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валутни
курсове

прогноза
за вреМетоUSD - 1.65566, EUR - 1.95583, CHF - 1.81499, GBP - 2.19423  валутни

курсове ПЕТЪК 23о/13о                                     СЪБОТА 25о/120            НЕДЕЛЯ 27о/130

Да си спомним...

СТЕФАН 
БЕРОВ

19 години
нестихваща обич!

От нас

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

Във връзка с официалния празник на Р България 
6 септември - Съединението на България, 
и обявените почивни дни, свързани с него, 

очаквайте следващия брой на вестник "100 вести" 
на 8 септември, вторник  

Очаквайте 
продължението 

Пътеписът на 
Георги Трендафилов
Еäíî пътувàíе 
в Южíà Америкà

на 8 септември, 
вторник

La Paz, Plaza Murillo. 
Зад мен е Президентският 
дворец, една от впечатля-
ващите сгради тук

Женина Денчева

	 Две	 тежки	 катастрофи	
в	региона	белязаха	първи-
те	 дни	 на	 септември.	 На	
2	 септември	 около	 08:20	
часа	 чрез	 телефон	 112	 в	
дежурната	 част	 на	 РУ	 -	
Севлиево	 е	 получен	 сиг-
нал	 за	 тежко	 пътнотранс-
портно	 произшествие	 с	
пострадали.	 По	 първона-
чални	данни,	инцидентът	е	
възникнал	между	два	леки	
автомобила	 в	 района	 на	
местност	 Кална	 кория	 на	
главен	път	София	-	Велико	
Търново.	
	 По	 неизяснени	 причи-
ни	 на	 ляв	 завой	 при	 дви-
жение	в	посока	към	София	

29-годишен	 водач	 на	 лек	
автомобил	 „Фолксваген	
Транспортер“,	 собственост	
на	 търговско	 дружество	
със	 седалище	 в	 София,	
навлиза	 частично	 в	 лен-
тата	 за	 насрещно	 движе-
ние	 и	 се	 удря	 челно	 в	
движещ	 се	 в	 посока	 Ве-
лико	 Търново	 автомобил	
„Опел	 Астра“,	 управляван	
от	69-годишен	водач	от	Со-
фия.	
	 В	 резултат	 на	 пътно-
транспортния	 инцидент	 на	
място	 е	 починала	 64-го-
дишната	 съпруга	 на	 вода-
ча,	 която	 е	 пътувала	 на	
предната	дясна	седалка	в	
автомобила.	

продължава на стр. 2

Женина Денчева

	 Три	 дни	 на	 площад	
„Възраждане“	 кипят	 уси-
лени	строителни	дейности.	
В	 Габрово	 се	 провежда	
второто	издание	на	Лятна	
строителна	 академия	 „Ли-
дерите“,	 първото	 по	 рода	
си	 събитие,	 насочено	 към	
ученици	 10-12	 клас	 и	 сту-
денти	I	курс	с	интерес	към	
развитие	 в	 строителния	
сектор.
	 Младите	участници	на-
учават	 за	 строителството	
на	 мостове,	 реденето	 на	
паваж,	 запознават	 се	 с	
полагането	на	изолации	и	
изграждането	 на	 сградни	
инсталации.	 Научават	 за	
безопасните	 условия	 на	
труд,	 изграждане	 на	 зи-
дарии,	 направа	 на	 кофра-

жи,	монтаж	и	демонтаж	на	
окачена	фасада.	
	 „Децата	 имат	 интерес	
към	 строителството.	 Ние	
се	 обърнахме	 към	 всич-
ки	 строителни	 техникуми	
в	България	и	всички	мате-
матически	 гимназии,	 там	
процентът	 е	 по-малък,	 но	
тръгнахме	от	нулата,	кога-
то	започнахме.
	 Направихме	 проучва-
не,	обърнахме	се	към	Ми-
нистерството	 на	 образо-
ванието,	което	ни	помогна	
и	 ни	 насочи.	 Започнахме	
да	 ги	 информираме	 и	 да	
споделяме	 за	 това,	 което	
искам	 да	 направим“,	 раз-
каза	организаторът	от	Ака-
демия	 „Лидерите“	 Христо	
Христов.
	 Събитието	 събра	 60	
участници	 и	 ги	 срещна	

с	 19	 водещи	 компании	 в	
сектора.	Мисията	на	орга-
низаторите	 от	 „Хобеликс“	
е	 да	 мотивират	 младите	
хора	в	България	в	избора	
им	 на	 кариерен	 път,	 като	
ги	 срещнат	 с	 вдъхновява-
щи	 личности	 и	 създадат	
среда	 за	 развитие,	 под-
помагаща	 тяхната	 бъде-
ща	 реализация.	 Проектът	
е	 подкрепен	 от	 Община	
Габрово.
	 „Младите	 строители	
се	 състезават	 в	 различ-
ни	 дейности.	 Става	 дума	
за	 издигане	 на	 стени,	 из-
граждане	 ВиК	 на	 сграда,	
окачени	фасади	 и	 тавани,	
сглобяват	 кофраж	 за	 пло-
чи,	плоски	покриви,	топло-
изолация,	правят	сгради	с	
дигитални	решения.	А	също	
така	 редят	 паваж.	 Децата	

ще	 изградят	 и	 инсталация	
-	 един	 монумент	 с	 две	
фигури,	 те	 символизират	
отдалечаването,	 което	 ни	
донесе	коронавирусът.	Фи-
гурите	 са	 с	 маски,	 искат	
да	се	достигнат,	но	не	ус-
пяват.	 Прави	 се	 изцяло	
от	 метал	 и	 ще	 остане	 за	
община	 Габрово,	 допълва	
Доника	Атанасова	от	фир-
ма	„Хобеликс“.
	 Младите	 строители	 са	
от	 различни	 градове	 на	
страната	 -	 София,	 Плов-
див,	Варна,	Бургас,	Хаско-
во,	Монтана	 и	 Габрово.	 В	
рамките	на	60	часа	учени-
ците	и	студентите	са	част	
от	интензивна	програма	от	
презентации	 и	 работилни-
ци,	 свързани	 с	 различни	
аспекти	от	строителството.	

продължава на стр. 2

Акàäемия "Лиäерите" вäъхíîвявà млàäи стрîители

иван ГоспоДинов

	 Общото	 събрание	 на	
Българската	федерация	по	
лека	 атлетика,	 което	 се	
проведе	вчера	в	Поморие,	
преизбра	 единодушно	 До-
бромир	 Карамаринов	 за	
президент	на	централата.
	 Той	 бе	 предложен	 за	
поста	 от	 Атанас	 Атанасов	
и	 подкрепен	 писмено	 от	
над	100	клуба.	За	Карама-
ринов	това	е	пети	пореден	
мандат.	 „Благодарен	 съм	
за	 поредното	 доверие,	
което	 членовете	 на	 БФЛА	
ми	гласуваха.
	 Една	 от	 основните	 за-
дачи	 на	 новия	 Управите-
лен	 съвет	 е	 да	 издигнем	

на	 ново,	 по-високо	 ниво	
ролята	на	Треньорския	съ-
вет“,	 заяви	 Карамаринов,	
който	 не	 е	 единственият	
габровец	в	ръководния	ор-
ган	 на	 лекоатлетическата	

федерация.	 Там	 е	 и	 съу-
ченикът	 му	 от	 ПМГ	 „Акад.	
Иван	 Гюзелев“,	 бившият	
десетобоец	 Руен	 Панчев,	
баща	на	кмета	на	Дряново	
Трифон	Панчев.		 стр. 2

Една	 изключителна	 атракция	
ще	видят	посетителите	на	„Праз-
ник	 на	 пестила“	 в	 музей	 „Етър“	
на	5,	6	и	7	септември.	На	едно	от	
съпътстващите	събития	–	Алея	на	
вкусовете,	 ще	 работи	 механична	
скара,	 ръчно	 изкована	 от	 роде-
ния	 в	 Габрово	 през	 1946	 г.	 Илия	
Ковачев	–	трето	поколение	ковач.	

продължава на стр. 8

Тîвà е íе прîстî 
скàрà, à слîжеí 
мехàíизъм, сътвîреí 
îт Илия Кîвàчев

Пети мàíäàт зà КàрàмàриíîвДве тежки кàтàстрîфи зà 
еäиí äеí, зàãиíà семействî

Пîля îт „Мечтàтà 
íà Нàтàшà” се 
кàчвà íà сцеíà 
íà 4 ãîäиíи 8
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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

�    

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

ГАБРОВО, УЛ. “1 МАЙ 1876” 1-В 

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
• Истанбул - 18.09./24.09., от 147 лв.
• Одрин - с 1 нощувка, всяка събота, 105.60 лв.  
• Кападокия - 11.09./09.10., самолет, от 704 лв.
• Почивки в ТУРЦИЯ за м. септември БЕЗ ТЕСТ 
и КАРАНТИНА
• Балчик-Дуранк.езеро-Шабла-Калиакра - 
11.09., 2 нощувки, 155 лв.
• Доспат-Въча–Девин - 26.09., 1 нощувка, 95 лв.
• П е р п е р и к о н - Та т у л - К ъ р д ж а л и - в и л а                                                               
„Армира“-Ивайловград - 02.10., 2 нощ., 145 лв.             
• Почивка о. Корфу+Метеорите  - 02.10., 415 лв.,                                                                   
4НВ +1ВВ от Севлиево/Велико Търново
• Синая-Бран-Брашов - 19.09., 315 лв. от Вели-
ко Търново
• Загреб-Плитвички езера - 19.09., 2 нощувки, 
345 лв. от София
• Почивка Черногорие-Будва-Дубровник-                                                         
Котор - 19.09., 6 нощувки, 549 лв., автобус от 
София
• Почивка в Словения - 14.10., 669 лв., автобус 
от София
ЕКСКУРЗИИ СЪС САМОЛЕТ
• Париж - 18.09., 899 лв., Прага - 24.09., 739 лв., 
Палма де Майорка - 08.09./15.09., 1379 лв., Из-
раел и Йордания - 22.10., 2277 лв., Дубай и Абу 
Даби - 13.10/27.10, 1595 лв.

АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ СВЯТ
ТЕЛ. 066804948 /0887836173 /0899883724 

e-mail: sviat@mail.bg   www.sviat.eu

04/09

ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИЯ ОТ ГАБРОВО В БЪЛГАРИЯ:
ЕКСКУРЗИЯ ДО ОСТРОВ СВЕТА АНАСТАСИЯ, 
БУРГАС - 2/1 нощувки със закуска, 90 лв., 
15-16.08.2020
ЕКСКУРЗИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ БАНСКО-ЛЕ-
ЩЕН-КОВАЧЕВИЦА-ДОБЪРСКО - 3/2 нощувки 
със закуска, 145 лв., 05-07.09.2020
НОС КАЛИАКРА - БАЛЧИК - ВАРНА - ПОБИТИ 
КАМЪНИ - 2/1 нощувки със закуска и вечеря, 
99 лв., 22-23.08.2020
РИЛСКИ МАНАСТИР - БАНСКО - РУПИТЕ - РО-
ЖЕНСКИ МАНАСТИР - МЕЛНИК – ВЕЛИНГРАД 
- 3/2 нощ.със зак. и веч.,139 лв., 21-23.08.2020
КРЪСТОВА ГОРА - ВРЪХ СНЕЖАНКА - РОЖЕН-
СКА ОБСЕРВАТОРИЯ - 2/1 нощ. със зак. и веч., 
89 лв., 29-30.08.2020; 10-11.10.2020
АЛПИЙСКА ЖЕЛЕЗНИЦА СЕПТЕМВРИ - БАНСКО 
- БАЙКУШЕВА МУРА - ДОБРИНИЩЕ - ДОБЪР-
СКО - 4/3 нощувки със закуска и вечеря, 176 
лв., 13-16.08.2020

ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ, ХОТЕЛ „АНТАРЕС“ - 7 
нощувки със закуска, 285 лв., 15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ, ХОТЕЛ „СОЗО-
ПОЛ“ - 5 нощувки, закуска и вечеря, 280 лв., 
10.08; 24.08; 31.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ „ТИ-
ШИНА“ - 4 нощувки на закуска и вечеря, 239 
лв., 05.08; 19.08
МОРСКО ЛЕТУВАНЕ В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ 
„ТИШИНА“ - 7 нощувки на закуска и вечеря, 
454 лв., 15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ 
„ДЮНИ” – 5 нощувки със закуска и вечеря, 330 
лв., 10.08; 24.08; 31.08
МОРСКО ЛЕТУВАНЕ В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ 
„АРЕНА“ - 7 нощувки със закуска и вечеря, 384 
лв.,15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО, Х-Л „АРЕНА“ 
- 4 нощ. със за. и веч., 239 лв., 05.08; 19.08

31/07

ЦКБ АД
пРОдАВА СлЕдНия НЕдВижим имОТ 

на адрес: Гр. Габрово, ул. „Обзор“ № 1, с площ 629 кв. м, 
с трайно предназначение – урбанизирана, 

с построените в нея: 
Сграда с площ 19 кв. м; 
сграда с площ 36 кв. м; 
сграда с площ 24 кв. м; 
жилищна сграда, еднофамилна, със застроена площ 72 
кв. м, брой етажи - 2.

Цена: 80 000 лв. без ДДС
За контакт: ЦКБ АД клон Габрово, ул. „Брянска“ № 54

тел.: 066/817-010; 066/817-018.

уведоМление
електроразпределение север ад, разпределителен

обслужващ център габрово и горна оряховица

уведОмява свОите клиенти, че:
 на 18.09.2020 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ре-
монтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	пре-
къснато	електрозахранването	в	района	на	Трявна,	с.	Николаево;	с.	Дончевци;	кв.	
Раданци;	с.	Матешевци	и	МТП	„Равнище“.

 на 17.09.2020 г. от 08:30 до 16:30 ч.	 поради	 извършване	 на	 неотложни	ре-
монтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	пре-
къснато	електрозахранването	в	района	на	Трявна,	с.	Радевци;	кв.	Нейковци;	кв.	
Минкино;	кв.	Донкино;	с.	Драгневци;	с.	Гръбчево;	с.	Брежници;	ТП	„ДИП–1	май“;	
КТП	„Хидрострой“.
	 Временни	 смущения	 в	 електрозахранването	 са	 възможни	от 08:30 до 09:00 
ч. и от 16:00 до 16:30 ч. в	районите	на	с.	Креслевци;	с.	Мръзеци;	с.	Бъзовец;	с.	
Велчевци;	с.	Власатили;	с.	Гайдари;	с.	Свирци;	с.	Иринеци;	с.	Ралевци;	с.	Станчев	
хан;	с.	Папура;	с.	Горни	и	Долни	Дамяновци;	с.	Руевци;	с.Малчевци;	с.	Сливово;	
с.	Фъртуни;	с.	Неновци;	с.	Прозорковци;	с.	Конарско;	с.	Радоеви;	с.	Бахреци;	с.	
Стеевци;	с.	Шипково;	с.	Престой;	с.	Милевци;	с.	Явор;	с.	Рашеви;	с.	Койчевци;	с.	
Кръстец;	кв.	Димиев	хан;	кв.	Божковци;	с.	Горни	Божковци;	с.	Азмани;	с.	Улеи;	с.	
Радино;	с.	Енчевци;	с.	Горни	и	Долни	Радковци;	с.	Маруцековци;	с.	Носеи;	с.	Бра-
дари;	с.	Киселковци;	СТП	Хижа	„Планинец“;	МТП	„Марков	ток“;	кв.	Бъчвари;	ул.	
„Горска“;	ул.	„Стара	планина“;	ул.	„Билка“;	ул.	„Бедек“;	кв.	Ковачевци;	кв.	Горни	и	
Долни	Цоневци;	ул.	„Ганьо	Кънев“;	ул.	„Ради	Ноев“;	ул.	„Пролет“;	ул.	„Георги	Ла-
заров“;	ул.	„Бузлуджа“;	кв.	Вили	Плачковци;	кв.	Горни	Плачковци;	с.	Малки	Плач-
ковци;	кв.	Пунговци;	кв.	Късовци;	кв.	Стоевци;	с.	Йововци;	с.	Ножери;	с.	Сечен	
камък;	КТП	„Суходола“;	ТП	„Петрургия“;	кв.	Боевци;	ул.	„Балкан“;	ул.	„Бял	камък“;	
ул.	„Планинец“;	ТП	„Инструмент“	и	ТП	ТПК	„Колективен	труд“.

 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 25.09.2020 г. от 08:30 до 12:30 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ре-
монтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	пре-
къснато	електрозахранването	в	района	на	Трявна,	с.	Креслевци;	с.	Мръзеци;	с.	
Бъзовец;	с.	Велчевци;	с.	Власатили;	с.	Гайдари;	с.	Свирци;	с.	Иринеци;	с.	Ралевци;	
с.	Станчев	 хан;	 с.	Папура;	 с.	 Горни	и	Долни	Дамяновци;	 с.	Руевци;	 с.	Прозор-
ковци;	с.	Конарско;	с.	Кръстец;	с.	Бахреци;	с.	Стеевци;	с.	Шипково;	с.	Престой;	
с.Малчевци;	с.	Радоеви	с.	Милевци;	с.	Явор;	с.	Рашеви;	с.	Койчевци;	с.	Сливово;	
с.	Фъртуни;	с.	Неновци;	с.	Прозорковци;	ТП	„Хижите“	и	МТП	„Марков	ток“.
 на 24.09.2020 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ре-
монтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	пре-
къснато	електрозахранването	в	района	на	Трявна,	с.	Креслевци;	с.	Мръзеци;	с.	
Бъзовец;	с.	Велчевци;	с.	Власатили;	с.	Гайдари;	с.	Свирци;	с.	Иринеци;	с.	Ралевци;	
с.	Станчев	хан;	с.	Папура;	с.	Горни	и	Долни	Дамяновци;	с.	Руевци;	с.	Прозорко-
вци;	с.	Конарско;	с.	Кръстец	;	ТП	„Хижите“	и	МТП	„Марков	ток“.
	 Временни	 смущения	 в	 електрозахранването	 са	 възможни	от 08:30 до 09:00 
ч.	в	районите	на	с.	Бахреци;	с.	Стеевци;	с.	Шипково;	с.	Престой;	с.Малчевци;	с.	
Милевци;	с.	Явор;	с.	Рашеви;	с.	Койчевци;	с.	Сливово;	с.	Фъртуни;	с.	Неновци;	с.	
Прозорковци;	с.	Радоеви.
 на 23.09.2020 г. от 08:30 до 17:30 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонт-
ни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	,	ще	бъде	прекъснато	
електрозахранването	 в	 района	 на	Трявна,	 с.	 Бучуковци;	 с.	 Кумани;	 с.	 Дълбоки	
Томчевци;	с.	Скорци;	с.	Дурча;	с.	Войници;	с.	Тодореци;	с.	Стайновци;	с.	Бижевци;	
с.	Околии;	с.	Генчевци;	кв.	Хитревци;	с.	Веленци;	с.	Новаковци;	с.	Зеленика;	с.	Не-
дялковци	и	хижа	„Бръшлян“.
 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.

Акàäемия "Лиäерите" вäъхíîвявà млàäи стрîители
продължава от стр. 1

Сутрините	 те	 започват	 в	
6	часа	с	тренировка	с	Ла-
зар	 Радков,	 основател	 на	
Live	 to	 Lift	 и	 „Капачки	 за	
бъдеще“.	 След	 това	 идват	
на	площада	и	работят	цял	
ден.	 Вечер	 има	 интерес-
ни	 презентации	 на	 ком-
паниите,	 които	 участват	 в	
инициативата.	 Примерно,	
„Земел	рот“,	която	участва	
в	 академията,	 е	 фирмата,	
която	 е	 поставила	 жъл-
тите	 павета	 в	 центъра	 на	
София.
	 „Идеята	 е	 да	 вдъхно-
вим	младите	хора	да	пре-
открият	 професията	 стро-
ител	 като	 една	 достойна	
професия	 и	 да	 ги	мотиви-
раме	да	се	развиват.	Дос-
та	 голяма	 част	 от	 тях	 са	
от	строителни	училища,	но	
се	колебаят	още	дали	това	
да	стане	за	тях	професия.	
Образованието	в	България	
е	 поизостанало	 с	 инова-

цията.	 Целта	 на	 академия	
„Лидерите“	 е	 да	 покаже	
доста	 иновативни	 начини	
за	работа.	Децата	сега	на-
учават,	 че	 се	 ползва	 не	
само	 дървен	 кофраж,	 а	 и	
полимерен,	 научават	 нови	
варианти	 за	 изграждане	
на	окачена	фасада	и	пло-
ски	 покриви“,	 казва	 още	
Доника	Атанасова.
	 Инна	 Бойнова	 е	 от	
Габрово,	завършила	е	Ма-
тематическа	 гимназия,	
сега	 учи	 първа	 година	
строителство	 и	 архитекту-
ра	в	София.
					„Аз	участвам	в	изграж-
дането	 на	 инсталацията,	
тя	 е	 един	 вид	 послание	
от	 Лятна	 академия	 „Ли-
дерите“	 към	 целия	 град.	
То	казва,	че	колкото	и	да	
сме	разделени,	винаги	сме	
заедно.	Тя	ще	остане	след	
нас	 и	 се	 надявам	 хората	
да	я	харесат“,	казва	тя.
	 Предвидена	 е	 и	 кул- турна	 програма	 -	 участни- ците	 имаха	 възможността	 да	 посетят	 постановката	 „Разпит“	 с	 Веселин	 Плач- ков	и	Христо	Мутафчиев.

уведоМление
електроразпределение север ад, 

разпределителен обслужващ 
център габрово и горна оряховица 

уведОмява свОите клиенти, че:
 на 29.09.2020 г. от 09:00 до 15:00 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	
бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	
община	Габрово,	ул.	„Никола	Войновски”	№	28	до	34,	
ул.	„Братя	Гъбенски”,	ул.	„Смърч”,	ул.	„Средна	гора”,	
ул.	 „Тих	 кът”,	 ул.	 „Чавдар”,	 ул.	 „Д-р	 Петър	 Цончев”,	
ул.	„Емануил	Манолов“,	ул.	„Скобелевска”	№	2	–	26,	
ул.	 „Добруджа”	№	 1,	 ул.	 „Омуртаг”,	 ул.	 „Тракия”	№	
5,	ул.	„Ангел	Кънчев”	№	2	-	16	/	1	–	21,	ул.	„Стефан	
Караджа”	№	3	и	комплекс	„Стефан	Караджа”	№	3	и	
5,	ул.	„Гоце	Делчев”,	ул.	Хаджи	Димитър	№	1	-	35	/	
2	–	8,	 ул.	 „Студентска”	№	2,	12,	20,	Хотел	„Балкан“,	
Ректората	 на	ТУ	 -	 Габрово,	 „Метал	 секюрити	 груп”,	
ЦДГ	„Мечо	пух”.

 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.

 

продължава от стр. 1
В	 УС	 са	 още	 Асен	 Хри-
стов,	 Георги	 Павлов	 и	
Румен	 Йонков.	 От	 март	
Карамаринов	 е	 временно	
изпълняващ	 длъжността	
президент	 на	 Европейска-
та	 атлетика.	 Той	 насле-
ди	 на	 поста	 норвежеца	
Свен	 Арне	 Хансен,	 който	
се	 оттегли	 поради	 здра-
вословни	 проблеми.	 Спо-
ред	 конституцията	 на	 Ев-
ропейската	 атлетика	 при	
невъзможност	 избраният	
от	 конгреса	 президент	 да	
изпълнява	 задълженията	
си	първият	вицепрезидент,	
какъвто	бе	Добромир,	пое-
ма	ръководството	до	след-
ващия	конгрес.	

Пети мàíäàт зà 
Кàрàмàриíîв

 продължава от стр. 1
При	 инцидента	 е	 постра-
дал	 тежко	 и	 водачът	 на	
превозното	 средство.	 Той	
е	 транспортиран	 незабав-
но	в	МБАЛ	„Д-р	Тота	Вен-
кова“	 -	 Габрово	 с	 опас-
ност	 за	живота.	Настанен	
е	за	лечение	в	отделение	
по	 реанимация,	 където	 е	
починал	 малко	 по-късно	
през	деня.	
	 Водачът	 на	 лек	 авто-
мобил	 „Фолксваген	Транс-
портер“	е	без	опасност	за	
живота.	 Той	 е	 проверен	
за	 употреба	 на	 алкохол	
и	 наркотични	 вещества,	
като	 двете	 проби	 са	 от-
рицателни.	 Действията	 по	
разследването	 на	 случая	

продължават	 под	 надзора	
на	Окръжна	прокуратура	-	
Габрово.
	 Пак	 на	 2	 септември	
в	 22:08	 часа	 в	 Габрово	
е	 подаден	 сигнал	 за	 път-
нотранспортно	произшест-
вие	с	пострадали.	По	пър-
воначални	данни	инциден-
тът	е	настъпил	около	22:00	
часа	в	землището	на	село	
Стоманеци,	община	Габро-
во.	При	движение	с	несъо-
бразена	с	пътните	условия	
и	 релефа	 на	 местността	
скорост	в	посока	 Габрово	
19-годишен	правоспособен	
водач	 на	 лек	 автомобил	
губи	контрол	над	управля-
ваното	 от	 него	 моторно	
превозно	средство,	напус-

ка	 платното	 за	 движение	
и	 преобръща	 автомобила	
по	 таван.	 Вследствие	 на	
инцидента	 са	 пострадали	
двама	 от	 пътниците	 в	 ав-
томобила	 -	 жена	 на	 21	
години	 от	 Габрово,	 наста-
нена	за	лечение	в	МБАЛ	с	
фрактура	на	таза,	и	18-го-
дишен	 жител	 на	 града,	 с	
политравма	 на	 главата	 и	
мозъчно	 сътресение,	 без	
опасност	 за	живота.	Про-
бите	 за	 употреба	 на	 ал-
кохол	 и	 наркотични	 ве-
щества	 на	 водача	 са	 от-
рицателни.	 Действията	 по	
разследването	 на	 случая	
продължават	 под	 надзора	
на	 Районна	 прокуратура	 -	
Габрово.

Две тежки кàтàстрîфи зà еäиí äеí...На 6 септември, 
от 10.00 ч., пред
 паметника на

 Продан Тишков – Чардафон 
в Габрово, ще бъдат 

отбелязани 135 години
от Съединението на
Княжество България
и Източна Румелия.

Слово ще изнесе
Антон Колев - секретар

на регионалния клон
на НД „Традиция“, а членове

на дружеството
ще организират 
почетен караул. 
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стефка вуцова, 
Главен експерт, 

ДърЖавен архив - 
Габрово

Мария	 Бахчеванова	 е	
родена	на	17	ноември	1930	
г.	 в	 с.	 Кованлък,	 Велико-
търновско	 (дн.	 с.	 Пчели-
ще).	 Дъщеря	 е	 на	 д-р	То-
дор	 Георгиев	 Бахчеванов	
-	уважаван	лекар	в	Дряно-
во	и	председател	на	Око-
лийския	 клон	 на	 Българ-

ския	 лекарски	 съюз.	 Брат	
й	 –	 Георги	Т.	 Бахчеванов,	
също	 получава	 медицин-
ско	 образование	 и	 дълги	
години	работи	като	лекар.	

Началното	 си	 обра-
зование	 Мария	 Бахчева-
нова	 получава	 в	 родно-
то	 си	 село,	 а	 основно-
то	 -	 в	 прогимназията	 на	
село	Гостилица,	където	по	
това	 време	 работи	 баща	
й.	 Продължава	 учението	
си	 в	 Девическата	 реална	

гимназия	 -	 Велико	 Търно-
во,	 но	 по	 семейни	 при-
чини	 последната	 година	
завършва	 в	 Дряновска-
та	 гимназия	 през	 1948	 г.	

През	лятото	на	същата	
година	 взема	 участие	 в	
бригадирското	 движение	
и	 в	 продължение	 на	 една	
година	 работи	 като	 въз-
питател	 в	 Детско-юноше-
ския	санаториум	в	Трявна.	
През	 1949	 г.	 е	 приета	 за	
студентка	 в	 специалност	
„Фармация“	 към	Медицин-
ска	 академия	 –	 София,	
която	 завършва	 успешно	
6	 години	 по-късно	 –	 през	
1955	г.	По	време	на	обуче-
нието	и	след	завършване-
то	 взема	 активно	 участие	
в	 множество	 курсове	 за	
усъвършенстване	 и	 ква-
лификация,	 сред	 които	
„Икономика	 на	 аптечното	
дело“,	 „Фармакология	 на	
новите	 лекарствени	 сред-
ства“	 и	 др.	 Веднага	 след	
завършване	 на	 висшето	
си	образование	през	1955	
г.	 започва	 работа	 като	
фармацевт	 в	 Дряново.

	През	1959	г.	премина-
ва	на	работа	в	новосъзда-
деното	Окръжно	търговско	
предприятие	 (ОТП)	 „Апте-
чен	 сектор”	 –	 Габрово,	 с	
предмет	 на	 дейност	 снаб-
дяване	и	търговия	с	меди-
цински	 стоки	 и	 санитарен	
транспорт,	 производство	
на	препарати	и	лекарства.		
В	 продължение	 на	 десет	
години	 заема	 длъжност-
та	 инструктор-фармацевт,	
а	 от	 1969	 г.	 е	 назначе-
на	 за	 директор	 на	 пред-
приятието.	 През	 същата	
година	 придобива	 нова	
специалност	 -	 „Икономи-
ка	 и	 организация	 на	 ап-
течното	дело“.	Длъжността	
директор	 заема	 до	 1988	
г.,	 когато	 се	 пенсионира.	

Мария	 Бахчеванова	
бързо	се	утвърждава	като	
ръководител,	 поради	 бо-
гатите	 си	 професионални	
познания	 и	 способности.	
На	 нея	 бившето	 Аптечно	
управление	 дължи	 функ-
ционалната	 сграда,	 изгра-
дена	на	ул.	„Патриарх	Ев-
тимий“	№	16	в	Габрово.	С	
нейните	препоръки	и	пред-
ложения	 се	 съобразяват	
както	 проектантите,	 така	
и	 строителите	 на	 базата.	
Ето	какво	споделя	самата	
тя	за	работата	си:	„Трябва	
за	всичко	да	си	отговорен,	
да	 отстояваш,	 когато	 си	
убеден,	 че	 си	 прав.	 Пре-
ди	 години	 искаха	 да	 ни	
обединят	 с	 Велико	Търно-
во,	не	ни	разрешаваха	да	
строим,	 а	 складовата	 ни	
база	беше	стара,	 с	много	
лоши	 условия.	 Как	 да	 се	

примиря?	 Настоявах,	 хо-
дих,	убеждавах,	молих,	пак	
настоявах.	 Спечелихме	 и	
започнахме	 да	 строим.	
Така	 се	 научих	 да	 вою-
вам,	 после	 ми	 беше	 по-
лесно”.	 В	 периода,	 през	
който	 тя	 е	 ръководител	
на	 Аптечно	 управление,	
се	разкриват	Санитарен	и	
Оптичен	магазин,	Билкова	
аптека,	 няколко	 аптеки	 и	
филиали	 в	 Габрово,	 Дря-
ново,	Трявна	 и	 с.	 Царева	
ливада.	 Аптечната	 мрежа	
в	 региона	 значително	 се	
разширява	 и	 реновира.		
Бахчеванова	 е	 ръководи-
тел	 с	 виждане	 и	 идеи	 за	
аптечното	 дело	 не	 само	
в	 Габровско,	 но	и	 в	 стра-
ната.	По	пример	на	други	
държави,	 нейна	 е	 идеята	
за	 откриване	 на	 първа-
та	 специализирана	 детска	
аптека	 в	 България,	 чийто	
весел	 и	 шарен	 интериор	
трябва	 да	 предразполага	
и	 успокоява	 малчуганите,	
които	 традиционно	 стра-
нят	 от	 горчивите	 сиропи	
и	 хапчета.	 За	 съжаление,	
този	 проект	 остава	 без	
практическа	 реализация.

Още	от	крехка	възраст	
Мария	 Бахчеванова	 про-
явява	 траен	 интерес	 към	
литературата,	но	фармаци-
ята	остава	нейно	основно	
професионално	 поприще.	
Назначаването	й	на	ръко-
водна	 длъжност	 осуетява	
придобиването	 на	 висше	
филологическо	 образова-

ние.	Отдадеността	на	про-
фесията	 и	 организацията	
в	 Аптечното	 предприятие	
налага	прекъсване	на	обу-

чението	 в	 задочна	 форма	
в	 специалност	 „Българска	
филология“	 към	 Софийски	
университет,	 която	 Бахче-
ванова	 започва	 да	 изуча-
ва	 през	 1962	 г.,	 но	 	 така	
и	 не	 достига	 последен	
курс.	 В	 своите	 спомени	
разказва:	„В	училище	оби-
чах	 литературата	 повече	
от	 всичко	 друго	 -	 тя	 ми	
беше	най-интересна.	Изне-
верих	й.	Исках	да	следвам	
медицина	или	архитектура.	
Съветвах	 се	 с	 родители-
те	 си,	 а	 медицината	 тога-
ва	не	беше	много	женска	
професия.	 Насочиха	 ме	
към	фармация.	След	 годи-
ни	 пак	 се	 „срещнахме”	 с	
литературата	 и	 започнах	
да	 следвам,	 но	 не	 завър-
ших	 -	 работата	 иска	 тол-
кова	време	и	внимание...”.	
Любовта	си	към	художест-
веното	 слово	 –	 проза	 и	
поезия,	 предава	 на	 сина	
си	 -	 журналиста	 Любом-
ир	 Димитров	 –	 почетен	
гражданин	 на	 Дряново.

За	 дългогодишната	 си	
отговорна	 професионална	
дейност	Мария	Бахчевано-
ва	е	наградена	с	ордените	

„Народен	 орден	 на	 труда	
-	 златен“	 (1974	 г.)	 и	 „Чер-
вено	знаме	на	труда“	(1981	

г.),	 носител	 е	 на	 юбилей-
ните	 медали	 „100	 години	
българско	 здравеопазва-
не“	 (1979	 г.)	 и	 „25	 години	
единна	 аптечна	 мрежа“.	
По	 случай	 50-та	 й	 годиш-
нина	от	Профсъюзния	дом	
на	 културата	 –	 Габрово	 е	
организирана	 вечер-порт-
рет,	 посветена	 на	 нея.	Тя	
се	 провежда	 в	 салона	
на	 Аптечно	 управление	 –	
Габрово	в	присъствието	на	
нейни	колеги,	близки,	при-
ятели.	 След	 пенсионира-
нето	си	живее	в	Дряново.	
Умира	 на	 28	 май	 1998	 г.

Архивни	 документи,	
свързани	 с	 професионал-
ния	и	житейски	път	на	Ма-
рия	 Бахчеванова,	 са	 пре-
дадени	в	Държавен	архив	
-	 Габрово	 	през	2001	 г.	от	
Любомир	Димитров.	 Заве-
дени	са	в	Родов	фонд	„Ба-
хчеванови“,	който	съдържа	
множество	 биографични	
бележки,	албуми	със	сним-
ки,	 лична	 и	 служебна	 ко-
респонденция,	 публикации	
в	 местния	 печат	 и	 др.	 на	
Мария	Бахчеванова	и	ней-
ното	 семейство	 -	 баща,	
съпруг	и	син.	Документите,	
свързани	с	нейния	жизнен	

и	 професионален	 път,	 са	
достъпни	за	потребителите	
на	 архивна	 информация.

Приíîсът íà фàрмàцевтà Мàрия Бàхчевàíîвà зà рàзвитиетî 
и рàзширявàíетî íà àптечíàтà мрежà в Гàáрîвскî

По повод 160-та годишнина от обявяването на Габрово 
за град Държавен архив – Габрово подготвя публикации 
за личности, организации и сдружения, включително не 
толкова популярни и познати на обществото, но тясно 
свързани с града ни и допринесли за развитието и офор-
мянето на Габрово като център на оживена обществе-
но-икономическа дейност и център на здравеопазването.

 Мария Бахчеванова като възпитателка в Санаториума в 
Трявна 

 Работен ден в аптечен филиал в кв. Борово, Габрово, 1985 г.

 Мария Бахчеванова (първа от дясно наляво) със служители на Аптечно предприятие – Габрово на екскур-
зия, 1980 г.

Мария Бахчеванова (трета от дясно наляво) с част от ръководителите на други аптечни предприятия в 
България по време на обучение във Варна, 1975 г.
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иМоти продава
апартаМенти и гаражи - 
ново строителство, в цен-
търа се продават на тел. 
0897/87-18-22. [30, 22]
апартаМент, 135 кв. м, 
топ център на Габрово, 
Шести участък, втори етаж 
- 0888/266-970. [12, 11]
къща в село Козирог, с 
двор, се продава на тел. 
0895/166-612. [12, 11]
къща на Недевци изгод-
но продава тел. 0890/94-
51-31. [11, 11]
парцел във Варчевци, 
главен път, се продава на 
тел. 0888/49-15-24. [11, 
11]
етаж от къща в кв. 
Бичкиня продава тел. 
0894/766-844, 0898/760-
970. [11, 11]
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 прода-
ва на тел. 0888/650-690. 
[22, 15]
парцел на главен път в 
града се продава на тел. 
0895/710-934. [14, 12]
къща в Чехлевци, до об-
хода, се продава на тел. 
0897/047-452. [14, 6]

Място, 632 кв. м, кв. 
Йонково, до Габрово 
хилс, се продава на тел. 
0897/047-452. [14, 6]
къща с дворно място в 
село Прахали продава тел. 
0889/807-670. [5, 5]
гарсониера в кв. Трен-
дафил-1, основен ремонт, 
дограма, изолация, обза-
ведена, готова за живеене, 
продава тел. 0888/62-90-
60. [4, 4]
гарсониера - 47 кв. м, 
кв. Младост (Крушата), ет. 
8, среден апартамент. До-
бра локация, блокът се 
намира над кафе „Мити“. 
Цена: 27 000 лв. Тел. 
0899/111-174. [6, 4]

къща се продава на тел. 
0895/710-934. [14, 5]
вила - масивна, село 
Харачери, цена: 23 000 
евро, се продава на тел. 
0988/370-512, 0988/398-
306. [4, 4]
апартаМент - 90 кв. м, 
до училище „Христо Бо-
тев“, Палаузово, продава 
тел. 0892/94-95-34. [12, 
4]
гараж на ул. „Иван Люц-
канов“ 27 се продава на 
тел. 0885/224-571. [22, 3]
къща в Габрово се про-
дава на тел. 0899/438-
935. [11, 2]
апартаМент - 86 кв. м, 
в центъра продава тел. 

0893/561-256. [4, 1]
дворно Място - 2 дка, 
с къща и стоп. постр., в 
село Горна Росица про-
дава тел. 0887/513-527, 
0888/453-909. [5, 1]

иМоти дава под наеМ
квартира за студентки 
и ученички в центъра - 
0889/68-66-05. [15, 8]
поМещение на ул. „Ор-
ловска“ 18 отдава под 
наем тел. 0886/87-05-87. 
[12, 7]
гараж тухлен в ЖК 
„Стефан Караджа“, зад Ри-
ска, се дава под наем на 
тел. 066/800-065. [7, 6]
квартира за задочници 
дава тел. 0878/204-299. 
[11, 11]
етаж от къща под наем - 
тел. 0876/35-25-54. [5, 5]
апартаМент - обзаведен, 
се дава под наем на тел. 
0878/81-74-72. [5, 5]
автокъща дава под 
наем тел. 0895/710-934. 
[14, 5]
автоМивка дава под 
наем тел. 0895/710-934. 
[14, 5]
саМостоятелен авто-
сервиз се дава под наем 
на тел. 0895/710-934. 
[14, 5]
идеален център, 40 
кв. м, за магазин/офис 
се дава под наем на тел. 
0878/370-640. [24, 2]
клетка от автосервиз на 
главен път дава под наем 
тел. 0888/41-53-11. [11, 
3]

двустаен апартаМент 
изгодно се дава под наем 
на тел. 0899/169-255. [6, 
2]
апартаМент до „Ка-
уфланд“ дава под наем 
тел. 0988/863-574. [3, 2]

иМоти купува
евтина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуваМ къща, апарта-
мент, гараж, склад и др. 
на дългосрочен лизинг. 
Тел. 0899/143-163.

зеМи
зеМеделски зеМи 
и гори купува тел. 
0899/440-177. [11, 6]

нощувки
саМостоятелни стаи в 
топ център - тел. 0878/46-
99-11. [22, 19]
нощувки в топ център 
- тел. 0878/469-911. [22, 
19]
нощувки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625. [33, 17]
саМостоятелни но-
щувки в идеален център 
- 0876/731-419. [11, 8]

професионален
доМоуправител
професионален доМо-
управител - поддръжка 
и управление на етажна 
собственост. Справки на 
тел. 0876/543-241. [22, 
20]
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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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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

ДАВА ПОД НАЕМ
АПАРТАМЕНТ - двустаен, тристаен, обзаведен, газ, 
ново строителство, гр. Севлиево
МАГАЗИН - 168м2, склад и WC, газ, гр. Севлиево
СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ – h 4 м, 600м2,Севлиево 

СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ с рампа - 403м2, Севлиево 
ПОМЕЩЕНИЕ - 348м2 (цех, работилница), с. Ря-
ховците  
ПРОДАВА ДВУСТАЙНИ и тристайни ЗАВЪРШЕНИ 
АПАРТАМЕНТИ в гр. Севлиево, ЖК „М. Палаузов“
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, с 
акт 16, гр. Севлиево, ЖК „Митко Палаузов“

ГР. СЕВЛИЕВО
тел. 0885/666 636

счетоводство
счетоводна кантора 
„конто-експерт“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - справки на 
тел. 066/804-066.

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

отопление
дърва за огрев - 
066/823-712, 0887/620-
535, 0876/162-172.
„Мг-лес“  продава  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„пехливанов“ - преся-
ти въглища донбас, дър-
ва. Ниски цени, безплатен 
транспорт - 066/805-642, 
0897/892-903.
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 - наря-
зани и нацепени, се про-
дават 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 - 0884/709-
093
нацепени дърва - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. 
0895/252-686.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
Метрови и нацепе-
ни дърва за огрев (бук) 
се продават на 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.
режа дърва - тел. 
0879/850-554.
сухи дърва за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439.
дърва за огрев - дъб, 
бук, габър и акация - тел. 
0895/474-222. [22, 19]
режа дърва - 0894/220-
509. [23, 23]
салкъМ за огрев - на-
цепен и нарязан, с вклю-
чен транспорт - тел. 
0896/741-763. [13, 8]
„флинт - Гайдарови“ 
(„Петя Гайдарова“) - дон-
баски въглища, разпалки. 
Осигурен транспорт. Тел. 
066/80-80-53, 0898/690-
606. [29, 7]
режа Метрови дърва - 
тел. 0894/363-580 - Ива-
нов. [23, 7]
дърва за огрев се про-
дават на тел. 0877/390-
253. [11, 6]

дъбови дърва се прода-
ват на тел. 0893/718-492. 
[8, 5]
дърва за огрев се про-
дават на тел. 0893/718-
492. [8, 5]
сух и суров дъб се про-
дава на тел. 0878/159-
361. [9, 2]
троянски пелети про-
дава. Безплатен транс-
порт. Тел. 0886/320-155. 
[11, 2]
рязане на дърва - справ-
ки на тел. 0876/47-99-10. 
[11, 2]
режа дърва - 0894/602-
701. [20, 1]
дърва - нацепени, 75.00 
лева - тел. 0896/80-76-
88. [11, 1]

уроци, курсове
център за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБуЧЕНИЕ - 
ГАБРОВО, организира ли-
цензирани курсове за: ог-
няр, кранист, мотокарист, 

машинист на пътно-стро-
ителни машини, готвач, 
барман-сервитьор, козме-
тик, фризьор, масажист, 
маникюр, педикюр, нок-
топластика, строител, за-
варчик, ВиК, електромон-
тьор. Издава се държавен 
документ за правоспособ-
ност. Тел. 0889/900-000, 
от 10.00 до 14.00 часа.

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

лекари
психиатър и невро-
лог. д-р трифонов, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-
А, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
уДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р Марина сан-
кева, специалист 
кожни и венериче-
ски болести, есте-
тична дерМатоло-
гия, гр. Габрово, ул. 

„Брянска“ 11, поне-
делник, вторник, сряда 
и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване 
на тел. 066/800-140.
д-р иваЙло дончев 
- специалист уро-
лог в клиника по 
урология къМ уни-
верситетска бол-
ница „лозенец“ (б. 
Правителствена болни-
ца) - гр. София. Амбу-
латорни прегледи вся-
ка събота и неделя в 
кабинет в гр. Габрово, 
ул. „Николаевска“ 195 
след уговорка на тел. 
0898/74-48-14.
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автоМобили продава
рено еспеЙс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 20]
опел зафира, 2.2, бен-
зин/газ, продава тел. 
0889/229-860. [12, 9]
голф 2 - газ, бензин, без 
ръжда, всичко платено, 
за 1600 лв. продава тел. 
0876/88-64-24. [5, 2]
ситроен пикасо - бен-
зин, газ, продава тел. 
0894/539-540. [4, 1]
опел вектра - комби, 
2000 г., дизел, продава 
тел. 0896/640-278. [11, 
1]
фолксваген голф - 
автоматик, бензин, газ, 
за 1200 лв. продава тел. 
0882/50-11-34. [3, 1]

реМаркета
туристическо реМар-
ке с регистрация за 650 
лв. продава тел. 0894/52-
52-58. [4, 4]

реМарке купува 
тел. 0893/70-30-50. 
[12, 7]

авточасти/Магазини
части за Лада продава 
тел. 0887/031-342. [2, 2]

скрап, стари коли
коли за скрап купува 
тел. 0895/401-969. [21, 19]
изкупуваМ коли за 
скрап от място. Тел. 
0899/092-510 [22, 13]
изкупуване на автомо-
били за автоморга - тел. 
0887/46-88-96, 0889/96-
11-33. [5, 5]
коли за скрап купува 
тел. 0897/828-088. [8, 5]
фирМа „ваЙкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба МПС. 
Вземане от място - 
0999/009-008.

пътна поМощ
пътна поМощ (лицензи-
рана  - 0999/009-008.

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

превози
транспорт с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други теж-
ки товари, извозване на 
ненужна покъщнина, стро-

ителни отпадъци до сме-
тището - справки на тел. 
0898/780-448
услуги със самосвал 
- 25 лв., и багер - 50 
лв./час - справки на тел. 
0893/511-154.
транспорт с бус  - 0.45 
лв./км -  0894/004-045. 
[22, 21]
транспорт със самос-
вал до 3.5 тона и ра-
ботници - 0894/602-701. 
[20, 1]

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

изгражда тераси - 
0897/931-088.

услуги с мини багер - 75 
см ширина - 0897/42-93-
74.
реМонт на покриви - 
ВСЯКАКВИ, и с плочи, улу-
ци - тел. 0896/859-701.
строителство и ре-
монт на покриви - тел. 
0896/799-364.
реМонт на покриви, нови 
конструкции, дървени кон-
струкции, 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, 29]

строителни реМонти 
от А до Я - 0897/215-513. 
[22, 12]
хидроизолация на по-
криви, гаражи и други СМР 
- тел. 0876/54-95-12. [22, 
20]
реМонт и направа на 
покриви, улуци, комини, 
хидроизолации, саниране, 
вътрешни и външни СМР 
- тел. 0888/020-187. [22, 
20]
подпорни стени, дре-
нажи, топло- и хидроизо-
лация, покривни ремонти 
- тел. 0897/390-194. [22, 
20]
събаря, кърти и почист-
ва със собствен транспорт  
- тел. 0895/401-969. [21, 
19]
реМонт на стари по-
криви, подмяна на улуци 
и варови мазилки - тел. 
0876/416-716. [14, 9]
топлоизолации, обръ-
щане на прозорци, шпак-
ловки, мазилки, боядисва-
не - 0886/634-691. [11, 8]
реМонт на циглени по-
криви, дренаж, изолации, 
улуци. Работим в целия 
регион. Тел. 0882/279-
749. [17, 6]
подМяна на улуци - 
0897/067-146. [4, 4]

вътрешен реМонт
паркет, дЮшеМе - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
безпрашно циклене - 
справки на тел. 0887/040-
471.
паркет, дЮшеМе, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - справки на тел. 
0886/249-906.
шпакловка, боядис-
ване - справки на тел. 
0895/38-66-50.

Монтаж гипсокартон, 
окачени и растерни тава-
ни, декоративни и нестан-
дартни фигури, шпакловка 
и боя - тел. 0878/822-
996. [11, 4]
вик, фаянс, теракота - 
справки на тел. 0884/228-
253. [22, 5]

изолации
алпинисти, скеле - 
0898/907-400.
алпинисти - тел. 
0899/321-190
изолации, скеле - 
0878/943-895
алпинисти - тел. 
0887/13-13-81. [24, 14]

хидроизолации
хидроизолация на по-
криви, ремонт на цигле-
ни покриви, саниране - 
справки на тел. 0888/863-
001. [17, 6]

изработва

оградна Мрежа 
произвежда, гвоз-
деи и телове на 
заводски цени 
се предлагат на тел. 
0886/650-175.

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

щори

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

ел. инсталации,
реМонти
дребни електроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802.
ел. реМонти - 0899/359-
114. [22, 15]
ел. инсталации. Бър-
зо, качествено, изгодно! 
Справки на тел. 0894/65-
64-49. [11, 5]

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 септични 
ями - тел. 0889/177-737.
вик Монтаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
отпушване на канали - 
0889/177-737.
вик - 0899/359-114. [22, 
15]

дограМа

н и ко конструкции 
оод произвежда и 
Монтира прозоре-
чни систеМи REHAU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 7]

ет „александър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛуМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
фирМа „тд пласт“ пред-
лага изработка и поставя-
не на алуминиева и PVC 
дограма и щори на  изгод-
ни цени - 0878/676-161 
[33, 26]

реМонт на електроуреди 
и електроника
реМонт на хладилници 
и фризери по домовете - 
справки на тел. 0897/425-
313.
реМонт на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [23, 17]
реМонт перални, съдо-
миялни, печки, бойлери - 
0988/815-645, 0884/155-
075 [3, 1]

почистване
почистване на входо-
ве - тел. 0889/242-826. 
[22, 20]
почистване на дворо-
ве, къщи и апартаМен-
ти - тел. 0895/401-969. 
[21, 19]

косене
косене, почистване 
на запустели места - тел. 
0886/308-017. [11, 1]
косене, кастрене, по-
чистване - 0894/602-701. 
[20, 1]

услуги
кърти, чисти, извозва - 
0889/177-737.
рязане, кастрене на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
фирМа „шаМпиони“. 
Работници за всичко, из-
вършват събаряне, почист-
ване на мази и тавани, из-
копни работи, строително-
ремонтни услуги. Хамалски 
работи, пренасяне на ба-
гаж. Работим на достъпни 
цени. Тел. 0892/326-344. 
[33, 22]
заваръчни услуги - 
справки на тел. 0885/724-
671 [12, 9]
рязане на опасни дър-
вета - справки на тел. 
0894/602-701. [20, 1]  
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Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

еротика
еротичен Масаж  - тел. 0894/277-849. [11, 4]

ясновидство
изчистване на всичко негативно - 0895/221-868.

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.
циМентови колове 
продава тел. 0888/390-
082. [19, 12]
паркет - дъб, нов, масив, 
продава тел. 0886/079-
119. [5, 4]

изрезки дъбови и ча-
мови - тел. 0899/137-896. 
[22, 5]
тухли - четворка, 0.35 
лв./бр., плочки - фаянс, 3 
лв./кв. м, мрамор - 40 х 
40, 20 лв./кв. м, продава 
тел. 0898/660-596. [11, 2]
стари цигли продава 
тел. 0988/381-555. [6, 1]

продава обзавеждане
две легла „Дамяна 
M003А“ - нови, с матраци 
„Вики Покет Стандарт“, 22 

см, по 250 лв., салон-
на маса - разтегателна, 
светла, 140/183-80, и 6 
дървени стола с кожена 
тапицерия - много здрави, 
продава тел. 0884/995-
979. Снимки в OLX. [5, 5]
диван - нов, за кухня, 
и секция - около 2.40 м 
висока и 3 м дълга, за 
стена (фурнирована), ПДЧ, 
спешно и изгодно продава 
тел. 0888/819-851. [6, 4]
2 бр. кухненски шкафове 
без врати, 1 бр. с врати, 

1 бр. диван продава тел. 
0896/640-278. [11, 1]

продава разни
пластМасови цистер-
ни - 1 тон, продава тел. 
0888/942-095. [11, 7]
ярМоМелка за фураж, 
магарешка каруца - нова, 
каменни корита - 3 бр., 
дялан камък - 6 куб., пло-
чи от плевня - 100 кв., ци-
ментови колове - 20 бр., 
ел. мотор - 930 - 2.2 kW, 
ел. мотор - 1430 - 4 kW - 

вечер след 20.00 часа тел. 
066/86-23-70. [3, 3]
желязна врата - 98 
см/2.20 см, с касата, про-
дава тел. 0885/235-021. 
[3, 2]

животни продава
доЙни кози продава 
тел. 0885/177-483. [5, 2]

храна за животни
овес - 0.35 лв., се про-
дава на тел. 06717/26-05. 
[5, 2]

купува разни
стара нафта се купува - 
справки на тел. 0895/752-
838.
стара нафта купува тел. 
0895/401-969. [21, 19]

купува Материали
пункт за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
старо желязо от място 
изкупува тел. 0897/828-
088. [8, 5]

Реклàми и îáяви в “100 вести”

всеки ден в 

нов брой

работа предлага
Мебелна фабрика „Фа-
цио“ търси да назначи 
дърводелец-мебелист и 
монтажник на мебели от 
масив. Опит е предимство. 
Справки на тел. 0888/419-
838. [22, 12]

транспортна фир-
Ма набира шофьо-
ри на гондоли с 
категория „с+е“. 
За контакти: тел. 
0887/818-462. [18, 8]

работник за автоморга 
търси тел. 0887/46-88-96. 
[5, 5]
столът под Община 
Габрово търси да назначи 
готвач. Справки на тел. 
0894/63-23-67. [5, 4]
шофьор на самосвал с 
категория „С“ се търси на 
тел. 0899/808-700. [5, 3]

„теспоМ“ ад търси да на-
значи стругари. Изисква-
не: висока квалификация. 
Брутно възнаграждение 
1400 лв., с възможност за 
завишение в зависимост 
от постигнатите резултати. 
Справки на тел. 0879/123-
678 или на място. [11, 9]
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, 8]
жена за помощник в 
ежедневието търси тел. 
066/86-75-92. [3, 3]

хотел в Трявна търси да 
назначи готвачи, сервитьо-
ри, бармани и рецепцио-
нист. Предлага атрактивно 
заплащане, безплатна хра-
на и възможност за полз-
ване на служебни стаи за 
преспиване. Справки на 
тел. 0885/80-01-53. [11, 
5]
хотел в Априлци и хотел 
във Велико Търново търсят 
да назначат персонал: ка-
мериерки, рецепционисти, 
бармани, сервитьори, под-
дръжка. Справки на тел. 
0888/343-434. [11, 5]

болногледачка с опит 
в гледането на болни с  
деменция в района на кв. 
Младост почасово търси 
0878/74-16-94. [7, 4]
“елтех-М“ еоод търси 
работник за дърводелна - 
абрихт и циркуляр - тел. 
0888/67-58-78. [4, 1]
утвърдена шивашка 
фирма за спортни пан-
талони търси да назначи 
професионални шивачки 
поради увеличаване на 
производството. Справки 
на тел. 0887/623-490. [33, 
1]

грижа за болни
и възрастни
търся жена за гледа-
не на възрастна жена. 
0889/439-509 [10, 9]

работа търси
жена търси работа за 
почивни, празнични дни, 
почасово - тел. 0895/91-
64-22. [5, 5]

„стоМано и Металообработване габрово“ 
оод - габрово, ул. „индустриална“ 36, тър-
си заварчици на Метални изделия, които 
работят с со, Можещи да разчитат тех-
нически чертежи. Фирмата предлага отлично 
заплащане, осигуряване на 100 процента, съвре-
менни условия на труд, възможност за постоянна 
работа и професионално развитие. За контакт: 
smg.berova@yahoo.com,  тел. 0892/470-928 - 
Пепа Берова. [11, 2]

запознанства
60-годишна, с добра външност, работеща, устроена, 
желае другар с добра визия, чистоплътен, с добро 
сърце и да има кола - 0892/94-72-76, след 20 ч. [3, 2]

кухненски
шкафОве 
Офис 
мебели 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

типОви 
и пО прОект 
на клиента

работа предлага/търси; продава/купува; автопазар; превози; строителство, ремонти, изолации, услуги; косене
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тоДорка Мирчева – 
кМетски наМестник 

на кМетско 
наМестничество 

Зелено Дърво

	 От	 2012	 година	 леген-
дарният	стар	Балкан	съби-
ра	 членовете	 и	 приятели	
на	 Голямото	 семейство	
Фолксваген.	 Тук,	 в	 исто-

рическата	 туристическа	
местност,	 където	 са	 го-
рели	 страсти	 и	 битки	 за	
националното	ни	освобож-
дение	 през	 векове	 назад,	

тук,	където	през	1979	годи-
на	се	проведе	
	 Петият	 национален	 ту-
ристически	 събор,	 посве-
тен	 на	 постиженията	 на	
масовия	туризъм,	и	събор,	
който	 беше	 уважен	 от	
президента	 на	 Народно-
демократична	 република	
Лаос	 Суфануванг,	 тук,	 къ-
дето	 са	 се	 състояли	мно-

жество	 масови	 прояви,	
за	 осма	 поредна	 година		
Клубът	 на	 почитателите	 и	
приятели	 на	 Фолксваген	
в	 България	 организирано	

събира	 мало	 и	 голямо	 в	
полите	 на	 широката	 Уза-
нска	 поляна.	 В	 подножи-
ето	 на	 най-високия	 връх	
в	 региона	 -	 Исполин	 (Ко-
руджа),	 и	 в	 близост	 до	
стола,	 на	 който	 е	 седял	
Марко	 Кралевики	 с	 коня	
си	Шарколия,	тази	година	
се	оформи	в	продължение	
на	 няколко	 дни	 един	 ма-

лък	 град	 –	 с	 всичките	 му	
характерности	за	бита.
	 Хора	от	цяла	България	
имаха	 възможност	 да	 се	
срещнат	 извън	 електрон-

ното	пространство,	да	об-
менят	идеи	и	да	споделят	
действително	професиона-
лен	опит	в	областта	на	ав-
томобилното	устройство	и	
дизайн	 на	 любимите	мар-
ки.
	 Един	 първоначален	
сбор	от	хора,	който	в	ре-
зултат	 на	 отлични	 орга-
низаторски	 способности,	
след	 игра	 на	 думи	 и	 нах-
върляне	 на	 идеи,	 семей-
ството	 на	 Добрин	 Балчев	
и	верните	му	другари	пре-
връщат	 в	 нещо	 мащабно	
за	страната	ни	-	Национа-
лен	ФОЛКлорен	събор	на	
ФОЛКсваген.
	 Един	 сбор	 от	 хора	 и	
личности	от	всички	възра-
сти,	който		показва,	че	ху-
бавите	неща	у	нас	стават	
с	хубави	хора	и	резултати-
те	са	в	плюс	за	домакини	
и	гости.	
	 За	 поредна	 година	
всички	 участници	 и	 гости	
успяха	 да	 се	 насладят	 на	
фолклорните	 танцови	със-
тави	 от	 градовете	 София	
и	Габрово.	Да	се	срещнат	
с	 нови	 представители	 на	
символа	 на	 Родопите	 –	
гайдарите.	 На	 свечерява-
не	 да	 наблюдават	 отново	
магията	 на	 нестинарство-
то	 в	 изпълнение	 на	 инж.	
Николай	 Топчийски	 от	
град	София.	
	 Един	 ритуал,	 който	
заради	 древността	 си	 е	
станал	 част	 от	 световно-
то	 културно	 наследство	
на	 ЮНЕСКО.	 До	 късно	

след	него	на	поляната	се	
опитваха	 по	 отслабнала-
та	 жарава	 да	 преминат	
любопитни	 за	 тази	 ма-
гия	 младежи	 -	 прежалили	
обувките	си…	
	 След	нестинарския	ри-
туал,	под	звуците	на	фол-
клорна	 мелодия,	 габров-
ски	 момичета	 ни	 подне-
соха	„огнен	танц“	–	умели	
движения	на	тяло	и	ловка	
игра	с	огъня.	
	 Дойде	и	приятната	но-
вина	 от	 водещия,	 която	
ще	остави	голям	мил	спо-
мен	в	душите	на	всички	и	
най-вече	 на	Магдалена	 и	
Стилиян	 от	 пловдивската	
Цалапица	 -	 предложение	

за	 вечна	 вярност,	 обвър-
зано	 с	 предстояща	 сват-
ба.	 Под	 аплодисментите	
на	 хилядите	 почитатели	
на	 старата	 немска	 авто-
мобилна	марка	тук	в	топ-
лата	 августовска	 вечер	
под	 безкрайната	 звездна	
шир	 множеството	 нака-
ра	нежната	Магдалена	да	
пророни	 най-щастливите	
сълзи.	
	 Организаторите	 от	
Клуба	на	почитателите	на	
Фолксваген	се	бяха	погри-
жили	 съборът,	 превърнал	
се	 в	 празник	 под	 откри-
то	 небе,	 да	 бъде	 пълен	 и	
този	 път.	 Звездите	 стана-
ха	 още	 по-многобройни	 с	

тържествената	заря,	която	
внесе	допълнение	към	по-
редицата	 от	 узански	 емо-
ции.
	 Един	празник,	в	който	
главните	организатори	по-
казаха	и	галантен	отговор	
за	 съпричастността	 към	
това	мащабно	 събитие	 на	
дамското	 габровско	 ръ-
ководство	 в	 лицето	 на	
кмета	на	Община	Габрово	
и	 кметския	 наместник	 на	
Кметско	 наместничество	
Зелено	дърво	и	откликна-
ха	 на	 майчинския	 зов	 за	
помощ	 за	 Александър	 от	
град	Пловдив,	като	събра-
ха	 немалка	 сума	 за	 него-
вото	лечение.

тоДор ГеорГиев

	 Благой	Георгиев,	Бончо	
Генчев,	Пламен	Николов	и	
Станислав	 Генчев	 -	 патро-
ни	на	турнира	в	Дряново
	 Община	Дряново	и	ФК	
„Локомотив	 1927”	 -	 Дря-
ново,	 ЗС	 на	 БФС	 -	 Ве-
лико	 Търново	 и	 	 ОС	 на	
БФС	 -	 Габрово	 имат	 удо-
волствието	 и	 ви	 канят	 за	
поредна	 година	 на	 едно	
незабравимо	 преживява-

не	 за	 младите	 футболни	
надежди	 на	 България.	 В	
продължение	 на	 три	 дни	
-	 от	 9	 до	 11	 септември,	
деца	 от	 региона	 и	 цялата	
страна	 ще	 премерят	 сили	
на	 отлично	 подготвените	
терени	 в	 град	 Дряново	 и	
село	Царева	ливада.	
	 Стотиците	 участници	
ще	 бъдат	 от	 три	 възрас-
тови	 групи	 –	 Футбол-5	 -	
родени	 през	 2012	 година,	
Футбол-7	 -	 родени	 през	

2010/2011	 година,	 и	 	 Фут-
бол-9	 -	 родени	 през	 2009	
година.	 Те	 ще	 премерят	
сили	 и	 ще	 имат	 възмож-
ността	да	се	срещнат	и	по-
лучат	съвети	от	патроните	
на	турнира	-	легендарните	
футболисти	 Бончо	 Генчев,	
Пламен	 Николов,	 Благой	
Георгиев	и	Станислав	Ген-
чев.	 С	 много	 награди	 и	
призове	за	децата.
	 Това	 вече	 e	 традиция	
в	 Дряново,	 с	 цел	 разви-

тие	 на	 детско-юношеските	
школи	 в	 региона	 -	 заяви	
ръководството	 на	 Община	
Дряново.																
	 Кметът	 на	 Община	
Дряново	 г-н	 Трифон	 Пан-
чев,	 председателят	 на	
ОбС	 -	 Дряново	 г-н	 Тодор	
Георгиев	 (Теди	 Джорджо)	
и	 екипът	 на	ФК	 „Локомо-
тив“	 -	 Дряново	 безкрайно	
благодарят	 за	 подкрепата	
на	 ръководството	 на	 ваф-
ли	 „Боровец“,	 на	БФС,	 на	

„Вагонен	 завод	Интерком”	
-	Дряново,	на	„Platex	1945”	
-	Дряново	и	на	Vivacom!
	 Турнирът	ще	бъде	про-
веден	 в	 съответствие	 и	
при	 спазване	 на	 всички	
мерки	за	безопасност	във	
връзка	 с	 пандемията	 от	
COVID-19.
	 За	доброто	настроение	
и	 информация	 за	 програ-
мата,	мачовете,	резултати,	
отбори	и	състави	с	озвуча-
ване	на	зелените	килими	в	

Дряново	и	Царева	ливада	
ще	 се	 погрижи	 DJ-танде-
мът,	 официалните	 водещи	
и	 ди	 джей	 на	 българския	
национален	 отбор	 по	 во-
лейбол	 Teddy	 Georgo,	 DJ	
Theo	и	DJ	George.
	 Заявки	за	турнира	мо-
жете	да	направите	при	ди-
ректор	 ДЮШ	 и	 председа-
тел	на	УС	Пламен	Обреш-
ков.	Тел:	0878357607,	e-mail:	
fclokomotivdryanovo@abv.
bg.

		 За Дряново
 Градът на великия май-
стор Колю Фичето, край кой-
то са открити първите следи 
от живот на хомо сапиенс 
в Европа! Градът, обявен за 
планински курорт преди 90 го-
дини заради благоприятния си 
климат! Градът, който е наб-
лизо за всички - на 20 минути 
път от областните центрове 
Велико Търново и Габрово и на 
по-малко от 3 часа от София, 
Пловдив, Бургас и Варна!

	 С	 тридневен	 театра-
лен	 маратон	 Габровският	
драматичен	 театър	 кани	
публиката	 на	 откритата	
сцена	 в	 РЕМО	 „Етър“	 на	
5,	6	и	7	септември	2020	 г.	
Спектаклите,	 включени	 в	
цикъла	„Театър	под	звезди-
те“,	са	едни	от	най-новите	
в	 репертоара	 на	 трупата,	
чиито	 премиери	 се	 състо-
яха	през	юни	и	юли	месец	
тази	 година.	 Началният	
час	 на	 представленията	 в	
трите	дни	е	20.00.
	 Постановката	 „Руски	
вечери	 с	 револвери“	 на	
режисьора	 Петринел	 Го-
чев	 може	 да	 гледате	 на	
5	 септември.	Създадена	е	
по	 едноактните	 комедии	
на	 А.	 П.	 Чехов	 „Мечка“	
и	 „Предложение“,	 като	 е	
включен	 текст	 от	 разка-
за	 „Писмо“	 на	 Василий	
Шукшин.	 Участват	 актьор-
ите	Надежда	Петкова,	Таня	
Йоргова,	 Петко	 Петков	 и	
Стоян	Руменин,	с	участие-
то	на	Гинка	Дичева.	
	 Ще	 видите	 какво	 се	
случва	 с	 любовта,	 кога-
то	 срещне	 дребнавата	

настойчивост	 на	 спора.	
Героите	 попадат	 в	 проти-
воречие	 със	 самите	 себе	
си,	 но	 желанието	 им	 да	

отстояват	 позициите	 си	
замъглява	 кое	 е	 важно-
то	 в	 живота.	 Чехов,	 как-
то	 и	 Шукшин	 майсторски	

разкриват	 променливата	
човешка	 природа,	 разкъ-
сана	 между	 намерение	 и	
действие.	А	режисьорският	

прочит	 на	 Петринел	 Го-
чев	 ясно	 ще	 ви	 покаже	
как,	 улисани	 в	 дребно-
темие,	 хората	 загърбват	
истинската	 си	 същност	 и	
пропускат	 възможностите,	
които	животът	 им	предос-
тавя.	
	 Последния	 спекта-
къл	 на	 режисьора	 Васил	
Дуев	 и	 габровската	 тру-
па	 -	 „Лейтенат	 Густл.	 Да	
обичаш	живота!“,	може	да	
гледате	 на	 6	 септември.	
Васил	 Дуев	 е	 автор	 на	
сценичната	 адаптация	 на	
новелата	„Лейтенант	Густл“	
на	 австрийския	 писател	 и	
драматург	Артур	Шницлер.	
Участват	 актьорите	 Любен	
Попов,	Магдалена	Славче-
ва,	Адриана	 Димова,	Тони	
Христова	 и	 Найден	 Бан-
чевски.	 Хореографията	 в	
спектакъла	 е	 направена	
от	 Магдалена	 Славчева	 и	
Найден	Банчевски.
	 „Лейтенант	 Густл.	 Да	
обичаш	 живота“	 е	 екзис-
тенциално	 надсмиване	
спрямо	 амбициите	 ни,	 по-
кана	 за	 философско	 пре-
осмисляне	 на	 обърканите	

ни	мисли,	подменените	ни	
представи	 за	 чест,	 дълг,	
достойнство,	смисъл	и	ис-
тина.	Ще	се	пренесете	във	
Виена	 от	 началото	 на	 ХХ	
век,	 а	 Васил	 Дуев	 ще	 ви	
накара	 да	 се	 вгледате	 в	
света	 около	 вас	 и	 света	
във	 вас,	 да	 разграничите	
желанията	 от	 амбициите.	
Ще	 ви	 постави	 пред	 вез-
ните	на	пропуснатите	въз-
можности	и	ще	ви	покаже	
как	 границите,	 които	 си	
налагаме,	 ни	 ограничават	
от	самия	живот,	от	радост-
та	да	опознаем	собствена-
та	си	природа	и	свободата	
да	бъдем	себе	си.
	 Театралното	 предло-
жение	 за	 7	 септември	 е	
за	представлението	„Руски	
вечери	 с	 микроскоп“	 на	
режисьора	 Петринел	 Го-
чев.	Направено	е	по	едно-
актната	комедия	„Юбилей“	
от	 А.	 П.	 Чехов	 в	 съчета-
ние	 с	 разказите	 „Селски	
жители“	 и	 „Микроскоп“	 от	
Василий	Шукшин.	Участват	
актьорите	 Надежда	 Пет-
кова,	 Таня	 Йоргова,	 Поля	
Йорданова,	Стоян	Руменин	

и	Петко	Петков.
	 Ще	се	срещнете	с	упо-
ритата	решителност	на	ге-
роите	 да	 отстояват	 наме-
ренията	 си.	 Случващото	
се	на	сцената	е	амалгама	
от	 страсти,	 суета,	 самов-
любеност	и	амбициозност,	
често	 подсилени	 от	 само-
увереността	 на	 човешкото	
незнание.	 Представление,	
в	 което	 като	 под	 микро-
скоп	ще	видите	взаимоот-
ношенията	 между	 хората,	
собствената	 им	слабост	 и	
адаптивност	 към	 промяна,	
измамното	 им	 надхитря-
ване	 в	 опит	 да	 постигнат	
целите	си.
	 Билети	 може	 да	 заку-
пите	от	 касата	на	 Габров-
ския	 театър	 или	 онлайн	
-	 https://bit.ly/2EVMDil,	 за	
трите	 постановки	 от	 ци-
къла	 „Театър	 под	 звезди-
те“,	както	и	поотделно:	за	
„Руски	 вечери	 с	 револве-
ри“	 -	https://bit.ly/3gT64FR;	
за	 „Лейтенант	 Густл.	 Да	
обичаш	 живота“	 -	 https://
bit.ly/3bvVp36;	 за	 „Руски	
вечери	 с	 микроскоп“	 -	
https://bit.ly/3lGJFPX.

Гàáрîвският теàтър с три преäстàвлеíия в 
етíîãрàфския музей “Етър” - 5, 6 и 7 септември

Мàãäàлеíà и Стилияí îт Öàлàпицà се врекîхà 
íà Нàциîíàлíия съáîр íà Фîлксвàãеí

Дряíîвî пîсрещà 24 îтáîрà îт реãиîíà и стрàíàтà в 4-тî изäàíие 
íà Детски футáîлеí турíир зà купàтà íà вàфли „Бîрîвец”
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вела лаЗарова

	 Драматичен	 театър	
„Рачо	Стоянов”	откри	сезо-
на	с	една	от	най-новите	си	
постановки	 -	 моноспекта-
кълът	„Мечтата	на	Наташа”	
от	 младата	 руска	 авторка	
Ярослава	 Пулинович,	 чи-
ято	 премиера	 бе	 на	 25	
юни.	И	този	път	публиката	
е	на	самата	сцена	в	пряк	
контакт	 с	 актрисата	 Поля	
Йорданова,	 чийто	 дебют	
на	 габровска	 сцена	 в	 ро-
лята	 на	 16-годишната	 На-
таша	е	повече	от	успешен.	
Тя	се	превъплъщава	в	буй-
ната,	 сприхава	 и	 гневна	
тийнейджърка,	 непокорна	
в	училище,	но	изпълнена	с	
мечти	за	обич	и	споделена	
любов.	Момичето,	 което	е	
сирак	 и	 израства	 в	 дом,	
познава	до	болка	суровите	
правила	на	живота.
	 Интересен	 е	 подходът	
на	режисьора	Ана	Батева,	
подкрепен	 от	 главната	 ге-
роиня	и	автора	на	музика-
та	Стефан	Здравески,	кои-

то	 влязоха	 в	 непринуден	
разговор	с	публиката	след	
спектакъла	-	повечето	мла-
ди	 хора.	 И	 заваляха	 вед-
нага	къде,	откъде	по-любо-

знателни	въпроси	-	откъде	
се	 е	 зародила	 идеята	 за	
спектакъла,	 Поля	 има	 ли	
си	 приятел,	 разсейва	 ли	
се	от	реакциите	и	близост-
та	 на	 публиката,	 разбира	
ли	 героинята	 си,	 любима	
реплика	 от	 пиесата:	 „Да	
не	 би	 да	 е	 честно	 да	 ру-
шиш	 мечтите	 на	 един	 чо-
век?”,	 използва	 ли	 нещо,	
преживяно	от	нея,	при	из-
граждане	образа	на	Ната-
ша:	 „Да,	 нещо	 много	 яко,	
което	 се	 е	 случило”,	 за	
подхода	 на	 композитора	
към	музиката	на	спектакъ-
ла	и	др.	
	 В	 разговор	 за	 читате-
лите	 на	 вестника	 тримата	
от	 екипа	 на	 спектакъла	
споделиха:

АнА БАтевА, 
режисьор: 

	 „Завърших	режисура	в	
НАТФИЗ	 при	 проф.	 Пла-
мен	 Марков.	 Тук,	 в	 теа-
тралната	трупа,	съм	от	ес-
ента.	 Постановката	 „Меч-
тата	 на	Наташа”	 ми	 е	 де-

бютна	на	габровска	сцена.	
Моноспектакъл,	 подходящ	
за	изискванията	на	мерки-
те	срещу	коронавирус.	
	 В	 творчески	 тандем	

със	 Стефан	 Здравески	 в	
Габрово	 е	 гостувало	 едно	
мое	 представление	 -	 „Ко-
кошка”	 по	 А.	 П.	 Чехов	 и	
Николай	 Коляда,	 съвмест-
на	продукция	на	Театрална	
работилница	 „Сфумато”	 и	
SPAM	studios.	В	София	се	
играе	 друг	 мой	 спектакъл	
-	„Всичко	на	масата”	от	Ч.	
Буковски,	 който	 ще	 пока-
ним	да	гостува	в	Габрово.	
В	 театър	 „София”	 се	 иг-
рае	„Апетит	за	череши”	от	
полската	 авторка	Агнешка	
Ушецка.
	 Работа	 по	 текста	 на	
пиесата	 бях	 започнала	
още	в	 края	на	лятото	ми-
налата	 година	 в	 Македо-
ния	с	една	тяхна	актриса.	
Когато	 дойде	 поканата	 на	
Петко	 Койчев	 за	 Габров-
ския	 театър,	 този	 проект	
остана	недовършен.	В	мо-
мента,	 в	 който	 зимата	 в	
театъра	 се	 появи	 Поли,	
знаех,	 че	 това	 ще	 е	 тя	 -	
Наташа.	 Беше	 важно	 кой	
ще	 го	 играе,	 да	 е	 много	
подходящ.	

	 Текстът	на	постановка-
та	 няма	 адаптация.	Той	 е	
интегрален,	както	е	с	улич-
ния	език.	Преводът	е	мой.	
Младата	 авторка	 Яросла-

ва	 Пулинович	 е	 студентка	
на	Николай	Коляда,	велик	
руски	писател.	
	 Какво	 търсих?	 Нашата	
Наташа	 е	 едно	 агресивно	
момиче	 със	 събран	 гняв.	
Тя	е	от	дом	за	деца	и	не	е	
имала	подходящо	възпита-
ние.	Днес	обаче	има	деца,	
които	имат	родители,	а	са	
с	неадекватно	държание.
	 Наташа	в	днешната	пи-
еса	написа:	 „Мечтите	съз-
дават	 врагове”.	 В	 нейния	
случай	така	излиза.
	 Сега	в	театъра	съм	на	
руска	 вълна.	 Същата	 ав-
торка	 има	 пиеса	 за	 една	
друга	 Наташа.	 От	 богато	
семейство,	 разглезена.	 Тя	
също	 мечтае,	 но	 по-раз-
лично.	Дали	двете	си	при-
личат?	Може	би	в	гадните	
постъпки…
	 За	 мен	 е	 важно	 не-
щата,	 които	 правя,	 да	
рефлектират	 на	 днешното	
ми	живеене.	
	 Реших	 да	 направя	
тази	 първа	 тук	 среща	 с	
публиката,	 защото	 е	 от-

криване	 на	 сезона.	Исках	
да	 е	 нещо	 по-различно	 -	
контакт,	 обратна	 връзка.	
Такива	 съм	 правила	 и	 с	
другите	ми	представления.

	 В	 хубавата	 75-годиш-
нина	 на	 Драматичен	 те-
атър	 „Рачо	 Стоянов”	 си	
пожелавам	 пълни	 салони.	
Това	е	най-важното	за	нас	
при	това	със	спазване	на	
всички	 мерки	 по	 панде-
мията“.

Поля ЙордАновА, 
АктрисА:

	 „Завърших	 НАТФИЗ	
в	 класа	 на	 Иван	 Добчев.	
След	 това	 се	 опитвах	 в	
кастинги,	но	нещата	не	се	
получаваха	 много.	 Когато	
директорът	 Петко	 Койчев	
ми	 се	 обади	 и	 ми	 каза,	
че	 в	 спектакъла	 „Свекър-
ва”	 на	 режисьора	 Петри-
нел	Гочев	има	момиче	със	
здравословен	проблем,	ме	
попита	дали	мога	да	вляза	
в	 пиесата	 за	 два	 дни	 ре-
петиции.	 Реагирах	 бързо.	
Така	 попаднах	 и	 останах	
в	трупата.	Тук	се	чувствам	
много	 добре.	 Колегите	 са	
много	 приятни,	 работливи	
и	 верни	 хора.	 Доста	 по-
магат.	Когато	 бях	 в	 първи	
курс,	през	2014	г.	играех	в	

мюзикъла	 „Шумът	 на	 вър-
бите”.	 Здравко	Митков	 ме	
беше	 приел	 в	 Сатиричния	
театър.		
	 Сега	 съм	 много	 щаст-
лива.	Габровка	съм.	Завър-
шила	 съм	 Механотехнику-
ма	 „Д-р	 Никола	 Василиа-
ди”.	Много	обичам	родния	
си	град.	Тук,	в	театъра,	се	
чувствам	 чудесно.	 Много	
е	приятно,	когато	след	ре-
петиция	 някой	 дойде	 и	 ти	
каже:	 „Тук	 правиш	 едно	
нещо,	но	ако	го	направиш	
еди	си	как,	май	ще	стане	
по-добре.	Това	 в	Сатирич-
ния	театър	никога	не	се	е	
случвало…	 Тук	 за	 повече	
от	 половин	 година	 участ-
вам	 в	 представления,	 ре-
петиции.	 Дано	 няма	 пове-
че	 забранителни	 режими	
-	 коронавирус,	 за	 да	 има	
представления.
	 Заобичах	 театъра	 да-
леч	преди	ученичка	в	Ме-
ханотехникума.	 По	 лите-
ратура	 и	 български	 език	
ми	 преподаваше	 Ива	
Кузманова.	Тя	 ми	 беше	 и	
класна.	 Бях	 някъде	 4-го-

дишна	 и	 в	 с.	 Драгановци	
при	 леля	 Ружка	 в	 читали-
щето	 правиха	 постановка	
на	 „Котарака	 в	 чизми”.	 Е,	
тогава	 играх	 „Котарака	 в	
чизми”…	
	 Когато	режисьорът	Пе-
тринел	 Гочев	 беше	 напра-
вил	 „Ромео	 и	Жулиета”,	 в	
XII	 клас	 изгледах	 всички	
представления	 в	 Габров-
ския	театър	седем	пъти.	
	 Мечтая	 си	 да	 изиграя	
Жулиета,	Джими	от	„Обър-
ни	 се	 с	 гняв	 назад”	 от	
Джон	 Озбърн.	 Важно	 е	
да	 имаш	духа	 на	 бунтаря,	
който	 не	 се	 примирява,	
който	е	гневен“.

стефАн ЗдрАвески, 
комПоЗитор:

	 „Роден	 съм	 в	 Маке-
дония.	 Запознах	 се	 с	 ре-
жисьора	Ана	 Батева,	 сра-
ботихме	 се.	 Вече	 имаме	
заедно	 десет	 спектакъла.	
Музиката	 към	 спектакъла	
„Мечтата	на	Наташа”	тръг-
на	 малко	 на	 майтап.	 Да	
стане	играчката,	трябва	да	
има	и	плачка…”.

Глàвíàтà ãерîиíя îт „Мечтàтà íà Нàтàшà” се кàчвà íà 
сцеíà еäвà 4-ãîäишíà, в читàлищетî íà Дрàãàíîвци

 Постановката „Мечтата на Наташа” е дебютна за ре-
жисьорката Ана Батева на габровска сцена

 Стефан Здравески, композитор, автор на музиката към 
моноспектакъла

 Поля Йорданова в  моноспектакъла „Мечтата на Наташа“.
 Наташа има 16 години и само една мечта. Наташа пуши, пие и много харесва шоколадо-
ви бонбони. Наташа често се бие и почти не чете книги. Понякога ще я чуете да псува, но 
никога да се оплаква. Всичко това обаче не е причина мечтата й да не стане реалност. Тя 
просто се влюбва за първи път и безкомпромисно ще се опита да се пребори за... него.

От	5	до	27	септември	в	Габрово	
ще	 се	 проведе	 Национален	 куклен	
фестивал	„Рачо	и	Дешка“.	Събитието	
се	 организира	 от	 РА	 „Елмазови“	 и	
търновския	театър	„Весел“.	

Двете	организации	получиха	фи-
нансиране	от	Министерство	на	кул-
турата	 в	 сесия	 за	 подпомагане	 на	
професионалните	 театри.	 Подкрепа	
за	 инициативата	 декларира	 и	 Об-
щина	 Габрово,	 която	 ще	 обезпечи	
мястото	 за	 провеждане	 на	 спекта-
клите	 и	 седалкови	 конструкции	 за	
публиката.

Дванадесет	театрални	постанов-
ки	 ще	 могат	 да	 видят	 зрителите	
до	 края	 на	месец	 септември	 всяка	
събота	 и	 неделя	 на	 площад	 „Въз-
раждане“.	

На	Габрово	и	фестивала	ще	гос-
туват	 професионални	 трупи	 от	 Со-
фия,	 Варна,	 Хасково,	 Бургас,	 Ве-
лико	 Търново	 и	 село	 Бостина.	 На	
откритата	 сцена	 ще	 гледаме	 още	
представления	 на	Държавен	 куклен	
театър	–	Габрово	и	Малка	театрална	
компания.

Откриването	 на	 фестивала	 е	
предвидено	за	5	септември	от	17.00	
часа,	 когато	 на	 ул.	 „Радецка“	 ще	
може	 да	 се	 радваме	 на	 истински	
забавното	шоу	„Балон	като	слон“	на	
театър	„Мале-Мале“.

Идеята	 за	 куклени	 срещи	 на	
открито	в	летните	месеци	е	на	воде-

щите	организации	на	проекта.	През	
2019	 година	 те	 спечелиха	 финанси-
ране	по	програма	 „Култура“	на	Об-
щина	 Габрово	 и	 в	 продължение	 на	
три	месеца	радваха	малки	и	големи	

с	кукли,	песни,	креативност	и	смях.	
Творческата	атмосфера	е	гарантира-
на	и	сега,	входът	е	свободен.	

Не	пропускайте	Национален	кук-
лен	фестивал	„Рачо	и	Дешка“!

От 5 äî 27 септември всякà съáîтà и íеäеля –
Нàциîíàлеí куклеí фестивàл „Рàчî и Дешкà" 

продължава от стр. 1
Задвижвана	 с	 маниве-

ла,	 тя	 може	 да	 пече	 на	
дървени	въглища	едновре-
менно	цяло	агне,	заек	или	
пилета,	 пържоли,	 кюфте-
та,	кебапчета,	шишчета,	за	
които	 са	 направени	 раз-
нообразни	 по	 размер	 же-
лезни	 шишове,	 шишчета	
и	 решетки.	 Печенето	 се	
осъществява	 при	 самос-
тоятелно	 въртене	 на	 ши-
шовете,	 като	 за	 отделни-
те	 продукти	 е	 предвидено	
точно	 определено	 за	 при-
готвянето	 им	 време.	 След	
завършването	 на	 проце-
са	 се	 чува	 сигнален	 звън	
на	 камбанка.	 Горенето	 на	
дървените	въглища	също	е	
механизирано	 –	 монтиран	
под	 скарата	 вентилатор	
обдухва	 жаравата	 и	 оси-
гурява	 равномерен	 огън,	
а	за	намаляването	му	има	
специален	механизъм.	По-
чистването	 на	 скарата	 се	
осъществява	 чрез	 чекме-
джета,	 разположени	 под	
всяко	от	огнищата,	в	които	
се	 събира	 за	 изхвърляне	
пепелта.

През	1971	г.	е	създаде-
но	Национално	изложение	
на	 художествените	 зана-

яти	 и	 изкуствата	 в	 село	
Орешак.	 За	 изложението	
в	 различни	 години	 Илия	
Ковачев	 изработва	 нами-
ращите	 се	 в	 постоянната	
изложба	в	Орешак	врата	и	
механизъм	на	часовник	за	
кула.	С	тях	и	механичната	
скара	 майсторът	 три	 пъти	
става	 шампион	 по	 коваш-
ко	 майсторство	 и	 първо-
майстор	на	България.	

Съчетанието	 от	 насле-
дените	знания	и	талант	на	
майстора	 и	 интересът	 му	
към	 часовниковите	 меха-
низми	раждат	неповторим	
механичен	уред,	доказващ	
творческия	му	талант.	Ска-

рата,	 освен	 произведение	
на	 приложното	 ковашко	
изкуство,	 е	 неповторима	
вещ	със	самобитен	часов-
ников	 механизъм.	 Прак-
тична	 и	 функционална,	
от	 обикновен	 предмет	 на	
бита,	тя	е	издигната	в	про-
изведение	 на	 изкуството,	
донесло	 на	 автора	 си	 по-
четно	име.	

Участник	 в	 много	 из-
ложби,	 съревнования,	 па-
наири	 в	 страната	 и	 чуж-
бина,	 Ковачев	 е	 признат	
за	почетен	лидер	на	Меж-
дународната	гилдия	на	ко-
вачите.	Той	е	запленен	от	
часовниковите	 механизми.	
В	 творческата	 му	 биогра-
фия	 има	 реставрирани	 12	
старинни	 часовникови	ме-
ханизма	 за	 градски	 кули	
и	 саморъчно	 изработени	
9	 нови	 кулни	 часовника,	
между	 които	и	 този	в	му-
зей	„Етър“.	Сред	най-голе-
мите	му	постижения	е	въз-
становяването	 на	 часов-
никовия	 механизъм	 от	 ХІV	
век	 на	 кулата	 в	 Ордруф,	
Германия	–	родно	място	на	
Йохан	Себастиян	Бах	

Илия	 Ковачев	 умира	
през	2005	 година	в	 Габро-
во.

Тîвà е íе прîстî скàрà, à слîжеí 
мехàíизъм, сътвîреí îт Илия Кîвàчев


