатлява околните със 
специалните си способно-
сти.
 „Магията е моят живот. 
Обичам реакцията на пуб-
ликата, защото гали егото 
ми“, казва Йордан, който 
прави фокуси от 25 годи-
ни. Носител е на почетния 
знак на Международното 
братство на илюзионисти-
те и е четирикратен 

продължава на стр. 2

изпълнява линията:

Билети - на автогарите

0897 812 301
0897 812 303
0897 805 282

Севлиево, 
ул. "Стоян Бъчваров" 8

Севлиево • гаБрово
КаЗанлЪК • Павел Баня

ХиСаря • Пловдив

В Дряново 
постàвят áюст 
нà àрх. Пенчо 
Койчев    2

Трето поколение Априловец 
стàнà äиректор нà НАГ
 Елвира Стефанова 
Христова е новият дирек-
тор на Национална Апри-
ловска гимназия.
 Преподавател по бъл-
гарски език и литература, 
а през миналата учебна 
година и заместник-дирек-
тор на гимназията, от 18 
август г-жа Христова пое 
ръководството на ембле-
матичното за българската 
просвета училище.
 Новият директор е тре-
то поколение Априловец 
и завършва с отличен ус-
пех гимназията през 1997 
година. Има специалност 
„Българска филология“ от 
Софийски университет 
и магистърска програма 
„Компютърна хуманитари-
стика“.
 „Отдавна съм осъзнала 
че дългът към благодетеля 
и неговия завет не е из-
лишен сантимент – казва 
41-годишната Елвира Хри-
стова. – „Да се учат... и 
открай света!“ е магическа 
формула на единствения 
правилен избор за всеки 
млад човек. Той трябва да 
знае, че Ученето е реше-
ние за път.“
 Г-жа Христова е омъ-
жена, с две деца, които 

продължават семейната 
принадлежност като чет-
върто поколение Априло-
вци.
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 - Надявам се до края 
на ноември месец да при-
ключим с ремонтните дей-
ности по „Шипка“ и всички 
спокойно да посрещнем 
новогодишните празници.
	 -	 	 Какво	 се	 случва	 с	
ремонта	на	моста	на	Дря-
новския	 манастир,	 кога	
ще	има	отново	мост	там?	
 - От миналата седми-
ца се извършват изкоп-
ни дейности, старият мост 
и бетонните стъпки към 
него са премахнати, от 
тази седмица ще започ-
нат и строителните работи 
по моста, според графика, 
който ни е представен, 
в началото на октомври 
месец мостът трябва да е 
готов.
 Извървяхме много 
тежка процедура по съ-
гласуване на проекта с 
Министерство на култура-
та, Басейнова дирекция и 
РДНСК, тъй като заварих-
ме един проект с много 
недостатъци. 
 -	 Има	 идея	 за	 обно-
вяването	 на	 парапета	 на	

алеята	към	пещера	„Бачо	
Киро“,	 като	 се	 поставят	
нови	 информационни	
табла	 за	 забележително-
стите	в	общината,	защото	
туристопотокът	 по	 алеята	
към	 пещерата	 е	 най-го-
лям.	Кога?
    - В процес сме на из-
работване на дизайн на 
табелите и информацията, 
която ще съдържат. Иде-
ята е всяка от табелите 
да има и QR код, с който 
да може да е достъпна и 
мултимедийна информация 
за обектите. Реалистично 
е подмяната на парапе-
та и всички допълнителни 
съоръжения, които ще се 
поставят, да се случи до 
края на следващата годи-
на. Има и други идеи за 
популяризиране на турис-
тическите обекти в общи-
ната, които поетапно ще 
реализираме през идните 
месеци, работим усилено 
в тази посока.
	 -	 Какви	 други	 инфра-
структурни	обекти	се	реа-
лизират	сега?
 - Напредва реализи-

рането на обектите от 
капиталовата програма - 
ремонтират се улици в се-
лата Царева ливада, Ган-
човец, Гостилица, Косарка, 
извършва се ремонт на 
общинска сграда по спе-
челен проект по „Красива 
България“. Отделно от това 
сме във финален етап на 
ремонта на сграда на СУ 
„Максим Райкович“ и из-
граждането на комплекс 
за социални услуги за 
хора с психични разстрой-
ства. 
	 -	 Работи	 ли	 се	 за	 по-
добряване	 на	 водопода-
ването	и	благоустройство	
по	селата?
 - Освен ремонтите 
на улиците по селата, се 
извършиха и ремонти на 
сградите на няколко кмет-
ства. Към момента сме 
изготвили два проекта за 
изграждане на водопровод 
към село Чуково, кв. Мар-
ча и село Крънча, отделно 
от тях има изготвени два 
проекта за ремонт на во-
допровода в селата Гости-
лица и Царева ливада. С 

тези четири проекта сме 
кандидатствали към МРРБ 
за финансиране. В процес 
на изготвяне сме и на дру-
ги подобни проекти, които 
да реализираме до края 
на мандата.
 -	 Знае	 се,	 че	 Община	
Дряново	води	дело	срещу	
Сдружението	за	социален	
просперитет,	 което	 сто-
панисваше	 сградата	 на	
ПТГ	 „Димитър	 Крусев“	 и	
са	 направени	 куп	 пора-
зии.	Може	ли	да	обясните	
малко	 по-подробно	 казу-
са?
 - Спокойно мога да 
кажа, че става дума за 
много добре замислена 
схема за разграбване на 
имуществото на бившето 
жп училище, щетите са 
много големи и очакваме 
скоро повдигане на обви-
нения на всички замесе-
ни. Изнесени са огромен 
брой машини на стойност 
хиляди левове, нарязани 
са тръби и радиатори в 
сградата на училището и 
е изнесено всичкото цен-
но имущество от сградата. 

Тъй като продължава да 
тече досъдебното произ-
водство, предпочитам да 
не коментирам повече по 
темата, преди да видим 
обвинителен акт. Лично 
мое мнение е, че трябва 
да се търси персонална 
отговорност и на служите-
лите на Община Дряново, 
позволили тази безстопан-
ственост.
		 -	 Уталожиха	 ли	 се	
страстите	 в	 Общинския	
съвет,	 предполагаше	 се,	
че	 смяната	 на	 ръковод-
ството	 му	 	 ще	 намали	
напрежението,	 но	 не	 бе	
приета	актуализацията	на	
бюджета,	 предложена	 от	
Вас?
 - Актуализацията на 
бюджета бе приета на по-
следната сесия, проведена 
на 25 август. Единодушно 
беше приета същата акту-
ализация, която беше от-
хвърлена на предходната 
сесия през юли месец. Не 
искам да се конфронтирам 
излишно с общинските 
съветници от опозицион-
но настроените партии, 

надявам се все по-ряд-
ко да стигаме до подоб-
ни конфликтни ситуации, 
тъй като това означава, 
че те саботират работата 
на цялата администрация. 
Искрено се надявам да са 
разбрали, че по този на-
чин ощетяват гражданите 
на община Дряново.
	 	 -	Какво	прави	Общи-
ната	за	децата	и	социално	
слабите,	 безработните	 в	
Дряново,	 подпомага	 ли	
ги?
 - Към момента Община 
Дряново е един от най-
големите работодатели в 
общината, по програми са 
назначени много хора от 
различни уязвими групи. 
Социалната политика на 
Общината, насочена към 
децата, се състои в раз-
лични политики. От тази 
година е премахната так-
сата на детската ясла в 
града и тя е изцяло без-
платна, работим в посока 
за намаляване на такси-
те и на детските градини, 
като крайната цел е и те 
да станат безплатни. От 

началото на новата година 
Община Дряново ще дава 
стипендия на 10-те най-
талантливи деца в общин-
ските училища, работим 
много усилено по обно-
вяване на игрища, детски 
площадки и други паркови 
пространства.
 -	 В	 Дряново	 няма	
много	 случаи	 на	 корона-
вирус,	 но	 въпреки	 това	
вземате	 ли	 противоепи-
демични	мерки?
 - Поради изключително 
„доброто“ управление на 
икономиката на общината, 
а мога да кажа и на об-
ластта, през последните 30 
години при нас социална-
та дистанция е наложена 
по естествен път и дава 
резултат. 
 В сградата на Община-
та и публичните простран-
ства се спазват всички 
изисквания и предписания 
на РЗИ, фирмите в града 
са изключително отговор-
ни и смятам, че това е 
другата причина да е ни-
сък броят на заразените в 
нашата община.

Трифон Пàнчев: "Нàäявàм се äо крàя нà ноември äà 
приключи ремонтът нà улицà "Шипкà" в Дряново"

продължава от стр. 1
балкански шампион в ка-
тегория „Илюзии”. Съос-
новател е на най-голяма-
та магична организация в 
България и е създател на 
фестивала Магична среща 
„Златна котка“, който при-
влича в Габрово гости и 
артисти от цял свят.
 Освен с артистични-
те си умения, Йордан се 
гордее с отличната си фи-
зическа форма и издръж-

ливост - два пъти е вадил 
кръста от ледените води 
на Янтра на имения си 
ден. 
 Личният му живот е 
щастлив. Сгоден е за дъл-
гогодишната си приятелка. 
От първия си брак има 
дъщеря. Подкрепя безу-
словно детето си, което се 
ражда с увреждания, но 
днес, 10 години по-късно, 
свири на цигулка и говори 
свободно три езика.

Дàни Белев влизà 
във "Фермàтà"

СВЕтозАр ГАтЕВ

 Започва третата сед-
мица от началото на под-
готовката за женския от-
бор на ХК „Бъки“. През 
изминалите десетина дни 
възпитаничките на Ве-
селина Златева и Анита 
Хараланова наблегнаха 
на беговите и физически 
натоварвания на стадион 
„Христо Ботев“, а от днес 
ще започнат игрови зани-
мания в хандбалната зала. 
Както вече е известно, 
шампионът и носител на 
Купа България се разде-
ли с няколко от водещите 
си състезателки през това 
лято. 
 Капитанката Лидия Ко-
вачева и гардът Мадлен 
Тодорова вече са в съста-
ва на шампиона в итали-
анската Серия А - „Салер-
но“. 
 В стартиращото на 
12 септември италианско 

първенство ще играе и 
вратарката Ивон Дюлге-
рова, с екипа на новия 
член на Серия А - „Мало“. 
Габриела Цонева пък се 
насочи към Холандия, къ-
дето ще продължи своето 
висше образование.
 В състава на този етап 
остават вратарката Мо-
ника Христова, Айа Ин-
джова, Карина Съмено-
ва, Екатерина Стефанова, 
Йоана Костова, Милица 
Колева, Емилия Самуило-
ва, Мари Томова, Стефани 
Петрова, Иванела Арна-
удова. За завръщане в 
игра се подготвя и една от 
първите шампионки на ХК 
„Бъки“ - Невена Малчева. 
С женския тим ще трени-
рат и най-добре предста-
вящите се състезателки от 
девойките на клуба. 
 Очаква се новото пър-
венство в женската ни „А“ 
РХГ да стартира в начало-
то на октомври.

СВЕтозАр ГАтЕВ

 Габровският автомо-
билен състезател Стефан 
Стоев (Силвър кар EF10) 
се качи на стълбичката за 
награждаване в четвъртия 
кръг от шампионата по ви-
сокопланинско изкачване 
на Румъния.
 Топ пилотът на „Бо-
женци“ зае трето място в 
генералното класиране на 
състезанието в Бая Маре - 
Gutâi Trophy. Надпревара-
та, организирана от мест-
ния клуб XPOracing, се 
проведе за първи път след 
9-годишна пауза в горите 
край Марамуреш в Север-
на Румъния. 51 състеза-
тели застанаха на старт 
и демонстрираха умени-
ята си по супер предиз-
викателно 5.2-километрово 
трасе, което включваше 
цели 6 обратни завоя в 
рамките на по-малко от 
минута.
 Стоев беше третият 
най-бърз пилот през це-
лия уикенд. Само Емил 
Нестор (Норма M20F) и 

Силвиу Димитреску (Осе-
ла, PA2000 Ево) успяха да 
запишат по-добри време-
на. Единствено тази трой-
ка успя да слезе и под 
3 минути на изкачване. 
Нестор постави рекорд на 
трасето с 2:52,223 в пър-
вия манш, Димитреску за-
писа 2:53,143 във втория, а 
Стоев регистрира 2:57,314 
минути. След нашия пилот 
останаха състезатели с не 
по-малко класни болиди - 
Радикал SR8, Норма M20F, 
Дачия STCC. 
 Същата беше тройката 
и в класирането за Кате-
гория 2, както и в група 
CN/E2-SC.
 Това беше второ учас-
тие за Стоев и екипа на 
„Боженци“ в Румъния през 
този сезон. В началото на 
юли габровският автомо-
билен ас завърши четвър-
ти в Планинско Решица 
– втори кръг от местния 
шампионат. С два старта 
и 29 спечелени точки Сте-
фан заема пето място във 
временното класиране за 
Категория 1 и група CN/

E2-SC. 
 Още един български 
пилот участва в Бая Маре 
и това беше бургазлията 
Павел Шенков (ВАЗ 2107). 
Той записа трета победа в 

група E2-1600. 
В генералното класиране 
Шенков завърши на 19-то 
място. В подреждането за 
сезона в група E2-1600 
Шенков води убедително 

и е на път към титлата от 
румънския шампионат. До 
неговия край остават два 
старта – в Къмполунг на 
19-20 септември и в Пояна 
Брашов през октомври.

 Общинският съвет на 
Дряново даде съгласие 
за поставяне на бюст-
паметник на арх. Пенчо 
Койчев в родния му град. 
Предложението е на кме-
та Трифон Панчев и е по 
молба на наследниците на 
големия дряновец. Постро-
яването на монумента ще 
бъде за сметка на заяви-
телите.
 Пенчо Койчев е бъл-
гарски архитект, един от 
най-авторитетните през 
първата половина на XX 
век. Най-знаковите сгра-
ди на арх. Пенчо Койчев 
са паметникът мавзолей 
„Свети Георги“ в Плевен, 
Лятната резиденция на 
дворец Царска Бистрица, 
съдебните палати в Русе 
и София, северното крило 
на сградата на Народното 
събрание, Съдебната пала-
та в Етрополе, храм „Св. 
Св. Константин и Елена“ 
във Враца, санаториум за 
гръдно болни в Искрец. 

Стефàн Стоев с поäиум в Бàя Мàре

СВЕтозАр ГАтЕВ

 „Янтра“ ще изиграе кон-
тролна среща в паузата на 
първенството. Пламен Кожу-
харов и съотборниците му ще 
приемат на стадион „Хрис-
то Ботев“ първодивизионния 
„Етър“ (Велико Търново). Ма-
чът ще се състои в петък, 4 
септември, от 17.30 часа. Това 
ще бъде полезна проверка за 
момчетата на Стоян Ацаров 
преди гостуването на „Хебър“ 
в шестия кръг от първенство-
то във Втора лига след седми-
ца. В срещата няма да вземе 
участие нападателят Емил Ко-
лев, който е на подготовка с 
националния отбор на Бълга-
рия за юноши до 19 години.  
„Етър“ пък ще бъде воден от 
завърналия се начело на тима 
Петко Петков. Специалистът 
постигна договорка с новия 
Управителен съвет на клуба 
от Велико Търново и ще про-
дължи да работи за „виолето-
вите“.  

В Дряново постàвят áюст 
нà àрх. Пенчо Койчев

„Янтрà” ще 
премери сили с 
„Етър” в пàузàтà 
нà първенството

“Бъки” се поäãотвя зà 
новия сезон в „А” РÕГ

криминална хроника
 В	 РУ	 –	 Габрово е об-
разувано бързо производ-
ство по чл. 216, ал. 1 от 
НКсрещу 55-годишен жи-
тел на областния град. На 
29 август, около 23:05, слу-
жители на РУ – Севлиево 
са установили и задър-
жали лицето в района на 
разклон за с. Армените, 
докато мъжът е унищожа-
вал умишлено с тесла, по-
ложената на платното за 
движение напречна шумна 
маркировка „М-20“. Раз-
следването продължава 
под надзора на Районна 
прокуратура – Габрово.
 На	 30	 август, около 
09:04 часа на улица „Бен-
ковска“ в Трявна, поли-
цейски служители спират 
за проверка мотопед без 
поставена регистрацион-
на табела, управляван от 
50-годишен гражданин от 
Варна. При проверката, 
водачът не представя до-
кументи за регистрация. 
От справка в информа-
ционните системи на МВР, 
също не са получени 
данни за регистрация на 
МПС-то. Извършен е оглед 
и срещу водача е образу-
вано бързо производство 
по чл. 345, ал. 2 от НК.
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цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 

УВеДОМяВа	СВОИТе	КлИеНТИ,	че:
	 На	16.09.2020	г.	от	09:00	до	13:00	ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности на 
съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района 
на Габрово, булевард „Априлов“ от № 27 до 61, ул. „Неофит Рилски“ № 33, ул. „Юрий Венелин“ от 
№ 1 до 11 и от № 2 – 30, ул. „Райчо Каролев № 2, ул. „Иван Гюзелев” № 1 – 3, ул. „Априловска” № 
7- 11, фирма ВАС със седалище булевард „Трети март“ № 7, смущение в електрозахранването на 
болница „Свети Иван Рилски“.

	 На	14.09.2020	г.	от	09:00	до	15:00	ч.	поради извършване на профилактика на съоръженията за 
доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на град Габрово, 
ул. „Генерал Николов“ № 1, „АМК - задвижваща и управляваща техника“ ЕООД, ул. „Генерал Нико-
лов“ № 7 и 33, „НДГ - Бизнес“ ЕООД, „Подправки Ком“ ЕООД, „Варц системи“ ООД, „Инима“ ООД, 
„Марина“ ООД, „Протърг инвест“ АД, „Скиптър“ ООД, „Тодоров и с“ ЕООД, „Фамилия Григорови 
ДБ“ ООД, ул. „Генерал Николов“ № 7, 11, 25, 33, 48, 52, 56 и 66, ЕТ „Стела-90“, „Феникс интернеш.
геймс“ ООД, „Анди 93“ ЕООД, „Елмира М“ ЕООД, „Дил инвест“ ООД, ДА „Държавен резерв и во-
енновременни запаси - ДА ДРВВ“, ул. „Генерал Николов“ № 58, „Фели“ ЕООД, „Фулмакс - 21“ АД, 
ул. „Алекси Димов“ № 2, 3, 4, 5, 8 и 11, ул. „Еким Цанков“ № 9, 11, 12, 13, 14, 19 и 21, ул. „Св. Йоан 
Предтеча“ № 1, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 34, 36 и 38, ул. „Къкрина“ № 2, ул. „Марин Дри-
нов“ № 16, 17, 18 и 22, ул. „Мусала“ № 2 и 6, ул. „Орлово гнездо“ № 4, ул. „Отец Паисий“ № 12, 14, 
16, 17, 25, 27 и 28, ул.“Топлик“ № 3, ул. „Филип Тотю“ № 1, 2, 3, 4 и 5, СД „Елида Кр.Станимиров“, 
църква „Св. Йоан Предтеча“, „Бул Билд - 2012“ ЕООД, център „Янда“ ООД, ЕТ „Стана - Стана Бог-
данова“, РЗОК - Габрово, „Пазари“ АД, „Майкъл 12“ ЕООД.

	 На	14.09.2020	г.	от	09:00	до	15:00	ч. поради извършване на профилактика на съоръженията за 
доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на град Габрово, 
ул. „Марица“ № 2, ул. „Неофит Рилски“ № 8, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29, „Ася-Екол“ ООД, 
„Елиа мебел“ ЕООД, ЕТ „СИД - Сидер Сидеров - Гергана Сидерова“, „Комтекст“ ООД, „Кристиян 
шууз“ ЕООД, „Краско тим“ ЕООД, ЕТ „Стоманобетон - Хр. Илиев“, Съюз на ЦАСД, ОУ „Неофит 
Рилски“, „Мастър П“ ЕООД, ЕТ „Ивелин Христов“, „Южени“ ЕООД, ул. „Неофит Рилски“ № 9 и 13, 
„Енев - Пилана“ ООД, „Трио климат“ ООД, ул. „Аврора“ № 2 и 5, ул. „Велико Търново“ № 2 и 8, ул. 
„Екзарх Йосиф“ № 1, 3, 4, 5 и 11, ул. „Ехо“ № 11, ул. „Народна“ № 12 и 15, ул. „Неофит Рилски“ № 
7, ул. „Николаевска“ № 62, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105 и 107, ул. „Стефана Богдан Генчева“ № 2 и 4, ул. „Тотю Иванов“ № 1, 
„Отрикс“ ЕООД, ГППДП ВИГ - ДЕНТ ООД, ЕТ „Валдем - Д. Тунджуков“, „Дженерал вендинг“ ЕООД, 
„Български пощи“ ЕАД, ЕТ „ИСИ - Искрен Георгиев“, ЕФ „Веди - Л“, „Център за анализи и контрол 
- Габрово“ ЕООД, ЕТ „АСИК-91 - Косто Костов“, ЕТ „ИРВЕС - Николай Колев“, „Уни системс“ ЕООД, 
ЕТ „Мариан Маринов“, „Пиреос недвижими имоти“ ЕООД, „Скиптър“ ООД, „Тривър“ ООД, книжар-
ница „Сокол“ ЕООД, ЕТ „Жана - Добромир Петров“, ЕТ „ММ 99 - Марина Христова“, „НИК-92-НК“ 
ЕООД, „Дезинфекционна станция“ ЕООД, ЕТ „Стил-СИС-Стефан Иванов“, „НИК-92-НК-2010“ ЕООД, 
ЕТ „СЕНИЛГА - Н. Симеонова“, „Лоли - 2010“ ООД, С.Л.С - ООД - Дончо Тотев, ул. „Гео Милев“ № 
1, 2, 3 и 4, ул. „Гимназиална“ № 1 и 16, ул. „Елин Пелин“ № 1, 3, 5 и 9, ул. „Иван Тончев“ № 15, ул. 
„Иван Люцканов“ № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39 и 41, ул. „Иван Христов“ № 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11 и 14, ул. „Николаевска“ № 135, ул. „Поп Андрей“ 
№ 1, 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 18, ул. „Тотю Иванов“ № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, „СМТЛ Дентал лабор-К-В“ ЕООД, ЕТ „Радостина 
Христова“, ЕТ „Дино - Габрово“.

	 На	11.09.2020	г.	от	09:00	до	13:00	ч.	поради извършване на профилактика на съоръженията за 
доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на град Габрово, 
пл. „1 май“ № 1 и 3, ул. „Опълченска“ № 4, ул. „Петко Каравелов“ № 5, пл. „10 юли“ № 5, ул. „Ра-
децка“ № 2, 7, 9, 11, 15 и 17, бл. „Детмаг“, ЕТ „Съни-ВН Ваня Митева“, „Ню  Бигининг - 88“ ЕООД, 
„Данис-2“ ООД, „Елко ЕП България“ ООД, „Кепитъл консултинг-заложна къща“ ЕООД, „Мити-Д“ 
ЕООД, църква „Св. Троица“, ТД на НАП - Велико Търново, „Ахат - 2013“ ЕООД, „Виста“ ООД, ЕТ 
„АВИЦ - Снежина Пенчева“, „Зара 105“ ЕООД, „Кобо“ ООД, „Конто експерт“ ЕООД, „Реставрация 
и консервация“ ООД, „Стомар“ ЕООД, „Фантази 7“ ЕООД, „Цвети-диа“ ЕООД, „Весита“ ЕООД, 
ЕТ „Триумфира - Недьо Радев“, „Мелиса 96“ ООД, „Резвая стройгруп“ ООД, ЕТ „Деметра - Диана 
Цанкова“, ЕТ „Мано - Габриел Тотев“, ПАН ЕООД, „Велмар 2010“ ООД, „Дирена“ ООД, „Паламуд 13“ 
ЕООД, СД „Спринт - Мънчев, Бурмов“, пл. „1 май“ № 3 и 6, ул. „Бедек“ № 2, ул. „Веслец“ № 2 и 
4, ул. „Даскал Цвятко“ № 1, 2, 4, 6, 7 и 8, ул. „Еким Цанков“ № 4, ул. „Николай Палаузов“ № 3, ул. 
„Опълченска“ № 2, 3, 4, 5 и 6, ул. „Отец Паисий“ № 4, 11, 13, 15, 23 и 28, ул. „Рачо Ковача“ № 1 и 
2, „НИК - Стефанов“ ЕООД, „Домакин“ ЕООД, „Копис“ ЕООД, ЕТ „Иваничка Митева“, „НИКИХРИСТ 
АХ“ ЕООД, „АВЕКС-СВВ“ ЕООД, „Генко импорт“ ООД, ЕТ „Радка Амуджева“, ЕТ „ПЕРСТЕП - П. 
Братованов“, ЕТ „Татяна Хинтоларска“, ЕТ „Христофор Коев“, „Ледландия“ ООД, „Божана-98“ ООД, 
„Феникс“ ЕООД, „Тривър“ ООД, „Агрина“ ООД, д-р Марияна Ат. Милчева, ЕФ „АХАТ - ЮРИ“, „Маги 
и син“ ООД, „Харис ММ“ ЕООД, „Пазари“ АД, „Исполин“ ООД, ЕТ „Севастопол - Мая Казакова“, ЕТ 
„РИПС - Р. Симеонов Н Симеонова“, „Зооветмаркет“ ООД, „Натали Зефер“ ЕООД, ЕТ „Балтов-М-97 
- М. Колев“, ул. „Еким Цанков“ № 6, 8, 15 и 17, ул. „Изворна“ № 21, ул. „Калоян“ № 1, 11, 15, 17, 19, 
24, 34, 36, 38, 40, 42, 44 и 46, ул. „Козлодуй“ № 1, 6 и 8, ул. „Марин Дринов“ № 9, 11, 13 и 15, ул. „Ни-
кола Михов“ № 25, ул. „Николай Палаузов“ № 1, 3, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26 и 27, 
ул. „Опълченска“ № 9, 11, 33 и 35, пл. „10 юли“, ул. „Филип Тотю“ № 2, ЕТ „Сапфир - Г. Костадинов“, 
„Роса-М“ ООД, „ТНТ-Тошеви“ ООД, „Бета“ ЕООД, ЕТ „Леон - Владимир Генчев“, „Реставрация ЕАД 
София“, „ДИОН 2012“ ЕООД, Регионален исторически музей - Габрово.

 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица 
се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране. Допълнителна 
информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

уВЕдоМлЕниЕ
ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 

цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 

УВеДОМяВа	СВОИТе	КлИеНТИ,	че:
	 На	11.09.2020	г.	от	08:30	до	13:30	ч.	поради извършване на неотложни ремонтни дейнос-
ти на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването 
в района на Трявна, ул. „Цаньо Шишков“; ул. „Захари Петров“; ул. „Иван Вазов“; ул. „Васил 
Априлов“; ул. „Уста Иван“; ул. „Уста Иван“ № 8 и 10; ул. „Светушка“; ул. „Иглика“; ул. „Христо 
Смирненски“ и ул. „Васил Михалев“.
 Временни смущения в електрозахранването са възможни	от	08:30	до	09:00	ч.	и	от	13:00	
до	13:30	ч.	в районите на ул. „М. Д. Венков“; ул. „Христо Патрев“; ул. „Димитър Софиянлия-
та“; ул. „Васил Левски“; ул. „Христо Ботев“; ул. „Херман Гмайнер“; част от ул. „Стара плани-
на“ – от кръстовището до Автогарата нагоре до № 121; ул. „П. Р. Славейков“ – от пресечката 
с ул. „Шаховец“ надолу; ул. „Цаньо Захариев“; ул. „Уста Генчо“; част от ул. „Възрожденска“; 
част от ул. „Никола Кабакчиев“; фирма „Интертоп“; „SOS Детско селище“; ЖП гара Трявна; 
ул. „Планинец“; ул. „Пролет“; ул. „Пейчева ливада“; ул. „Китка“; ТП „Елвия“; ул. „Васил Лев-
ски“; ул. „Бойчо Войвода“; с. Глутници; с. Белица; с. Райнушковци; с. Ошани; с. Маневци; с. 
Армянковци; с. Фъревци; с. Павлевци; с..Никачковци; с. Стръмци; с. Стражата; с. Даевци; с. 
Попгергевци; с. Дъскари; с. Михаилчетата; с. Долни и Горни Мечевци; с. Раевци; с. Дръндари; 
с. Иван Димово; с. Велково; с. Димиевци; всички фирми на територията на бивш ДАП; МТС; 
Бетонов възел – фирма „Монолит“; Хлебозавод; СТП „Промкомбинат“; района на бивша Кра-
веферма; кв. Стояновци; с. Малки Станчевци; с. Христовци; с. Големи Станчевци; с. Сухолое-
вци; с. Черновръх; с. Кисийци; с. Керени; с. Чакали; с. Добревци; с. Томчевци; МТП „Чинар“; 
Ретранслатор; хотел „Престола на Мария“; с. Бърдени; с. Царето; с. Чифлика; с. Миховци; ул. 
„Индустриална“; ул. „Бенковска“ – от кръстовището за кв. Кисийска мера до края на улицата; 
ул. „Черновръх“; ул. „Кисийска мера“; ул. „Агликина поляна“; ул. „Георги Измерлиев“; Социа-
лен дом; всички фирми на територията на бивше АПК; Комплекстрой работилница; бензинос-
танция „Петрол“; ул. „Ангел Кънчев“ № 150 до № 160; фирма „Тримекс“; Кланица; ул. „Васил 
Априлов“ № 2 и БКТП „Пречиствателна станция за отпадни води“.

 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оря-
ховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране. 
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

уВЕдоМлЕниЕ
ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 

цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 

УВеДОМяВа	СВОИТе	КлИеНТИ,	че:
	 На	11.09.2020	г.	от	14:30	до	17:00	ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейнос-
ти на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването 
в района на Трявна, Гаров площад и фирмите около него; ул. „Васил Левски“ до прелеза; ул. 
„Стара планина“ около Автогарата; ул. „Ангел Кънчев“ от кръговото до ТПК „Балкан“.
 Временни смущения в електрозахранването са възможни от	14:20	до	14:40	ч.	и	от	16:40	
до	17:00	ч.	в районите на с. Глутници; с. Белица; с. Райнушковци; с. Ошани; с. Маневци; с. 
Армянковци; с. Фъревци; с. Павлевци; с..Никачковци; с. Стръмци; с. Стражата; с. Даевци; с. 
Попгергевци; с. Михаилчетата; с. Дъскари; с. Долни и Горни Мечевци; с. Раевци; с. Дръндари; 
с. Иван Димово; с. Велково, с. Димиевци; всички фирми на територията на бивш ДАП; МТС; 
Бетонов възел – фирма „Монолит“; Хлебозавод; Промкомбинат; района на бивша Кравефер-
ма; кв. Стояновци; с. Малки Станчевци; МТП „Винтайм“; с. Големи Станчевци; с. Сухолоевци; 
с. Черновръх; с. Христовци; с. Кисийци; с. Керени; с. Чакали; с. Добревци; с. Томчевци; МТП 
„Чинар“; Ретранслатор; хотел „Престола на Мария“; с. Бърдени; с. Царето; с. Чифлика с. 
Миховци; ул. „Златьо Ошански“; ул. „Уста Димитър“; ВиК - Трявна; част от ул. „Бенковска“; 
Лимонадената и фирмите около нея; ул. „Стоянков дол“; ул. „Украйна“; градската част от кв. 
Стояновци; ул. „Александър Стамболийски“; ул. „Кавалджийска“; ул. „Белновръх“; ул. „Капи-
тан Райчо“; „Топливо“; ул. „Иванка Горова“; ул. „Никола Кабакчиев“; ул. „Хаджи Димитър“; 
част от ул. „Възрожденска“; ул. „Рада Трайкова“; част от ул. „Любен Каравелов“; ул. „Ангел 
Кънчев“ № 132 – целият блок.

 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оря-
ховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране. 
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

уВЕдоМлЕниЕ
ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 

цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 

УВеДОМяВа	СВОИТе	КлИеНТИ,	че:
	 На	14.09.2020	г.	от	08:30	до	15:30	ч.	поради извършване на неотложни ремонтни дейнос-
ти на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването 
в района на Трявна, кв. Бъчвари; ул. „Горска“; ул. „Стара планина“; ул. „Билка“; ул. „Бедек“; 
кв. Ковачевци; кв. Боевци; ул. „Балкан“; ул. „Бял камък“; кв. Горни и Долни Цоневци; ул. 
„Ганьо Кънев“; ул. „Ради Ноев“; ул. „Георги Лазаров“; ул. „Пролет“; ул. „Бузлуджа“; кв. Вили 
Плачковци; кв. Горни Плачковци; с. Малки Плачковци; кв. Късовци; кв. Стоевци; с. Йововци; 
с. Ножери; с. Сечен камък; кв. Пунговци; с. Радевци; кв. Нейковци; кв. Минкино; кв. Донкино; 
с. Драгневци; с. Гръбчево; с. Брежници; КТП „Суходола“; ТП „ДИП–1ви май“; КТП „Хидро-
строй“; ТП „Петрургия“; ТП „Инструмент“ и ТП ТПК „Колективен труд“.
 Временни смущения в електрозахранването са възможни от	08:30	до	09:00	ч.	и	от	15:00	
до	15:30	ч.	в районите на с. Улеи; с. Радино; с. Енчевци; с. Горни и Долни Радковци; с. Ма-
руцековци; с. Носеи; с. Брадари; с. Киселковци; ул. „Планинец“; кв. Бъчвари; ул. „Горска“; ул. 
„Стара планина“; ул. „Билка“; ул. „Бедек“; кв. Ковачевци; кв. Боевци; ул. „Балкан“; ул. „Бял 
камък“; СТП Хижа „Планинец“ и МТП „Марков ток“.

 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оря-
ховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране. 
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

МАрГАрИтА СпАСоВА

 Социалният формат „ТЯ в 
Габрово” се завръща на 2 сеп-
тември (сряда) от 18.00 часа в 
Кафе Библиотеката с говори-
телки Венета Козарева и Дани-
ела Данис Туран-Христова.
 „ТЯ в Габрово” представя 
активните жени на Габрово и 
дава възможност на момичета 
и жени с различни истории, ра-
ботещи в различни професио-
нални сфери, да споделят свои-
те преживявания, препятствия-
та, с които са се сблъсквали, и 
успехите, които са постигнали.
 Социалният формат „Тя в...“ 
е създаден през 2018 година от 
Академия „Екатерина Караве-
лова“ в Пловдив. След успеха 
там започва да се провежда 

във Варна, Габрово, Велико 
Търново и Сандански, а в мо-
мента се развива и в Севе-
розападна България. Всички 
събития се организират от до-
броволци.
 Венета Козарева е едно от 
емблематичните лица на Дом 
на хумора и сатирата и посве-
щава 45 години от живота си 
на неговата кауза. Занимавала 
се е с литература, фолклор, ет-
нология, проблеми на градска-
та култура, габровския хумор и 
карнавал. Казва, че в Габрово 
има магия, а хуморът е дипло-
мация.
 Даниела Данис Туран - Хри-
стова е много неща на този 
етап от живота си, но главно 
се определя като родител, му-
зикант - цигулар, творец, учител 

и артистичен секретар на Га-
бровския камерен оркестър.
 Септемврийските говори-
телки със сигурност ще вдъх-
новят всички присъстващи със 
своите истории, а ето какво 
вдъхновява тях:
 В е н е т а	
Козарева : 
„Енеригята 
на младите! 
Също едно 
красиво цве-
те или пей-
заж, спекта-
къл, концерт, 
и з л о ж б а , 
при вида на които бих възкли-
кнала „Ах!” и бих ги заснела. А 
после ще ги споделям с прияте-
ли, за да достига красотата до 
повече хора”.

 Даниела	
Данис	 Туран	
-	 Христова: 
„Всичко! Аз 
съм от типа 
хора със сил-
но чувство на 
впечатлител-
ност. Вдъхно-
вението понякога идва от най-
простите неща, случващи се в 
ежедневието. Може да ме про-
вокира една случайна усмивка 
от непознат на улицата, една 
добра дума, един мил жест, 
неочаквана покана за участие... 
Емоциите са на високо ниво 
в мен и затова вдъхновението 
често е провокирано от тях”.
 Събитието е с вход свободен и 
ще се проведе навън при спазване на 
всички противоепидемични мерки. 

уВЕдоМлЕниЕ
ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 

разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 
цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 

УВеДОМяВа	СВОИТе	КлИеНТИ,	че:
	 В	периода	28.09.2020	-	02.10.2020	г.	от	09:00	до	16:00	ч.	
поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съо-
ръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато 
електрозахранването в района на Габрово, село Армени, або-
нати, захранени от трафопоста в началото на селото.

	 В	периода	23.09.2020	-	25.09.2020	г.	от	09:00	до	16:00	ч.	
поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съо-
ръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато 
електрозахранването в района на Габрово, село Армени, або-
нати, захранени от трафопоста в началото на селото.

	 В	периода	15.09.2020	-	18.09.2020	г.	от	09:00	до	16:00	ч.	
поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съо-
ръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато 
електрозахранването в района на Габрово, село Армени, або-
нати, захранени от трафопоста в началото на селото.

 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите 
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране. 
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 
61.

Социàлният формàт “ТЯ в Гàáрово” преäстàвя 
Венетà Козàревà и Дàниелà Дàнис Турàн-Õристовà



4 1 септември 2020 г. арт

Учредителите	и	партньорите	на	
априловските	награди	за	литература

ОБяВяВаТ	КОНКУРС	
За	КНИГИ,	

издадени	в	периода	от	1	септември	2019	г.	
до	15	септември	2020	г.,	

или 
РЪКОПИСИ 

в	следните	жанрове:

ПОеЗИя	 ПРОЗа		лИТеРаТУРа	За	Деца	
	ХУМОР	И	СаТИРа		еТНОГРафИя		КРаеЗНаНИе 
 В конкурса могат да участват всички автори, роде-
ни или дълго пребивавали на територията на община 
Габрово, както и всички редовни членове на Друже-
ството на писателите – Габрово.
 Книгите или ръкописите (в два екземпляра), придру-
жени от кратка творческа биография, трябва да бъдат 
предадени до 15 септември 2020 г. в Отдел „Култура” на 
Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3.
 Книгите, участвали в конкурса, остават за 
фонда на РБ „Априлов-Палаузов“. 

Дружеството	на	
писателите	-	Габрово	

Ви	кани	
на	представянето	на	
сатиричната	книга	

„ПРАЗНА ВИЛИЦА“ 
на Добрина Симова 

на 4 септември 2010 г. от 
17.00 часа в Залата на 
жирафите на Музея „Дом 
на хумора и сатирата“. 

 Ще бъдат спазени из-
искванията за социална 
дистанция.

 Добрина Симова е 
родена в град Угърчин. 
Завършва Математиче-
ската гимназия „Юрий 
Гагарин“ в Ловеч, а след 
това следва българска 
филология във ВТУ „Св. 
Св. Кирил и Методий“. 
През живота си е работила като учител и журналист.
 Досега има седем написани книги, като  „Празна вили-
ца” е най-новата й творба.

Христо Мандев - 
Хижар

Зà коãо цъфтят 
цветятà?
 Безбройни са цветята в 
природата. По планините раз-
нообразието им също е богато. 
Но там господството в цар-
ството им хората признават на 
омайничето и еделвайса, които 
цъфтят само по високото – да 
възхищават планинарите! В по-
лето цъфтят макове, цъфтят 
треви и маргарити. А по полян-
ките из горите е царството на 
синчеца и теменужките.
 Така разсъждавайки, на-
края стигаме до украсата на 
дворовете и градините на хо-
рата по села и градове. Това е 
вече съзнателното подреждане 
на най-красивите цъфтящи ви-
дове, за да радват окото на 
всеки човек. За тези цветя се 
полагат грижи – те са гале-
ничета за хората, не са като 
дивите цветя в природата. За 
да са винаги свежи, да се раз-
тварят пъпките им сутрин и по 
цял ден да украсяват предоп-
ределените им кътчета.
 Макар че Габрово не носи 
славата на особено цветен 
град, може да се похвали с 
добре уредени и поддържани 
цветни градини, алеи и обосо-
бени в различни форми кътче-
та измежду жилищните блоко-
ве. Като се започне от тези 
цветни украси в центъра, които 
са известни отдавна на хората, 
вече радват жителите и гости-
те на града още много други 
китни градини. Такива са до 
Дома на хумора и сатирата, на 
жп гарата, до Обръщалото, в 
парка „Маркотея“, на Шиваров 
мост, на входа откъм Севлиево 
и на много други места. До-
бре се поддържат и квартал-
ните градинки – в Младост, на 
Бичкинята, до автогарата, до 
новия пешеходен мост и ЖК 
„Дунав”.
 Действително цветната кар-

тина на Габрово е много про-
менена през последните 2-3 
години. Като примери могат да 
се посочат централните гра-
динки пред Общината и Съдеб-
ната палата, между Регионал-
ната библиотека и Читалището, 
пред бившия Дом на книгата 
и някогашното кафене „Глине-
ните гърнета”. Не бива да се 
пропуска и голямата промяна 
на зелената площ и крайпът-
ните алеи по ул. „Брянска” под 
хотел „Балкан”, до кръговото 
кръстовище пред Консултатив-
ната поликлиника, пред Втора 
поликлиника и парка до Об-
ръщалото. И по крайречните 
алеи, особено по десния бряг 
на Янтра!
 За „разцъфтяването” на 
Габрово в днешно време има 
принос малобройната група 
„цветари” при общинската фир-
ма БКС. И хората, които се 
занимават с поддържане на 
тревните площи, дърветата и 
храстите. На всички тях ние, 
гражданите, дължим нашата 
благодарност за разкрасяване-
то на града, като се надяваме 
това да не е само за неговата 
юбилейна 160-а годишнина! 

Öветен 
репортàж
 Ровейки се из информа-
ционните мрежи, вниманието 
ми привлече едно телевизион-
но филмче за цветните градин-
ки на Габрово. Беше авторска 
продукция на познатата ми от-
преди много години Светлана - 
същата, която направи първото 
тв представяне на литератур-
ното ми творчество за деца.
 Сегашната публична изява 
на габровската журналистка 
касаеше целогодишния труд 
на група жени от общинската 
фирма, разкрасяващи буквал-
но областния град. От раз-
говора й с ръководителката 
им Светлана представяше на 
публиката сезонното зацветя-
ване на многобройните габров-

ски градинки. В същото време 
операторът умело насочваше 
камерата към цветарките, кои-
то засаждаха пъстроцветните 
лехи в градинката около пло-
щад „Възраждане”, а после 
– срещу Дома на хумора и 
сатирата. Беше удоволствие да 
гледа човек как сръчните ръце 
изваждаха цветята от саксий-
ките и ги заравяха в браздите 
с рохкава пръст, оформящи 
интересни многоцветни фигури.
 В същото време от ин-
тервюто на Светлана с ръ-
ководителката на цветарките 
зрителите можеха да научат, 
че след цъфтежа на лалета-
та, теменужките и паричките в 
ранната пролет градинките се 
украсяват с други видове цветя 
за през лятото. Тогава пък гри-
жите на тези хора се пренасят 
към редовното поддържане на 
цветните лехи – плевене, пре-
копаване, напояване, почист-
ване, подмяна на някои цветя 
и пр.
 И в оранжериите работата 
никога не спира. Там се под-
готвят луковиците за есенното 
засаждане и се подготвят раз-
садите на стотици растения 
в голямо цветово разнообра-
зие. Всичко това се прави при 
спазване на изискванията за 
своевременно отглеждане на 
отделните видове и разцветки.
 Стана въпрос и за кражби-
те на цветя от недобросъвест-

ни граждани.
 – Вече намаляха, не е как-
то беше преди година – от-
върна шефката. – Най-много 
случаи тогава имахме при цве-
тарниците по парапета край 
Янтра в центъра на града. Не-
прилично, грозно поведение! 
Дано вече да са се задоволили 
злосторниците!
 В допълнение ще кажа: 
всеки очевидец би се възму-
тил при вида на проскубаната 
огромна саксия. Дори да е ог-
ледалният й образ в бистрите 
води на Янтра.

Похищение
 Вървях усмихнат по край-
речната улица, току-що поела 
надолу от емблематичния за 
Габрово мост „Игото”. Пролет-
ното ми настроение допълваше 
лекият ромон на Янтра и бя-
гащите по вълничките й „зай-
чета” от отразените слънчеви 
лъчи. Но не само от това – на 
самия мост бях срещнал отко-
лешен приятел, който ми беше 
припомнил малко позабравена 
весела случка от изкачването 
ни в Пирин. От времето на 
безгрижните ни години.
 Затова сега вървя надолу 
и се усмихвам. Щастлив! Пред 
мен, на разстояние, кърши 
стан млада жена в пъстра рок-
ля. И настроението ми се по-
качва естествено. Забързвам 
ход, но не ми спори – години, 
години!
 В близост до новия пе-
шеходен мост – кривия, же-
ната ненадейно се спира до 
пергулата с единствената раз-
цъфнала бяла роза. „Да й се 
полюбува”, помислих си. И тя 
наистина впери поглед в раз-
кошните цветове. Но бързо 
протегна и ръце към храста 
и откърши китка. После ня-
как нехайно продължи пътя си, 
предизвикателно размахвайки 
откършената клонка.
 Изумен, на устата ми за-
стина грубата ругатня „Прос-
тачка!” и настроението ми се 
срина отведнъж.

Цонка Христова

СЪБУЖДАНЕ
Изцяло наши са само сънищата -
свят, който ни принадлежи и поглъща.
Свят, в който миналото и пътищата
живеят в обладана от духове къща.
И ние си сънуваме кротичко,
изхвърлени, поругани от ятото птици.
Скубем си перата, за да пишем
самодостатъчната си история -
с древния език на циници.
Останахме без крила и без човки,
даже музеите не ни допускат
в старовремската си чакалня,
музеите – тези сладкодумни старчоци,
интелектуално обременени
и леко чалнати.
До болка е страховито събуждането
животът ни – в розово -
каква безочлива мелодрама... 
В съня си все още сме живи
между живите - 
ние - нежна изгубена нация от двама.
Сънищата ни са с криле на пеперуди,
с белотата на щъркели
и с устни на умираща роза.
В сънищата си все още имаме родина,
икони, от целувки оплюти -
на поезията - прозата....
И герои си имаме, дето все мрат
за нещо си важно, навръх планината.
Можеш само да ги мечтаеш,
но не можеш да ги докоснеш,
да си поговориш с тях за времето,
да ти отворят широко вратата...

Ако се събудим – те ще изчезнат....
Ще трябва сами да лекуваме болките.
Ще трябва да си спомним отново
своето име. Ще трябва толкова
икони с кръв и думи да нарисуваме
да избодем очите на слънчогледите,
гърбовете си в мост да издуваме.
неочаквани и непредвидими.
Но ние в постелята на топло се гушим,
пролетта по вратата ни яростно блъска,
разговарят си с душите ни 
две гладни врабчета,
и мъката с думи разпръскваме.
Че няма сън без събуждане,
без разпятие възкресение няма...
Даже Христос, докато си пие от чашата,
смъртта претворява 
в най-съвършената си реклама.

Петко Хинов

СлАвяНСкА тЪгА
Отлитат онемели — като птици,
огреяни от заник тихоален...
Напущат ни — на мащеха дечица, —
славянските слова със взор прощален,
с очи дълбокосини, примирени,
провождат ни из пътя „нов“ плебейски,
и шепнат сякаш: „сбогом!“, утомени
от лъст латинска, похот европейска.
... Бълнуваща за нрави нехристови,
прелъгана от Запада разгулен,
измамена Родино, с думи нови
позора си се мъчиш да забулиш!
ІІ.
Целувам славянското слово —
„Бог”, „Светлина”, „Бъди!”,
и сякаш сред вас съм отново
мои чисти и святи деди!..

Даниела Балканска

МИСЪл	ДОБРа	

Нека търсят истината,
Това отнема време,
Цял живот, или пък два,
Малцина долавят я сега,
А тя е само една,
Да не позволяваш 
лоша дума на ума,
За нищо и за никой, никога! 
Да сравняваш някой 
с някой ти не можеш,
Защото всеки е единствен 
и прекрасен,
Истината е една,
Другото е само
Твоята съсипана душа!

Галина Петрова

аЗБУКа	На	лИПСИТе	

Ако времето се връщаше назад
Задачата щеше да е твърде лесна
Без завои и многоточия...
Усмивката, погледът и думите
Които винаги ще сътворяват
Аз-ът в мен, който остана, 
когато си отиде ти.
Невинаги съдбата върви 
с нас ръка за ръка
Ако беше така, нямаше 
все да те търся в мрака.
Лети времето,
И пак лятото ехти.
Плажът, морето
Слънчеви лъчи.
И това, което отново ми липсва си
Ти
Единствената константа 
в живота ми.

Отличени сà учàстниците в конкурсà „Аз, ãлàс и съвест нà епохàтà”
НЕЛИ тотЕВА – ГЕорГИЕВА 
– СЕкрЕтАр НА НАроДНо 

ЧИтАЛИщЕ „рАзВИтИЕ-1870“
 Народно читалище „Развитие-1870“ 
обяви конкурс за поезия „Аз, глас 
и съвест на епохата“, който е във 
връзка с 90-годишнината от рожде-
нието на Пеньо Пенев. Литературният 
кабинет в севлиевското читалище 
догодина ще отбележи своя 70-годи-
шен юбилей и носи името на поета, 
който е родом от севлиевското село 

Добромирка.
 Онлайн конкурсът бе явен - за 
творци от Габровска област, които 
трябваше да изпратят до три непубли-
кувани стихотворения, представящи 
искрите, огъня и вълнението на на-
шето време в срок от 13 юли до 13 
август. Участниците, изпратили своите 
стихотворения до средата на август, 
бяха разделени в две възрастови 
категории – до 18 години и над 18 
години. Тричленното жури с председа-

тел Димитър Васин – ръководител на 
литературен кабинет „Пеньо Пенев“, и 
членове – Нели Тотева – Георгиева – 
секретар на Народно читалище „Раз-
витие-1870“, както и Галя Христова 
– организатор в читалището, отличи 
най-добрите стихотворения.
 В първа възрастова категория 
журито присъди две поощрителни 
награди – на Галина Петрова - за 
стихотворението й „Азбука на лип-
сите“, както и на Румен Гатев – за 

стихотворението му „Кметство“. Отли-
чените участници в първа възрастова 
категория ще получат грамота, книга 
и символична парична награда.
 Във втора възрастова категория 
първо място заслужи Цонка Христо-
ва от Дряново за стихотворението 
„Събуждане“. Второто място журито 
отреди на Петко Хинов от Севлиево 
за стихотворението „Славянска тъга“. 
Третата награда е за Даниела Бал-
канска, също от Севлиево, за стихо-

творението й „Мисъл добра“. Награде-
ните във втора възрастова категория 
ще получат грамота и парична сума.

„Имаш ли да кажеш нещо свое, 
по своему ново – кажи го!
Дай го направо от сърце –
вярно, смело и естествено.
Просто като вик, като светъл лъч, 
който пробива тъмнината!“
 

Пеньо	Пенев

Румен Гатев

кМЕтСтвО 
Автобусът спря.
Единствен бях
за тази спирка.
Приземих се
и видях –
фасове, шушлоп
и счупени стъкла.
Жега е.
Встрани табла със
траурни хартии.
Мъничко над тях
е седнал храм
на сто години.
Площадчето е 
изкривено.
Паисий Хилендарецът
потънал в бурени,
керемидите му счупени,
оградата разтурена.
Челото мазно,
устата скърца.
Вода ми трябва – тръгнах.
Пред магазинчето – сянка.
Шумят короните
зелени тъй приятно.
Масите празни.
Вдясно двама
си шушукат и помислих:
„Пияници са – ясно“.
На излизане
отблизо ги огледах.
Те не бяха се
натряскали, а
плещеха нещастно.
Приказката уловил, се смаях.
Кметския сурат
отгатнах, другият
ми беше непознат.
Заслушах се:
„Америка командва! 

Сценарият написан е.
От нашата страна
не става нищо“.
Продължих си пътя.
Главата гори,
а мислите парят:
„Ругая пустите им
конспирации!
Западът ли е виновен?
Че тече читалищният
покрив.
Че около църквата е
сметище.
Че до нея циганското
племе си върти гюбеците. 
Че културата жестоко
е пребивана.
За измамата на
наште управляващи
и престъпните деяния.
За туй, че ни окрадоха
и още им е
недостатъчно.
Стигнаха до костите и
костен мозък искат.
Проклетници!“
Денят завърши с
работа – мотика.
Вечерята бе блага –
пържени яйца и хляб. 
Утрото дойде с
експресен влак.
Автобусът спря.
Автогарата и
пак градът.
В павилионите
пържат мекици,
пушек се носи –
бензинът е скъп.
Шахтите земни – вонят.
За своето пътуване написах.
Досетихте ли се?
Там е ужасно мъртвило
и няма признак
за живо.
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Георги Рачев: Доверие по време на 
                           безвремие не ще намерите

Две първи награди за есето, посветено на 
стогодишнината от рождението на Карл Кандулков
Тотка Полякова
 На 16 юни преди 100 години в град Севлиево се е родил Карл 
Кандулков. Орисан да има необикновена съдба и завидна човешка 
мисия, той остави светла диря в два века и няколко поколения. 
Остави ни прекрасни сгради и паметници и два кметски мандата, 
по които се равняват и днешните кметове на Габрово.
 Това беше мотивацията на Настоятелството на НЧ „Габрово 
- 2002” да включи в творческия си план за рубриката „Бележити 
българи” тържествено честване на 100-годишнината от рождение-
то на този заслужил „габровец”. Пандемията осуети голяма част 
от заплануваните мероприятия, но обявяването на конкурс за 
написване „Есе за Карл Кандулков” се осъществи виртуално със 
съдействието на габровските медии „100 вести”, „Бумеранг радио” 
и „Габрово нюз“. Нещо повече, в инициативата се включи Агенция-
та за недвижими имоти „Регент”, като президентът Румен Георгиев 
удвои наградите от 100 и 50 лв. и предложи да включим и спомен 
за Кандулков. В продължение на месец по електронната поща на 
читалището идваха произведенията на участниците и на 30 май  
журито разполагаше с 14 предложени есета и два спомена. В 
голямата си част авторите на есетата са млади хора от 15 до 34 
години, като автор на един от спомените е известният музикант 
Илко Илиев, който е без възраст. 
 Удоволствието да дадат своята оценка имаха поетесата Елена 
Георгиева - главен експерт в отдел „Култура” на Общината, Христо 
Петров - журналист и преподавател по журналистика в НАГ, и Тот-
ка Полякова - журналистка и председател на НЧ „Габрово - 2002”.
 Още при първо четене се откроиха три есета - на Денислав 
Димитров - на 18 години; на съавторките - майка - Магдалена То-
дорова, и дъщеря - Мария Чолпанова, и Ивайла Василева, на 15 
години, както и двата спомена на Борислав Димитров - на 34 г., от 
София, и Илко Илиев от Габрово. По искане на автора от София 
Борислав Димитров, ако бъде класиран, се отказва в полза на 
млад есеист.
 Това даде възможност журито да се обедини за следното 
разпределение на наградите: две първи награди по 100 лв. за Де-
нислав Димитров и Магдалена Тодорова и Мария Чолпанова.  Вто-
ра награда за есе получи Ивайла Василева, на 15 години, и Илко 
Илиев, класиран на второ място за спомен, също 50 лв. 
 Авторите получиха своите парични награди в офиса на чита-
лището, който се намира в една от най-емблематичните сгради на 
Карл Кандулков – Дом на културата „Емануил Манолов”.  
 Останалите участници, заедно с наградените, ще бъдат покане-
ни да получат своите специални грамоти за участие на честването 
в зала „Възраждане” през есента.

Александър Райнов

Несáъäнàтà мечтà
 Ако нещо в живота ми е тежало, това 
е, че си останах със средното си техниче-
ско образование. Като ученик в VII клас 
обикнах моята преподавателка, другарка-
та Топракчиева. Тя преподаваше по гео-
графия. Много увлекателно разказваше за 
държавите по света, реките, за моретата, 
за океаните, планините, за ветровете и 
за населението по света. Още си я пред-
ставям с хубавата дълга показалка, като 
посочваше границите на всяка страна.
 Този предмет много ме влечеше. С 
ненаучен урок никога не ходех на учили-
ще. Влюбих се в учителката си по геогра-
фия. Как увлекателно предаваше урока. 
Случваше се така, че все аз отивах за 
картата на света в учителската стая. 
Никога няма да забравя преподавател-
ката си по любимия ми предмет. Учех в 
трета прогимназия „Д-р Иван Селемин-
ски“ - Сливен. От нашия квартал може 
би пет километра винаги сутрин вървях 
пеша. Нямаше автобуси, както сега. Баба 
ми казваше: „Сашо, на теб ти мяза да 
станеш даскал, моето момче! Вуйчо ти е 
офицер. Тъй като те гледам, май в бъде-
ще ще бъдеш учител. Много си внимате-
лен към малките деца. Нека да оди нявга 
да ги учиш на четмо и писмо!“.
 И наистина вече в VII клас аз исках 
да следвам география, да опозная света. 
И да не счупя хатъра на баба си, мечтаех 
и аз да преподавам като моята учителка 
предмета география. Невинаги се сбъдват 
мечтите. Бях здраво момче. Много обичах 
футбола. От спорта най-харесвах да ритам 
топката и да играя шах. Футболът беше 
моята първа любов и пеех в ученическия 
хор. Другарката Ярмела Костова свиреше 
на цигулка. Тя първо мен посочваше да 
изпея упражнението, което току-що сме 
взели по пеенката, и Шекорукито (Шени), 

която единствено свиреше на акордеон. 
Аз много й завиждах. И двамата винаги 
имахме все отличен.
 Забелязала ме в училище как играя с 
топката. Започнах тренировки в детския 
градски военен отбор по футбол. С двата 
крака ритах безупречно. Бях ляво крило. 
Отборът се казваше „Генерал Заимов“ - 
Сливен. А бяхме многодетно семейство. 
Спохождаше ни недоимъкът. И врабчето 
кацна на рамото ми. Инспекторът на дет-
ската педагогическа стая другарят Цеков 
ми предложи. Преди това се запознал с 
моето семейство. „Искаш ли да учиш в 
София?“ Казах му: „Да“ - и продължих: 
„Ами кой ще ме издържа?“ „Не се бой – 
на държавни разноски.“ Аз се зарадвах. 
Майка и татко се ядосваха, че за гимна-
зията нямам униформа, шинел, чанта. Учи-
лището било три години. Имало и отдел 
„Студена обработка на металите“. Аз казах 
– стругар! Тогава те бяха на мода. Завър-
ших професионално техническо училище 
„Максим Горки“ - стругаро-фрезист, но ни 
се признаваше X клас – реално. А исках 
да следвам география. Училището завър-
ших с успех „много добър“, със стипендия 
в пансион.ъАз не знаех. Класният ми 
каза, след като завърших. Бях секретар 
на ДКМС на училището. 
 След казармата сливенският вятър ме 
повя в Габрово. Тук си завърших средното 
техническо образование. Работех като 
стругар, после като монтьор на станове 
„Янтра“ - 2, професии все близки. Едно-
временно и пеех в ансамбъла за песни на 
народите в ПТК „Васил Коларов“ - Габро-
во. Едновременно участвах и в смесения 
хор „Априлов – Палаузов“ 5 години. Дири-
гент ни беше маестро Христо Питев, а во-
кален педагог – з.а. Крум Бояджиев от Со-
фия. Три години ми школуваха гласа. След 
това ме приеха в хор „Емануил Манолов“, 
където бях 31 години хорист и солист. Тук 
вече изпитах сладостта от певческото 
изкуство. Малко пях и във вокална група 
„Шанс“ за стари градски песни.

 Не можах да следвам география. Във 
военното окръжие ми казаха, че нямам 
късмет. Баща ми е фронтовак. Участвал е 
във Втората световна война. Бил е плен-
ник. Освобождава се и пак на фронта с 
генерал Стойчев в боевете в Унгария. Не 
е бил раняван. Аз от вълнение не можах 
да се сетя да кажа, че е бил пленник. 
Много ми стана мъчно. Още тъжа. Но 
на никого не се сърдя. Пея на 11 езика. 
Обществеността ме нарича „по призвание 
певец“.
 От висшестоящи органи бях изпратен 
на работа в ЕТЗ „Подем“. Тук обучавах 
виетнамци. И тук пеех в най-добрия ра-
ботнически мъжки хор в страната. Пял 
съм на съветски делегации, международни 
делегации. На дипломатическия българ-
ски корпус, когато идва Тодор Живков 
в Габрово. Песента ми отвори вратите в 
живота. Даде ми крила. Обиколих Европа, 
но друго си е да имах висше образова-
ние. За мен песента е хляб, въздух, вода и 
топлина. 
 Наред с пеенето, обичам да се за-
нимавам и с литература. Пиша стихове, 
разкази, спомени и размисли. Имам книги 
в ръкопис: „Към нови хоризонти“, „Живея 
с песента“, „Отново родени“, „Живите пом-
нят“, „Спомен и размисли“ и „Разкази“.
 Семейството се състои от 5 човека. 
Тримата сина са със средно образование. 
Най-малкият свири на акордеон. Само 
съпругата е с основно образование. Агити-
рах я като млада да учи вечерно, щях да й 
помагам, но майка й казала, че там ходят 
да се любят. След тази мисъл разбрах, че 
няма смисъл да я агитирам повече. Чак 
сега на възраст ми казва, че трябвало 
мен да послуша. Има една сентенция, 
която казва: „С лош човек можеш да се 
разбереш, но с прост – никога“.
 Възпитанието на хората е най-раз-
лично. Моят баща казваше: „Криво дърво 
само огънят го оправя“. А аз казвам: „Ни-
кога не стигай до крайности. Доброто ще 
надделее“ - Достоевски.

 Поезията на Венелин Бараков е 
поезия на Любовта. В нея, смътно – 
като в огледалото на Другия, в което 
единствено сме самите Ние, виждаме 
мълчанието на сърцето. Чудото на 
ежедневните неща. Да си влюбен в 
жена, да си влюбен в живота. Камба-
ната, биеща на невидим език, която 
чуваме с ударите на сърцето. 
 Лапидарността, радикалната прос-
тота в поетиката на Венелин Бараков 
неизменно се опитва да улови не-
назовимото, апофатичното, „есхато-
логичното тук и сега“, това, за което 
„няма език“, а само вяра, надежда, 
любов и сърце.
 Поезията на Венелин Бараков 
показва лиризма на ежедневието на 
сърцето, което може да съществува 
единствено извън времето, все така 
тиха и яростна, порой от шепот и 
светлина от мълчание. Стихове, тър-
сещи смисъла на живота в нощта на 
света, където „невидима ръка слага и 
маха звездите на небето“.

Венелин Бараков

„и след смъртта“
не	обичам	да	говорят	високо
когато баща ми се кара с майка
се свивам в един ъгъл
плача
чакам
ядът на баща ми
да утихне
после се връщам
обратно
баща ми ме поглежда 
и казва
приличаш на майка си
 
първата	крачка
направих уверено
втората стъпих накриво
така цял живот
крачка 
по 
крачка

когато	бях	малко	дете
не знаех че има смърт
никой не беше ми казал

детство
докато си пишех домашното
едната страна на тетрадката
се напълваше със задачи
другата с рисунки
все повече си пречеха
 
у	дома
на тръгване каза
там не е страшно
тогава попитах
откъде знаеш
всеки път щом заспим
отиваме там

Бесове
Запалиха кладите.
Огънят достигна небето 
и опуши стените.

Пламъците се увиваха като змии.  
Змиите погълнаха телата.
Костите заровиха далеч. 
 
децата	се	върнаха		
сковаността на тялото
припряността с която
оставяш дрехите
те издават
казваш
че децата ще се върнат от учи-
лище
никога нямаме достатъчно време
вечеряме бързо спим бързо
работим енергично и бързо
тогава да помълчим
за това не се иска въображение
скъпа
децата се върнаха
 
правя	си	име
разпознаваем почерк
децата са ученици

бера плодовете на труда си
радвам се на успеха
децата завършват училище
канят ме да чета лекции
награждават ме 
за цялостен принос
децата ги няма
на награждаването
 

оставям	стиховете
да отлежат като вино
отварям ги
след година
ако не са се вкиснали
значи ги бива

по-далеч	от	представата	за	смисъл
по-близо до представата за нежност

болка
живеем като скачени съдове
никой не остава
непокътнат

Търãовия нà äреáно
 Всички знаят, че с купуване и 
продаване се занимават търговските 
организации. Политиците ни превър-
наха здравеопазването в търговия, 
като обявиха здравните заведения в 
търговски дружества. Така и фалитът 
им е нещо естествено, без което тър-
говията не може. О, Боже!...
 Но тези политици, тези умници, 
тези мислещи главици умишлено не 
искат да обявят своите партии в 
търговски дружества, въпреки че 
именно те всеки път преди избори се 
занимават с купуването и продаване-
то на гласовете. И за да се застра-
ховат, пред избирателите постоянно 
обявяват, че купуването и продаване-
то на гласовете е престъпление.
 Вече и децата научиха, че купу-
ването и продаването на гласовете е 
престъпление, но за някои е и голя-
мо улеснение.
 Така е. Всяка покупко-продажба 
увеличава изборната дажба. И едра-
та риба може да се купи на дребно, 
нали?

Достàвки зà остàвки
 Някои хора, надарени с безда-
рие, не тънат в забравие. Щом са 
хора на някои хора и по върховете 
ги търсете. Бързо стават и министри 

в ролята си на артисти и си грабят, 
грабят, докато се позабравят.
 Шум се вдигна чак до небесата 
за апартаментите им с чудесата. С 
частни асансьори и с по два гаража 
е тиража и други екстри, а евтинията 
е до шията. Но цените не са за немо-
тията.
 След шума последва и сканда-
ла, разбира се, за ала-бала, докато 
времето се отцеди и всичко пак по 
старому се нареди.
 Тъй сме ние. Едни подават остав-
ка, а други идват спешно с доставка 
на първа предавка. Е, какво да се 
прави, освен да чакаме по-голямата 
оставка.

Бàсня зà зàäàчàтà 
опàснà
 Едно малко, добре охранено и 
пухкаво врабче полетя толкова висо-
ко, че се помисли за орел. Приземи 
се на земята и от радост започна да 
си чурулика и подскача.
 Видя го съседският петел, на-
мигна му и весело му изкукурига: Ти 
надмина не само орела, но и мен, 
петела, но тази работа не е само за 
крила, че и глас не ти достига, така 
да се кукурига.
 Отговорът на тази басня е доста 
прост. И човек си носи в душата и 
главата същия въпрос.

„Живот нà зàäнà скорост”
В природата, в сравнение с вечността,
човешкият живот изглежда само миг,
но съвестно щом ний си го живеем,
благополучно и щастливо ще изтлеем.
Човекът, ясно е, си има и недостатъци

достатъчно големи, шумни или неми,
що постоянно изявява, за да си успява.
Всеки ден човек показва своя ген -
иска всичко да обсебва, дори да наранява,
а в политиката това той най-добре успява.
И така, животът на човека вместо все напред
е в застой или си върви, върви полека.

Стàни äà сеäнà
В нашата прословута
демокрация не липсва така
наречената провокация.
В пазвата ни е, в устата
или в главата,
а може да се появи дори
и на тревата.
Футболът е спорт,
здраве, тръпка, хоби
с добрите чувства всеки
може да зароби.
Но футболът е още
многото пари,
а с тях се правят бързо 
и големите игри -
едни са на терена, други, скрити от терена.
Провокация може лесно да се поизмисли,
вдигаш си ръка напред по хитлеристки, 
дюкаш, викаш, гащите дори си смъкваш,
важно е от други парите да измъкваш.
Бързо следват оставките, големият резил,
а човекът зад поставени лица се е покрил.
Така е винаги, когато лакомията е блато,
а да се наливат пари безпричинно в блато,
футболът на никого не е благодарил богато.
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ÍÅÊÎÏÈÒÍÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ

ÐÓÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1908-1976/

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÌÅÑÒÍÎÑÒ
ÄÎ ÑÀÌÎÊÎÂ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÏÀÐÀØÊÅÂ
ÕÀÄÆÈÅÂ

ÈÐÀÍÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1861-1917/

ÔËÎÒÑÊÎ ÂÎ-
ÅÍÍÎ ÇÂÀÍÈÅ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÏÎËßÙÓÊ ÎÒ
ÅÄÍÎÈÌÅÍÍÀ
ÏÈÅÑÀ

ÊÐÀÑÍÎÐÅ-
×ÈÂ
ÃÎÂÎÐÈÒÅË

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÌÀÉÑÒÎÐÈ
ÍÀ ÖÈÃÓËÊÈ

ÄÂÓÓÒÐÎÁÅÍ
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-
ÊÈ ÁÎÇÀÉÍÈÊ

ÇÀÏÓØÀËÊÈ

ËÅÊÎÀÒËÅÒÈ-
×ÅÑÊÀ
ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ

ÌÀÍÀÑÒÈÐ-
ÑÊÈ ÈÌÎÒ Â
ÄÐÓÃÎ
ÑÅËÈÙÅ

ÍÅÏÐÅÄÅÍ
ÏÀÌÓÊ

ÁÅÇ×ÅÑÒÈÅ

ÑÈÌÔÎÍÈ×-
ÍÀ ÏÎÅÌÀ
ÎÒ ÌÈËÈÉ
ÁÀËÀÊÈÐÅÂ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÊÀÍÀÄÀ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÁÎÑÍÅÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÒÐÅÍÜÎÐ

ÅÊÂÀÒÎÐÈÀË-
ÍÎ
ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ

ÇÚÐÍÅÑÒ
ÌÈÍÅÐÀË Ñ
ÐÎÇÎÂ ÖÂßÒ

ÕÚÐÂÀÒÑÊÈ
ÎÑÒÐÎÂ

ÎÒÁÐÀÍÈÒÅË-
ÍÎ ÑÚÎÐÚÆÅ-
ÍÈÅ

ÃÎÄÈØÍÀ
ÂÍÎÑÊÀ ÇÀ
ÏÀÏÀÒÀ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÊÎÍÊÈÑÒÀ-
ÄÎÐ
/1487-1557/

ÐÅÊÀ Â ÈÒÀ-
ËÈß, ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ ÏÎ

ÏËÎÄÎÂ
ÄÅÑÅÐÒ

ÏËÀÍÈÍÑÊÈ
ÌÀÑÈÂ ÍÀ
Î. ÕÎÍÑÞ,
ßÏÎÍÈß

ÏÐÈÏÎÉ ÇÀ
ÇÀÏÎßÂÀÍÅ

ÏÎ×ÒÈÒÅËÅÍ
ÏÎÊËÎÍ Ñ
ÏÐÈÊËßÊÀÍÅ

ØÀÐÀÍÎÂÀ
ÐÈÁÀ,
ÊÀËÅÍÈÊ

ÌÀÐÊÀ
ØÂÅÉÖÀÐÑÊÈ
×ÀÑÎÂÍÈÖÈ

ÌÀËÊÀ, ÄÅÒ-
ÑÊÀ ÐÈÇÀ

ÑËÀÂßÍÑÊÎ
ÈÌÅ ÍÀ ÐÅÊÀ
ÎÄÅÐ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÞÆÍÎÑËÀ-
ÂßÍÑÊÎ ÏËÅ-
ÌÅ ÎÒ Â.IV-VII

ÑÞÈÒÀ ÎÒ
ÐÈÌÑÊÈ-ÊÎÐ-
ÑÀÊÎÂ

ÀÊÒÜÎÐ

ËÅÊÀ ÑÏËÀÂ
Â ÑÀÌÎËÅÒÎ-
ÑÒÐÎÅÍÅÒÎ

ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂ
Â ÑÅÂÅÐÍÀ
ÃÚÐÖÈß

ÄÐÅÂÅÍ ÍÀ-
ÐÎÄ ÏÎ ÍÀ-
ØÈÒÅ ÇÅÌÈ

ÃÐÀÄ Â
×ÅÕÈß

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÌÀÉÍ ÐÈÄ
ÎÒ „ÎÖÅÎËÀ”

ÊÎËÅËÎ

ÒÚÐÆÅÑÒÂÅ-
ÍÀ
ÃÎÙÀÂÊÀ

ÑÎÍÅÒ ÎÒ
ËÀÌÀÐ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
„1001 ÍÎÙ”

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ,
ÏÎÄÏÀËÈË
ÐÈÌ /37-68/

ÏÎÐÎÄÀ
ÐÓÑÊÈ ÊÎÍÅ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1866-1944/

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ

ÒÚÍÊÀ ÌÅÒÀË-
ÍÀ ÆÈÖÀ

ÄÓÌÀ, ÁËÈÇ-
ÊÀ ÏÎ ÇÂÓ×Å-
ÍÅ È ÐÀÇËÈ×-
ÍÎ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ

ØËÎÑÅÐÑÊÈ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÄÚÑÊÀ ÍÀ
ÎÃÐÀÄÀ

ÅÇÅÐÎ ÂÚÂ
ÔÈÍËÀÍÄÈß

ØÓÌÅÐÑÊÀ
ÁÎÃÈÍß ÍÀ
ÏËÎÄÎÐÎÄÈ-
ÅÒÎ

ÑÒÐÀÒÅÃÈ-
×ÅÑÊÀ
ÂÈÑÎ×ÈÍÀ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÔÎÒÎ-
ÀÏÀÐÀÒÈ

ÂÅ×ÍÎÇÅËÅ-
ÍÈ ÕÂÎÉÍÎ-
ÂÈ ÄÚÐÂÅÒÀ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
„ÁÀÉ ÃÀÍÜÎ”

ÃÐÀÄ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÌÀÊÅÄÎÍÈß

ÃÐÀÄ Â ÐÓÑÈß
ÑÂÅÐÄËÎÂÑ-
ÊÀ ÎÁËÀÑÒ

ÏËÎÙÀÄÊÀ
ÏÐÅÄ
ÆÏ ÃÀÐÀ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÆÎÐÆ ÑÀÍÄ

ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ
ÂÎÄÅÍ
ÏÎÒÎÊ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ØÂÅÉÖÀ-
ÐÈß

ÊÂÀÄÐÀÒÍÀ
ØÀÐÊÀ ÍÀ
ÏËÀÒ

ÁÈÂØ ßÏÎÍ-
ÑÊÈ ÃÈÌÍÀÑ-
ÒÈÊ

ÐÅÊÀ Â ÐÓÑÈß
ÍÎÂÎÑÈÁÈÐ-
ÑÊÀ ÎÁËÀÑÒ

ÂÈÄ
ÍÀÐÀÍßÂÀÍÅ
Â ÁÎÊÑÀ

ÐÓÑÊÈ
ØÀÕÌÀÒÈÑÒ
/1920-1982/

ÐÎÄ
ÏÀÏÀÃÀËÈ

ÐÓÑÊÈ
×ÅÐÍÎÌÎÐ-
ÑÊÈ ÊÓÐÎÐÒ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË -
„ÄÅÊÀÌÅÐÎÍ”
/1313-1375/

ÁÎËÅÑÒ ÏÎ
ËÎÇßÒÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÏÎËÈÖÀÉ

ÑÒÀÐÈÍÅÍ
ÏÐÅÄÌÅÒ

ÃÐÀÄ Â
ÑÓÄÀÍ

ÀÌÀÍÈÒÈÍ, ÀÌÈÐÈ, ÀÍÀÌÀÐ, ÀÐÀÌÈË, ÀÐÎÍÈÍ, À×À, ÈÐÀËÀ, ÊÀÄÀÄÀ, ÊÈÐÎÑ, ÊÈÒÀÊÀÌÈ, ÎÇÀÍÀ, ÐÎÄÎÍÈÒ, ÑÅËÌÀ, ÑÈÌÀ, ÒÀÊÈ.
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
ФирМа изгражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637.
кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - 0878/943-895
услуги с мини багер - 75 
см ширина - 0897/42-93-
74.
рЕМонТ на покриви, 
нови конструкции, дървени 
конструкции, претърсване 
на покриви, повдигане на 
тавански стаи, боядисва-
не, гипсокартон, терако-
та, фаянс, топлоизолация, 
хидроизолация, веранди, 
улуци, водосточни тръ-
би, тенекеджийски услу-
ги. Гаранция и качество! 
Супер ниски цени! Тел. 
0893/825-044.

ФирМа с ниска оферта. 
Чисти от А до Я къщи, 
мази, дворове. Извършва 
и строителни работи. Тел. 
0899/601-444, по всяко 
време. [33, 26]
сТроиТЕлни рЕМонТи 
от А до Я - 0897/215-513. 
[22, 9]
хидроизолация на по-
криви, гаражи и други СМР 
- тел. 0876/54-95-12. [22, 
17]
рЕМонТ и направа на 
покриви, улуци, комини, 
хидроизолации, саниране, 
вътрешни и външни СМР 
- тел. 0888/020-187. [22, 
17]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, топло- и хидроизо-
лация, покривни ремонти - 
тел. 0897/390-194. [22, 17]
събаря, кърТи и почист-
ва със собствен транспорт  
- тел. 0895/401-969. [21, 
16]
подМазВанЕ на капа-
ци и ремонт на покри-
ви се предлага на тел. 
0897/067-146. [12, 11]
Топлоизолации, обръ-
щанЕ на прозорци, шпак-
ловки, мазилки, боядисва-
не - 0886/634-691. [11, 5]
дрЕнаж, Вик, ремонт 
на покриви, събаряне, 
почистване на сгради - 
0897/067-146. [5, 4]

рЕМонТ на циглени по-
криви, дренаж, изолации, 
улуци. Работим в целия 
регион. Тел. 0882/279-
749. [17, 3]
подМяна на улуци - 
0897/067-146. [4, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906.
шпаклоВка, боядис-
ВанЕ - справки на тел. 
0895/38-66-50.
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 2]

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

хидроизолации
хидроизолация на по-
криви, ремонт на циглени 
покриви, саниране - тел. 
0888/863-001. [17, 3]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. рЕМонТи - 0899/359-
114. [22, 12]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - от-
горе и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

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

Вик
изТочВанЕ на септич-
ни ями - справки на тел. 
0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВанЕ на канали - 
0889/177-737.
Вик - 0899/359-114. [22, 
12]

дограМа
ФирМа „Тд Пласт“ пред-
лага изработка и поставя-
не на алуминиева и PVC 
дограма и щори на  изгод-
ни цени - 0878/676-161 
[33, 23]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313.
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [23, 14]

почисТВанЕ
почисТВанЕ на входо-
ве - тел. 0889/242-826. 
[22, 17]
почисТВанЕ на дворо-
ве, къщи и апартаменти - 
справки на тел. 0895/401-
969. [21, 16]
почисТВанЕ на помеще-
ния се предлага на тел. 
0897/067-146. [11, 11]
почисТВанЕ на домо-
ве, мази и дворове от 
А до Я - справки на тел 
0876/731-419. [5, 5]

косЕнЕ
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
изоставени места - тел. 
0886/308-017. [12, 10]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
справки на тел. 0889/177-
737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“  продаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
нарязани и нацепени 
букови и дъбови дърва. 
РАЗПАЛКИ - 0876/839-
779.

нарязани и нацепени 
дърва - бърза доставка. 
Справки на тел. 0877/108-
825.
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
букоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
дърВа за печки и камини 
- 80 лв., 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.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
МЕТроВи и нацепени 
дърва за огрев (бук) про-
дава тел. 0879/808-888.
дърВа за огрев - наце-
пени и метрови. Реална 
кубатура. Тел. 0883/553-
304.

нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв., пелети 
клас А - 390 лв./тон - 
0893/511-154.
сухи дърВа за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439.
рЕжа дърВа - 0894/220-
509. [23, 20]
дърВа за огрев бук - 
метрови - 75 лв., нацепе-
ни - 95 лв.; ДЪБ - метрови 
- 75 лв; нацепени - 85 
лв.; АКАЦИЯ - метрови 
- 65 лв., нацепени - 75 
лв., гарантирано качест-
во!, се продават на тел. 
0894/265-380. [11, 11]

дърВа - нацепени, суро-
ви и сухи, всякакъв вид 
80 лв./куб се продават 
на тел. 0896/183-637 [11, 
11]
„ФлинТ - Гайдарови“ 
(„Петя Гайдарова“) - дон-
баски въглища, разпалки. 
Осигурен транспорт. Тел. 
066/80-80-53, 0898/690-
606. [29, 4]
рЕжа МЕТроВи дърва - 
тел. 0894/363-580 - Ива-
нов. [23, 4]
дърВа за огрев - справ-
ки на тел. 0877/390-253. 
[11, 3]

иМоТи продаВа
ЕТаж оТ къща в кв. Не-
девци - 50 кв. м, тухлен, 
продава тел. 0887/203-
639, след 17.00 часа. [11, 
8]
апарТаМЕнТ В град Се-
влиево, в центъра, 100 кв. 
м, след основен ремонт, 
газ, климатик, теракота, 
гранитогрес, саниран, до-
грама, изложение изток-
юг, хидрофор, се продава 
на тел. 0888/650-690. 
[22, 12]
къща В Габрово се про-
дава на тел. 0899/438-
935. [11, 11]
гарсониЕра - 47 кв. м, 
кв. Младост (Крушата), 
ет. 8, среден апартамент. 
Добра локация, блокът се 
намира над кафе „Мити“. 
Цена: 27 000 лв. Тел. 
0899/111-174. [6, 1]
къща сЕ продава на тел. 
0895/710-934. [14, 2]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на ул. „Брянска“ 56, до 
Дома на хумора и сати-
рата, се продава на тел. 
0896/640-506. [5, 1]
Вила - масивна, село 
Харачери, цена: 23 
000 евро, продава тел. 
0988/370-512, 0988/398-
306. [4, 1]

парцЕл на главен път в 
града се продава на тел. 
0895/710-934. [14, 9]
апарТаМЕнТ - 90 кв. м, 
до училище „Христо Бо-
тев“, Палаузово, продава 
тел. 0892/94-95-34. [12, 
1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.

даВа под наЕМ
кВарТира за задочници 
дава тел. 0878/204-299. 
[11, 8]
аВТокъща даВа под 
наем тел. 0895/710-934. 
[14, 2]
аВТоМиВка даВа под 
наем тел. 0895/710-934. 
[14, 2]
саМосТояТЕлЕн аВТо-
сЕрВиз дава под наем 
тел. 0895/710-934. [14, 
2]

нощуВки
саМосТояТЕлни сТаи 
в топ център - тел. 
0878/46-99-11. [22, 16]
нощуВки В топ център 
- тел. 0878/469-911. [22, 
16]
нощуВки -  тел . 
0879/272-528, 0888/254-
625. [33, 14]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в идеален цен-
тър - справки на тел. 
0876/731-419. [11, 5]
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рабоТа прЕдлага
ФирМа Търси монта-
жник - справки на тел. 
0888/255-318. [11, 11]
пицария „гладници“ 
търси пицари, серви-
тьори - справки на тел. 
0899/319-114. [11, 11]
пицария „Мания“ тър-
си готвачи - справки на 
тел. 0878/445-519. [11, 
11]
МЕбЕлна Фабрика 
„Фацио“ търси да назна-
чи дърводелец-мебелист 
и монтажник на мебели 
от масив. Опит е пре-
димство. Справки на тел. 
0888/419-838. [22, 9]
„ТЕспоМ“ ад търси да 
назначи стругари. Изис-
кване: висока квалифи-
кация. Брутно възнаграж-
дение 1400 лв., с въз-
можност за завишение в 
зависимост от постигна-
тите резултати. Справки 
на тел. 0879/123-678 или 
на място. [11, 6]

пасТир сЕ търси на тел. 
0897/802-251. [11, 11]
сЕрВиТьор/ка оТ 8.30 
до 17.30 часа, 4-8-часов 
работен ден, старт 750 
лв., търси тел. 0887/002-
030, 0888/310-981. [11, 
5]
хоТЕл В Априлци и хотел 
във Велико Търново тър-
сят да назначат персонал: 
камериерки, рецепционис-
ти, бармани, сервитьори, 
поддръжка. Справки на 
тел. 0888/343-434. [11, 
2]
болноглЕдачка с опит 
в гледането на болни с  
деменция в района на кв. 
Младост почасово търси 
тел. 0878/74-16-94. [7, 1]
сТолъТ под Община 
Габрово търси да назначи 
готвач. Справки на тел. 
0894/63-23-67. [5, 1]
хигиЕнисТка за заведе-
ние търси тел. 0894/085-
622. [3, 1]

рабоТа Търси
жЕна Търси работа за 
почивни, празнични дни, 
почасово - тел. 0895/91-
64-22. [5, 2]

грижа за ВъзрасТни
Търся жЕна за гледане 
на възрастна жена. Тел. 
0889/439-509 [10, 6]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж  - тел. 
0894/277-849. [11, 1]

лЕкари
психиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил 
Манолов“ № 12-А, тел. 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
ЕсТЕТична дЕрМаТоло-
гия, гр. Габрово, ул. „Брян-
ска“ 11, понеделник, втор-
ник, сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записване 
на тел. 066/800-140.

продаВа Машини
банциг  продаВа  тел. 
0897/828-088. [8, 2]
ФуражоМЕлка  прода-
Ва тел. 0897/828-088. [8, 
2]

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

огнЕупорни Тухли, циг-
ли, турски керемиди втора 
ръка се продават на тел. 
0887/031-439.
цигли - двуканални, 
1500 бр., 0.25 лв./бр., 
продава тел. 0899/21-37-
67. [16, 16]
изрЕзки дъбоВи и ча-
мови - тел. 0899/137-896. 
[22, 2]

продаВа обзаВЕжданЕ
диВан - нов, за кухня, и 
секция - около 2.40 м ви-
сока и 3 м дълга, за сте-
на (фурнирована), ПДЧ, 
спешно и изгодно продава 
тел. 0888/819-851. [6, 1]

продаВа разни
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, продава тел. 
0888/942-095. [11, 4]

ракия - 8 лв., продава 
тел. 0896/824-544. [3, 1]
коТЕл на дърва и въгли-
ща, с помпа, 18 кв., про-
дава тел. 0889/977-647. 
[5, 1]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТара наФТа купува тел. 
0895/401-969. [21, 16]
каФЕВарка купуВа 
0896/897-480. [3, 1]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
сТаро жЕлязо от място 
изкупува тел. 0897/828-
088. [8, 2]

аВТоМобили продаВа
рЕно ЕспЕйс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 17]
рЕно МЕган, 1.8, ди-
зел, 2010 г., продава тел. 
0888/574-008. [4, 1]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап купува 
тел. 0895/401-969. [21, 
16]

изкупуВаМ коли за 
скрап от място. Тел. 
0899/092-510 [22, 10]
коли за скрап купува 
тел. 0897/828-088. [8, 2]
ФирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба МПС. 
Вземане от място - 
0999/009-008.

рЕМаркЕТа

рЕМаркЕ купуВа 
0893/70-30-50. [12, 
4]

под наЕМ
„VAIKAR RENTACAR“ Ав-
томобили под наем, ул. 
„Емануил Манолов“ 28 - 
0999/009-008.

прЕВози
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
ТранспорТ с бус  - 0.45 
лв./км -  0894/004-045. 
[22, 18]

ясноВидсТВо
изчисТВанЕ на всичко 
негативно - 0895/221-868.

проФЕсионалЕн доМоупраВиТЕл
проФЕсионалЕн доМоупраВиТЕл - поддръжка и 
управление на етажна собственост. Тел. 0876/543-241. 
[22, 17]
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По повод 140 години от 
създаването на военните 
окръжия в България Цен-
тралното военно окръжие 
издаде луксозен албум, 
в който са представени 
всички окръжия в стра-
ната.

В албума има отделна 
статия и за окръжието в 
Габрово.

Днес, 1 септември, Во-
енното окръжие в Габрово 
ще отбележи 70 години от 
създаването си. 

Габровското военно 
окръжие е създадено на 
1 септември 1950 годи-
на. Обхваща района на 
Габровска, Севлиевска и 
Дряновска околия. Дото-
гава Севлиевска околия 
се числи към Ловешкото, 
а Габровска и Дряновска 
околия - към Великотър-
новското военно окръжие. 
За началник на окръжието 
е назначен капитан Стоян 
Стоянов.

През 1953 г. Севлиев-
ска околия се отделя и 
се създава Севлиевското 
военно окръжие.

През 1957 г. от Габров-
ското военно окръжие се 
отделя и Дряновска око-
лия и се създава Дрянов-
ското военно окръжие.

От 1 януари 1959 г. око-
лийските военни окръжия 
се закриват и се създават 

военни окръжия към ок-
ръзите. Към Габровското 
военно окръжие отново се 

включват районите на би-
вшите три околии.

На 1 септември 1984 г. 

се извършва обединяване 
на военното окръжие с 
Окръжния щаб на ГО и се 

създава Окръжно военно 
управление (ОБУ).

На 1 януари 1987 г. Ок-

ръжно военно управление 
се преименува в Областно 
военно управление.

От 1 мат 1989 г. отдел 
„Гражданска отбрана“ пре-
минава към военното уп-
равление и се обособява 
Районно военно управле-
ние (РВУ).

С МЗ № ОХ-0013/ 
07.03.2003 г. от 1 юни 2003 
г. Военно окръжие - област 
Габрово се разформира 
и се създава Регионален 
военен сектор - област 
Габрово, като подразделе-
ние от състава на Военно 
окръжие - Плевен.

С ПМС № 135/ 
12.05.2011 г., считано от 1 
юли 2011 г., Регионален 
военен сектор - област 
Габрово се преименува в 
Областен военен отдел от 
състава на Военно окръ-
жие - Плевен.

С МЗ № ОХ-341/ 
25.05.2015 г., считано от 
1 юли 2015 г., Областен 
военен отдел - Габрово 
се преименува във Военно 
окръжие II степен - Габро-
во, финансово обслужвано 
от Военно окръжие I сте-
пен - Русе.

От 1 юли 2018 г. е пре-
подчинено на Военно ок-
ръжие I степен - Русе.

 В илюстрованата хроника на стр. 24 е представена историята на Военно 
окръжие II - Габрово. Текстът е илюстриран със снимката на воинския началник 
капитан Стефан Кисов – изявен участник в националноосвободителното ни 
движение и офицер в Руско-турската война. След освобождението на България 
от османско робство той е военен деец в младото Княжество, достигнал до 
званието полковник от нашата армия. Съединението през 1885 г. го заварва 
като началник на Севлиевския гарнизон с чин капитан. 

Öентрàлното военно окръжие изäàäе илюстровàн 
àлáум нà всички окръжия по повоä 140-тà ãоäишнинà

Двуäневен пленер зà äецà орãàнизирàхà 
"Елизà Арт" и читàлището в Русевци 

 Това лято за възпитаниците на школата 
по изобразително изкуство „Елиза Арт“ е по-
вече от активно, макар нейният ръководител 
Елиза Божидарова Ковачева - Цокова да 
твърди, че програмата е редуцирана заради 
пандемията. 
 След пленера в село Баевци и активно-
то включване с рисунки в посрещането на 
Джон Бризби школата направи нов пленер. 
Заедно с читалище „Христо Смирненски - 
1949“ в габровския квартал Русевци „Елиза 
Арт“ направи двудневен пленер. 
 Първия ден децата рисуваха във въз-
рожденската атмосфера на етнографския 
музей на открито „Етър“, втория - на поля-
ната в Русевци. Творбите на малките худож-
ници ще бъдат показани в арт коридора на 
Националния музей на образованието за 
началото на новата учебна година. 
 Секретарят на читалището Олег Цонев 
и Елиза Цокова са благодарни на РЕМО 
„Етър“, че са дали възможност на немалката 
група от 25 деца да се разположи в целия 
комплекс. 
 Художничката Елиза Цокова работи с 
деца от 2003 година, а школата „Елиза Арт“ 
обучава млади таланти (на възраст от 4 до 
19 г.) от 2016 година. 

Галерия „Видима“ кани по-
читателите на изобразителното 
изкуство на откриването на 
една дългоочаквана изложба. 
За втори път със самостоятел-
на изява в Севлиево гостува 
художничката Мариета Конова. 

Тя е родом от Габрово, но 
от дълги години живее и твори 
във Велико Търново. Конкрет-
ното гостуване е по случай ней-
ната първа награда в конкурса 
за живопис „Създаваме заед-
но“, в който бяха представени 
85 творци от цялата страна в 
края на миналата година по 
повод 85-годишния юбилей на 
„Идеал Стандарт – Видима“ АД. 

Мариета Конова завърш-
ва Художествена гимназия за 
приложни изкуства в София и 
през 1992 г. се дипломира във 
ВТУ, специалност „Живопис“. 
В своята автобиография тя е 
записала множество самосто-
ятелни и съвместни изложби, 
пленери и творчески форуми 
в страната и чужбина. Нейни 
творби са притежание на реди-
ца галерии и частни колекции. 
Носител е на номинации и на-
гради от престижни конкурси 

в сферата на изобразителните 
изкуства, сред които награда 
на Национален фонд „Култура“ 
(2003), награда на СБХ за спе-
циализация и пребиваване в 
ателиетата на Cité des arts - Па-

риж, Франция (2018), и други. В 
художествените среди е извест-
на и с активната си дейност 
като ръководител на проекти, 
председател на СБХ - Велико 
Търново (2016-2019 г.) и като 

преподавател във Великотър-
новския университет (от 2000 
г.). От 2015 г. е доктор по Из-
куствознание и изобразително 
изкуство, а от 2019 г. е доцент 
в катедра „Църковни изкуства“ 

към ПБФ на ВТУ. 
Творбата „Ателие на Густав 

Моро“, с която Мариета Конова 
спечели първото място в кон-
курса на галерия „Видима“, е 
един от скъпите спомени на ху-
дожничката, които тя запечатва 
на платното след своето пре-
биваване в Париж. Ето какво 
още споделя самата авторка за 
спомените, за изминаващото 
време и за относителността на 
философското „вчера“:

„Мемоарите на писателя са 
творби, представени под фор-
мата на записки на спомени за 
минали събития, в които авто-
рът изпълнява ролята на участ-
ник или наблюдател. Картините 
ми са вид хронологични запис-
ки на събития, срещи, места, 
които като автор наблюдавам 
и запечатвам в спомени, пре-
създадени чрез средствата на 
живописта. Има стари спомени, 
към които човек се връща в 
мислите и сънищата си отново 
и отново. Спомените от вчера 
обаче са друг вид преживява-
ния. Те са нови и близки до 
днешния момент. Липсва дис-
танцията на времето за тяхното 

осмисляне. Те са неотлежали в 
съзнанието и импулсивни. Зато-
ва и картините спомени изда-
ват емоционалното присъствие 
на автора. Макар и близки по 
време, „Спомените от вчера“ са 
безвъзвратно отминали момен-
ти, за които е сигурно, че са 
неповторими. Много скорошни 
и все пак спомени. И в това 
има както известна ирония, 
така и малко носталгия…“. 

Част от творбите, които ще 
видят гостите на галерия „Види-
ма“, Мариета Конова създава 
в Париж по време на дву-
месечното си пребиваване и 
специализация в ателиетата на 
Сите дез ар (интериори и пей-
зажи). Експозицията включва 
и творби, буквално завършени 
„вчера“. Те проследяват пъту-
вания и участия в пленери в 
настоящата 2020 година. Всички 
са обединени от характерното 
емоционално цветоусещане на 
автора, в което хармонично се 
съчетават желанието за досто-
верност и духовно „присъствие“ 
на изобразените обекти.

Откриване: 8 септември, 
вторник, 18:00 ч., галерия „Ви-
дима“, ул. „Васил Левски“ 3.

Мàриетà Коновà с вторà сàмостоятелнà изложáà в ãàлерия "Виäимà"


