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	 Поредните	 дарения	 от	
началото	 на	 тази	 година	
постъпиха	 в	 Националния	
музей	 на	 образованието.	
Семейството	 на	 учителя	
по	немски	език	Петко	Чуб-
риков	 и	 емблематичните	
за	 развитието	 на	 габров-
ския	спорт	Симона	и	Бла-
гой	 Вангелови	 подариха	
ценни	 учебници,	 книги,	
снимки,	 удостоверения,	
свидетелства	и	 други	 лич-
ни	 и	 училищни	 документи	
от	миналия	 век,	 които	ще	
обогатят	 музейния	 фонд,	
съобщи	 директорът	 на	
НМО	–	Габрово	Мая	Кара-
гьозова.
	 Чубриков	 е	 единстве-
ният	 в	 Габровска	 област	
действащ	 учител	 по	 бъл-
гарски	 език	 и	 литература	
и	немски	език	с	половин-
вековен	стаж	–	от	1967	го-
дина	досега,	без	прекъсва-
не.	Той	е	от	първите	учите-

ли	в	 страната,	 приложили	
разширеното	изучаване	на	
немски	 език.	 Инициатор	
на	 ваканционна	 програма	
за	 овладяване	 на	 чужд	
език	в	реална	среда	-	вся-
ка	 пролет	 в	 продължение	
на	двадесет	години	Чубри-
ков	организира	посещения	

на	ученици	в	Германия.	
	 Особено	 ценни	 са	 да-
рените	от	 него	 снимки	на	
випуск	 1961	 на	 Средно	
смесено	 училище	 „Васил	
Априлов”	 –	 Габрово;	 на	
една	 от	 първите	 метеоро-
логични	училищни	станции	
в	България;						 стр. 3

Знàкови учитåли нàпрàвихà äàрåния нà 
Нàционàлния музåй нà оáрàзовàниåто

СТЕФКА БУРМОВА

	 „Бих	 подкрепил	 дари-
телска	акция	за	възстано-
вяване	на	уникалния	исто-
рически	 монумент-памет-
ник	 на	Бузлуджа“	 –	 заяви	
пред	 вестника	 временно	
изпълняващият	 длъжност-
та	 председател	 на	 БСП	 в	
Габрово	Николай	Григоров.	
Въпросът	на	„100	вести“	е	
по	повод	писмото	на	Кор-
нелия	 Нинова	 до	 минис-
тър-председателя	 Бойко	
Борисов,	с	което	тя	изра-
зява	готовността	да	подпи-

ше	документа	за	прехвър-
ляне	 на	 собствеността	 на	
дом-паметник	 „Бузлуджа“.	
Решение	 за	 това	 има	 и	
то	е	още	от	2011	г.,	когато	
на	 30	 септември	 Минис-
терският	съвет	под	№	731	
прехвърля	 бузлуджанската	
„чиния“	 за	 безвъзмездно	
ползване	от	БСП.
	 Според	 Григоров	 е	
редно	 да	 се	 потърсят	 ва-
рианти	дом-паметник	„Буз-
луджа“	 да	 се	 превърне	 в	
музей	или	в	друг	 туристи-
чески,	 културен	 или	 исто-
рически	 обект.	 „Разбира	

се,	 съществуват	 и	 много	
въпросителни	 пред	 реа-
лизирането	 на	 този	 акт	
–	 дали	 БСП	 ще	 си	 върне	
само	 „чинията“	 или	 исто-
рическия	 монумент,	 за-
едно	 с	 прилежащите	 му	
площи,	 върху	 които	 е	 по-
строен“	 –	 коментира	 още	
Григоров.	Той	обясни	още,	
че	 преди	 години	 е	 била	
създадена	 работна	 група	
за	 изясняване	 статута	 на	
паметника,	 която	 не	 стиг-
нала	 доникъде.	 „Но	 след	
като	държавата	и	до	днес	
нехае	 за	 състоянието	 му,	

лично	 аз	 като	 областен	
председател	 и	 като	 вре-
менно	 изпълняващ	 длъж-
ността	 председател	 на	
БСП	 в	 Габрово	 бих	 под-
крепил	 дарителска	 акция	
за	 набиране	 на	 средства	
за	извършване	на	ремонт-
ни	дейности	и	връщане	на	
предишния	блясък	на	този	
паметник“,	 е	 категоричен	
той.	 Дали	 ще	 бъде	 чрез	
самооблагане	 на	 членове-
те	 на	 левицата	 или	 чрез	
дарителски	 акции,	 е	 отде-
лен	въпрос.	

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Късно	 през	 нощта	 на	
16	юни	габровски	полицаи	
са	 задържали	 49-годишен	
мъж,	 пиян,	 който	 бил	 за-
вързал	 куче	 за	 колата	 си	
и	 го	 влачел	 по	 пътното	
платно	 към	 местността	
Узана.	 Мъжът	 бил	 аресту-
ван	и	прибран	за	24	часа,	
а	 раненото	 животното	 –	
освободено	 и	 прегледано	
от	ветеринар.
	 Това	е	резюме	от	офи-
циалното	 съобщение	 на	
Областната	 дирекция	 на	

МВР,	 а	 подробностите	 по	
случая	 открихме	 в	 соци-
алната	мрежа.	На	 16	юни	
т.	 г.	 около	 полунощ,	 „при-
бирайки	 се	 от	 работа,	 на	
пътя	 от	 Узана	 за	 кв.	 Ра-
децки	се	натъкнах	на	тази	
картина	-	написа	друг	габ-
ровец.	 -	 Куче,	 завързано	
за	кола,	е	теглено	по	пътя.	
Добри	хора	от	Зелено	дър-
во	 спират	 идиота	 и	 викат	
полиция.	 Индивидът,	 който	
е	за	разстрел,	кара	колата	
с	 над	 2,30	 промила	 алко-
хол.	 Кучето	 е	 прегледано,	
раните	 са	 обработени	 и	

го	 прибрах	 вкъщи.	 Сега	
ще	чакам	да	мине	делото,	
за	 да	 може	 съдията	 да	
ми	даде	попечителство	над	
животното.	 В	 момента	 ще	
се	 грижа	аз	 за	 невинната	
животинка	и	ще	се	боря	да	
я	осиновя.	Искам	да	помо-
ля!	 ХОРА,	 ГЕНЕТИЧНИЯТ	
НИ	 МАТЕРИАЛ	 ВЕЧЕ	 НЕ	
СТАВА.	 ЗАГИВАМЕ!	 ТОВА	
НЕ	Е	НОРМАЛНО....“,	е	на-
писал	 човекът,	 погрижил	
се	за	раненото	животно.

ДиАНА ТЕРзиЕВА

	 ЮНЕСКО	 одобри	 обя-
вяването	 на	 „Централен	
Балкан“,	„Червената	стена“,	
„Сребърна“	и	„Узунбуджак“	
за	 биосферни	 резервати.	
Решението	 е	 взето	 на	 29-
та	 сесия	 на	 Междуправи-
телствения	 координацио-
нен	 съвет	 по	 Програмата	
„Човекът	 и	 биосферата“,	
състояла	 се	 в	 Париж	 от	
12	 до	 15	 юни.	Така	 Съве-
тът	 потвърди,	 че	 четирите	
биосферни	 резервата	 от-
говарят	на	изискванията	и	
принципите	на	Севилската	
стратегия.	
	 Номинирането	 на	 На-
ционален	 парк	 „Центра-
лен	Балкан“	за	биосферен	
резерват	 от	 нов	 тип	 бе	

подкрепено	 от	 общините	
в	 крайпарковата	 терито-
рия	–	Троян,	Севлиево,	Па-
вел	баня,	Карлово	и	Антон.	
Подкрепата	им	показа,	че	
местните	 общности	 и	 от-
говорните	 държавни	 ин-
ституции	 в	 тези	 общини	
разбират	предимствата	на	
залегналата	 в	 Севилска-
та	стратегия	концепция	за	
съвременните	 биосферни	
резервати	като	инструмент	
за	 устойчиво	 развитие	 на	
регионите,	 основаващо	 се	
на	чиста	и	съхранена	при-
рода	и	на	производството	
и	 предлагането	 на	 серти-
фицирани	местни	продукти	
и	 регионални	марки	 с	 ви-
сока	добавена	стойност.	
	 В	продължение	на	поч-
ти	 40	 години	 -	 от	 1977	

г.,	 резерватите	 „Боатин“,	
„Царичина“,	 „Стенето“	 и	
„Джендема“	 в	 Национа-
лен	 парк	 „Централен	Бал-
кан“	 изпълняват	 „консер-
вационна“	 и	 „логистична“	
функция	за	опазването	на	
биологичното	 разнообра-
зие	 -	 генетични	 ресурси,	
видове	и	екосистеми,	оси-
гуряват	условия	за	научни	
изследвания,	мониторинг	и	
образование.	
	 През	 годините	 кон-
цепцията	 за	 биосферни-
те	 резервати	 се	 развива	
съобразно	 съвременните	
предизвикателства.	 По-
степенно	 на	 преден	 план	
излиза	 човекът	 и	 взаимо-
действието	 му	 с	 природа-
та.	 Първоначалната	 функ-
ция	 на	 биосферните	 ре-

зервати	се	е	надградила	и	
от	чисто	„консервационна“	
и	 „научна“	 е	 преминала	
и	 към	 „функция	 на	 разви-
тието“,	 ориентирана	 към	
устойчивото	 ползване	 на	
природните	ресурси.
	 Ефективното	 управле-
ние	 на	 биосферните	 ре-
зервати	 предполага	 учас-
тие	 на	 заинтересованите	
страни,	 за	 постигане	 на	
устойчив	 баланс	 между	
опазването	 на	 биоразноо-
бразието,	 икономическото	
развитие	 и	 съхраняването	
на	 културното	 наследство	
и	 справедливата	 подялба	
на	ползите	от	управление-
то	на	територията.		
	 Парковата	 дирек -
ция	 посреща	 решението	
на	 ЮНЕСКО	 „Централен	

Балкан“	 да	 бъде	 одобрен	
за	 биосферен	 резерват	
и	 включен	 в	 световната	
мрежа	 на	 биосферните	
резервати	 като	 още	 един	
знак	 на	 международно	
признание,	 че	 защитената	
територия	се	управлява	по	
целесъобразен	 и	 устойчив	
начин,	съгласно	национал-
ното	 законодателство	 и	 в	
съответствие	 с	 общопри-
етите	 принципи	 за	 добро	
управление.	
	 Информация	 от	 29-та	
сесия	на	MAB	ICC,	на	коя-
то	 е	 било	 взето	 решение-
то	 за	 включване	 на	 4-те	
обекта,	може	да	намерите	
на:	 http://en.unesco.org/
news/23-new-sites-added-
unesco-s-world-network-
biosphere-reserves.

„Öåнтрàлåн Бàлкàн"  -  áиоñфåрåн рåзåрвàт

 ЦВЕТОМиРА иВАНОВА

	 Областният	 управител	
Невена	Петкова	представи	
пред	екипа	на	Областната	
администрация	 втория	 си	
заместник	 -	 Росен	 Цве-
тков,	 който	 вчера	 офици-
ално	 встъпи	 в	 длъжност.	
Новият	 заместник	 облас-
тен	 управител	 е	 назначен	
със	Заповед	на	Министър-	
председателя.	 По	 време	
на	 представянето	 си	 Ро-
сен	 Цветков	 сподели:	 „В	
работата	ни	ще	заложа	на	
диалога,	ще	бъда	открит	и	
ще	 обсъждаме	 въпросите	
така,	 че	 да	 взимаме	 най-
добрите	 решения“.	 От	 1	
октомври	 2015	 г.	 досега	
Цветков	 е	 бил	 общински	
съветник	 в	 Общински	 съ-
вет	–	Севлиево,	учител	е	и	
по	 информатика	 в	 ПГМЕТ	
„Ген.	 Иван	 Бъчваров“,	 Се-
влиево.	

Роñåн Öвåтков 
официàлно 
вñтъпи в 
äлъжноñт

на стр. 2

Николàй Гриãоров áи поäкрåпил äàритåлñтво зà Бузлуäжà Зàäържàхà пиян, влàчил кучå ñ колàтà ñи

Продължава на стр. 2

Продължава на стр. 2

	 Последният	концерт	за	
този	 сезон	 на	 Габровския	
камерен	 оркестър	 ще	 се	
състои	 на	 21	 юни,	 сряда,	
от	 19.00	 часа	 в	 Художест-
вената	 галерия	 „Христо	
Цокев”.	Програмата	включ-
ва	 произведения	 от	 ХVІІІ,	
ХІХ	 и	 ХХ	 век,	 които	 не	
са	 изпълнявани	 в	 Бълга-
рия.	Ще	чуете	Концерт	за	
виолончело	 и	 оркестър	 в	
ла	 минор	 от	 Карл	 Филип	
Емануел	 Бах	 (1714-1788),	
Сюита	за	цигулка,	виолон-
чело,	 орган	 и	 струнен	 ор-
кестър	 от	 немския	 роман-
тичен	 композитор	 Йозеф	
Райнбергер	 (1839-1901)	 и	
Четири	трансилвански	тан-
ца	 от	 унгарския	 компози-
тор	 Шандор	 Вереш	 (1907	
-	1992).	Гостуват	румънски-
ят	 цигулар	Александру	 Га-
вриловичи,	виолончелистът	
Стефан	 Хаджиев	 и	 орга-
нистът	Божидар	Пенев.			

Гàáровñкият кàмåрåн 
"зàтвàря" ñåзонà ñ 
Кàрл Филип Емàнуåл 
Бàх в ñряäà

Дарителите Чубрикови с Мая Карагьозова
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рабоТа прЕдлага

„принЦ“ оод раз-
ширяВа произВод-
сТВоТо и наема: ши-
Вачи с опиТ - 900-
1150 лв.; шиВачи 
- 750-850 лв.; крояч 
на кожа  -  550-
950 лв.; рабоТниЦи 
ръчни опЕраЦии - 
550-950 лв.; чисТач 
на произВодсТВЕни 
поМЕщЕния - 550 
лв. Възнаграждени-
ята са бруто, според 
извършената работа. 
Целогодишна работа, 
осигуровки на реал-
ната заплата. Справки 
на тел. 066/803-489; 
princeinfo@gmail.com. 
[30, 28]

асисТЕнТ с добър англий-
ски език за работа вкъщи 
се търси на тел. 0885/977-
195. [22, 22]
гоТВач/ка за Севлиево 
при добро заплащане се 
търси на тел. 0887/671-
848. [22, 22]
акВапарк В Созопол тър-
си да назначи персонал 
- майстор пицар, готвач, 
работник фреш бар, ра-
ботник палачинки, барман 
безалкохолни, работник 
сладолед  - осигурена от 
фирмата квартира. Тру-
дов договор и осигуровки. 
Отлично възнаграждение! 
Справки на тел. 0893/303-
848 [30, 21]

кафЕнЕ Търси барман/
ка и сервитьор/ка. Справ-
ки на тел. 0897/383-738. 
[11, 9]

„иМпулс“ ад - 
Габрово търси да на-
значи спЕшно ТЕх-
нолог програМисТ 
на Машини с Цпу с 
начална заплаТа оТ 
2500 лЕВа. ние пред-
лагаме: 1. Работа в 
екип от млади, амбици-
озни хора и доказани 
професионалисти. 2. 
Допълнителни финан-
сови бонуси и ваучери 
за храна. Справка на 
тел. 066/899-542 или 
0879/406-796 - Велич-
ка Раева. [26, 17]

храниТЕлни сТоки в 
квартал Палаузово търси 
продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [15, 
13]
„Топ сЕрВиз“ търси авто-
монтьор. Справки на тел. 
0888/415-263. [33, 12]
МЕбЕлна фирМа „Лукс-
90“ ЕООД търси да на-
значи мебелисти и шлай-
фист (бояджия), шприцьор. 
Справки на тел. 0886/33-
29-68 - гр. Габрово. [12, 
12]
рЕсТоранТ В Созопол 
търси хигиенистка-миячка. 
Осигурени храна и квар-
тира. Заплащане по дого-
варяне. Справки на тел. 
0897/926-662. [5, 3]

аВТоМиВка Търси ра-
ботник. Справки на тел. 
0896/777-521. [11, 11]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси продавач на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-011. [11, 11]
продаВач-консулТанТ 
В мини маркет се търси 
на тел. 0897/889-002. [11, 
11]
МЕбЕлна фабрика тър-
си дърводелец-мебелисти 
и шлайфисти. Справки на 
тел. 0888/419-838. [22, 
11]
каМЕриЕрка, гоТВач/
ка, работник кухня, серви-
тьор/ка се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 10]
пиЦария „Мания“ тър-
си сервитьори, пицари. 
Справки на тел. 0899/161-
663. [11, 10]
фирМа „алфрида-пЕ-
ЕВ“ търси работници в 
производството. Осигурен 
транспорт и прилично за-
плащане. Сутрин в офиса 
до 8.30 часа, тел. 066/87-
88-33. [11, 10]
фирМа Търси шивачки 
- прав шев и оверлог, за 
град Трявна. Осигуровки, 
добро заплащане, транс-
порт. Справки на тел. 
0893/565-050. [14, 9]
ТърсиМ шофьор за спе-
циализиран товарен ав-
томобил с кран. Телефон 
за връзка: 0892/342-659 
- Красимир. [33, 7]

„паркоВЕ и озеленяване“ 
ООД търси да назначи ра-
ботник за поддържане на 
озеленени площи. Справки 
на тел. 0888/985-412. [6, 
3]

фирМа „диМас“ АД 
набира работници на 
следните длъжности: 
аВТоМонТьор, шо-
фьор на ТоВарЕн 
аВТоМобил и рабоТ-
ник сТроиТЕлсТВо. 
За повече информация: 
тел. 066/80-69-16. [13, 
9]

фирМа Търси струга-
ри, фрезисти, шлайфист. 
Може и пенсионери. До-
бро заплащане и отлични 
условия на труд. Телефон 
за контакт: 0888/300-593 
- Г. Генев. [6, 6]
фирМа Търси млади 
мъже от 17 до 40 години, 
за да ги обучи за работ-
ници в металообработва-
нето. Телефон за контакт: 
0888/300-593 - Г. Генев. 
[6, 6]
пасТир В село Донино - 
700 лв., се търси на тел. 
0879/645-245. [6, 6]
биТоВо заВЕдЕниЕ търси 
да назначи помощник-сер-
витьор със стартова запла-
та 500 лв., сервитьор със 
стартова заплата 650 лв. 
Справки на тел. 0888/310-
981 и 0887/002-030. [10, 
6]

„ВЕрнада“ Еоод - с. Г. 
Росица набира работници 
- мъже и жени, за произ-
водство. Справки на тел. 
0885/204-770. [6, 5]
жЕна оТ района на Бички-
ня за почистване на вход 
от блок два пъти месечно 
се търси на тел. 0888/576-
167. [5, 4]
фирМа Търси майстор 
готвач, сервитьори и ка-
мериерки. Справки на тел. 
0894/053-750. [24, 5]
Търся пасТир, заплата 
600 лв., Трявна - справки 
на тел. 0898/689-508 - 
Стойчо. [6, 4]
ЦЕх за производство на 
пилешко месо търси да 
назначи мъж за общ ра-
ботник. Справки на тел. 
0893/697-900. [5, 4]
шофьор за ТИР BG-RO 
се търси на тел. 0896/640-
388. [5, 4]

фирМа Търси Мон-
Тажник за PVC и Al 
дограМа. Справки 
на тел. 0888/255-318. 
[11, 2]

Общ работник за ферма 
с категория „С“ в село 
Донино - 30 лв. на ден, се 
търси на тел. 0879/645-
245. [5, 3]
ТърсяТ сЕ сервитьори, 
спасител и готвач за ком-
плекс „Сънрайз“ в село 
Враниловци. Телефон за 
връзка: 0877/283-259. [6, 
3]

бЕрачи за билки търси 
тел. 0887/341-715. [5, 1]
фирМа „фулМакс‘21“ 
АД търси работници 
с недостигащ стаж за 
пенсия, втора катего-
рия труд, може и пенси-
онери. Справки на тел. 
0896/745-942. [6, 1]
глЕдачка за дете в Несе-
бър - 900 лв., се търси на 
тел. 0878/557-167. [7, 1]
заВЕдЕниЕ В центъра на-
бира персонал за пица, 
дюнер и касиерки. Справ-
ки на тел. 0885/361-135. 
[11, 1]
болноглЕдачка с опит 
за гледане на възрастни 
хора, предимно нощем, 
може и пенсионерка, в 
село Яворец се търси 
на тел. 0882/826-111 и 
0888/883-324. [2, 1]
поради произВодсТВЕ-
на необходимост „Вами-
на“ ООД (PVC и Al до-
грама) набира работници 
за производствен цех и 
монтаж. Справки на тел. 
0896/771-181. [6, 1]

ВзаиМопоМощ
жЕна за взаимопомощ 
на село търси 0877/243-
413. [5, 4]

грижа за болни
и ВъзрасТни
даВаМ къща срещу гле-
дане на жена до 65 години 
на тел. 066/992-244. [5, 
1]

жиВоТни продаВа
МагарЕ, Мъжко, на 7 
години, скопено, елитно, 
за работа с амуницията, 
се продава на грижовен 
стопанин. Цена по дого-
варяне. За справки - село 
Велковци - корабчето, 
Александър Павлов. [10, 6]
оВЦЕ сЕ продават на тел. 
0888/854-135. [6, 1]

доМашни любиМЦи
пинчЕри арлЕкин - 100 
лв. - тел. 0898/834-073. 
[11, 11]

Магазин за фуражи
Магазин за фуражи - 
Габрово, Лъката (зад поли-
цията). Продава царевична 
отсевка  - 0.35 лв., пше-
ница и ечемик - 0.40 лв., 
царевица - 0.42 лв., трици 
- 0.36 лв. Тел. 0878/240-
506. [33, 17]

сЕлскосТопанска
продукЦия
плодоВЕ оТ малини със 
заявка се продават на тел. 
0897/280-783. [10, 4]

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

ÌÅÁÅËÈ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

продължава от стр. 1
Факт	 е	 обаче,	 че	 дом-
паметникът	 на	 Бузлуджа	
беше	 строен	 именно	 със	
средства	 от	 самооблага-
не.	 Неговото	 тържестве-
но	 откриване	 беше	 през	
1981	 г.	 по	 повод	 честване	
на	 годишнината	 на	 Бузлу-
джанския	 конгрес	 от	 1891	
година.
	 „Паметникът	 на	 Бузлу-
джа	е	национален,	а	не	от	
местно	значение	-	подчер-
та	 още	Николай	 Григоров.	
-	Ето	защо	и	дарителската	
акция	 трябва	 да	 бъде	 на-
ционална.	
	 Лично	 аз	 не	 мога	 да	
говоря	от	името	на	колеги-
те,	 тук	изразявам	личното	
си	 мнение	 и	 съвсем	 ес-
тествено	 бих	 поставил	 на	
вниманието	на	общинската	
партийна	 организация	 да	
приеме	 присърце	 подоб-
на	инициатива.	Защото	до	
момента	 само	 се	 говори,	
а	паметникът	на	Бузлуджа	
продължава	да	се	руши.“
	 Впрочем,	 подобна	 е	

позицията	 и	 на	 казанлъш-
ката	 общественост,	 която	
подготвя	провеждането	на	
първия	 рок-фестивал	 на	 8	
юли	именно	там	под	мото-
то	 „Бузлуджа	 -	 рок	 култу-
ра“.	
	 Културната	 проява	 е	
обявена	за	събота,	но	още	
от	 петък,	 та	 чак	 до	 неде-
ля	 домакините	 планират	
да	 функционират	 къмпинг	
звено	и	звено	за	кетъринг	
с	 продажба	 на	 храни	 и	
напитки.

Николàй Гриãоров áи поäкрåпил 
äàритåлñтво зà Бузлуäжà

продължава от стр. 1
	 Сигналът	за	жестоката	
приумица	на	пияния	мъж	е	
подаден	 на	 16	 юни	 около	
23,50	часа	на	спешния	 те-
лефон	112,	уточниха	вчера	
от	 полицията.	 Улицата	 на	
престъплението	 е	 „Козе-
щица“,	 а	 насилникът	 бил	
завързал	 кучето	 на	 лек	
автомобил	 „Опел	 Астра“.	
„След	 сигнала	 към	 място-
то	 незабавно	 е	 насочен	
автопатрулен	 екип,	 който	
установил	 и	 задържал	 во-
дача	 -	 49-годишен	 мъж	 от	
Габрово.	 Кучето,	 с	 неус-
тановена	 порода,	 е	 осво-
бодено.	 Животното	 било	
с	 наранявания	 по	 глава-
та,	 шията	 и	 лапите.	 Пре-
гледано	 е	 от	 ветеринарен	
лекар,	 а	 грижите	 и	 лече-
нието	са	поети	от	гражда-
нин.	Водачът	е	тестван	за	
употреба	на	алкохол,	като	
техническото	 средство	 от-
чело	 2,33	 промила.	Мъжът	
е	задържан	за	срок	до	24	
часа.	 На	 местопроизшест-
вието	 е	 извършен	 оглед.	
По	 случая	 е	 образувано	

досъдебно	 производство	
за	престъпление	по	чл.	325	
Б,	 ал.	 1	 от	 Наказателния	
кодекс.	 Този	 текст	 е	 за	
всеки,	 който	 „като	прояви	
жестокост	 към	 гръбначно	
животно,	му	 причини	 про-
тивозаконно	 смърт,	 тежко	
или	трайно	увреждане.	
	 Той	наказва	виновните	
с	лишаване	от	свобода	до	
три	 години	 и	 с	 глоба	 от	
хиляда	до	пет	хиляди	лева.	
Ако	 престъплението	 е	 из-
вършено	 от	 човек,	 кой-
то	 „осъществява	 дейност	
или	 професия,	 свързана	
с	 отглеждане	 на	 животни	
или	полагане	на	грижи	за	
тях,	 ако	 е	 по	 начин	 или	
със	 средства,	 опасни	 за	
живота	 на	 хора	 или	 жи-
вотни,	 по	 особено	 мъчи-
телен	начин	за	животното	
или	 с	 особена	 жестокост,	
на	 публично	 място	 или	 в	
присъствието	 на	 малолет-
но	или	непълнолетно	лице,	
или	повторно,	наказанието	
скача	–	затвор	от	една	до	
три	години	и	глоба	от	две	
до	пет	хиляди	лева.

Зàäържàхà пиян, влàчил 
кучå ñ колàтà ñи

продължава от стр. 1
От	 1	 април	 2014	 г.	 до	 29	
април	 2017	 г.	 е	 бил	 редо-
вен	 докторант	 и	 асистент	
специалност	 КТТ	 в	 ТУ	 –	
Габрово.	 Има	 магистърска	
степен	 по	 „Комуникацион-
на	 техника	 и	 технологии“	
от	ТУ-	Габрово.
	 Ясни	 са	 вече	 и	 ре-
сорите,	 които	 заместник	
областните	управители	ще	
поемат.	 Съгласно	 Заповед	
на	 областния	 управител	
от	 19	 юни,	 Мария	 Пенева	
ресорно	 ще	 организира,	
контролира	 и	 отговаря	 за	
дейностите	 транспорт	 и	
транспортни	 схеми,	 труд	
и	социална	политика,	про-
блеми	на	безработицата	и	
заетостта,	 безопасност	 и	
здраве	 при	 работа,	 здра-
веопазване.	
	 Росен	 Цветков	 ще	
отговаря	 за	 земеделие	
и	 гори,	 околна	 среда	 и	
води,	 вероизповедания,	
етнически	 и	 демографски	
въпроси,	 координация	 и	
взаимодействие	 с	 непра-
вителствения	сектор.	

Роñåн Öвåтков 
официàлно 
вñтъпи в 
äлъжноñт

РУЖА ЛЮБЕНОВА
 
	 Вчера	 габровският	 де-
путат	 от	 ПГ	 „Обединени	
патриоти“	Борис	Вангелов	
проведе	 две	 приемни	 за	
граждани	–	в	Габрово	и	в	
Трявна.	След	две	седмици	
вероятно	 ще	 организира	
приемни	 и	 в	 другите	 две	
общини	-	Севлиево	и	Дря-
ново.
	 В	 габровската	 прием-
на	 вчера	дойдоха	 десети-
на	 души,	 които	 постави-
ха	 въпроси,	 касаещи	 ги	
лично,	 но	 и	 представля-
ващи	 интерес	 за	 всички	
българи.	 Мъж	 на	 възраст	
попита	 Борис	 Вангелов	
докога	 чуждите	 търговски	
вериги	 ще	 изнасят	 без-
препятствено	 печалбите	
си	 в	 чужбина,	 а	 ще	 пре-
доставят	 скъпи	 и	 често	

некачествени	 стоки	 в	 ма-
газините	 си	 в	 България.	
Докога	 концесионери	 ще	
изнасят	 на	 безценица	

българско	 злато? 
	 Следващите	 съ-
беседници	 на	 де-
путата	 представиха	
плачевното	 състоя-
ние	 на	 пенсионе-
рите,	 но	 имаше	 и	
малък	 спор	 между	
чакащите	за	прием-
ната.	 Справедливо	
ли	 е	 да	 се	 вдигнат	
най-ниските	 пен-
сии,	а	другите,	мал-
ко	по-високи,	но	на	
границата	 на	 бед-
ността,	да	не	се	ин-
дексират.	Тук	Борис	
Вангелов	 изрично	
подчерта,	че	увели-
чение	ще	има	само	
за	 пенсионерите	 с	
най-ниски	 доходи,	

които	са	работили	и	имат	
дълъг	 стаж.	 И	 допълни,	
че	 не	 са	 малко	 хората,	

чиито	 осигуровки	 не	 са	
постъпвали	 в	 хазната	 ни	
по	тяхна	вина.
	 На	 вниманието	 на	 де-
путата	 беше	представен	и	
дългогодишен	спор	за	част	
от	паркинга	в	началото	на	
село	 Боженци.	 Габровец	
бе	 категоричен,	 че	 я	 вла-
дее	 по	 законен	 начин,	 но	
Общината	 му	 пречи	 вся-
чески,	въпреки	че	не	при-
тежава	 акт	 за	 общинска	
собственост.	 „Или	 да	 ми	
плащат	 наем,	 или	 да	 ми	
платят	тази	земя“,	бе	кате-
горичен	жалбоподателят.
	 Точен	 и	 навременен	
въпрос	 зададе	 габровски	
работодател:	 Какво	 ще	
правим	с	фалшивите	инва-
лиди	 с	ТЕЛК	 и	НЕЛК?	Не	
може	 цяло	 село,	 особено	
от	 един	 етнос,	 да	 е	 глухо	
или	 да	 има	 астма...	 Уму-

ва	 се	 по	 този	 въпрос,	 бе	
лаконичен	 Вангелов.	 Най-
вероятно	 ще	 се	 отиде	 на	
преподновяване	 на	 тези	
документи,	вече	с	безпри-
страстни	комисии.
	 Специална	среща	с	де-
путата	 поиска	 представи-
тел	 на	 габровското	 звено	
на	 БАНИ	 –	 Българската	
академия	на	науките	и	из-
куствата,	 с	 председател	
акад.	проф.	д-р	Григор	Ве-
лев.	 Намеренията	 са	 на	
тази	среща	да	се	дискути-
рат	и	габровски	проблеми	
като	 липсата	 на	 паметник	
на	поборниците	и	воините	
от	 града	 –	 обща	 за	 заги-
налите	за	отечеството.	Ще	
се	 обсъждат	 общонацио-
нални	проблеми	–	образо-
вание,	 демографски	 срив	
и	др.
	 Липсата	 на	 ток	 и	 жи-

вотът	 на	 свещи	 на	 въз-
растно	 семейство	 от	
Габрово	–	това	ще	се	изя-
снява	допълнително,	защо	
и	как	се	е	стигнало	дотам.
	 Ще	 се	 оглежда	 и	
странната	 бележка	 от	 ве-
рига	 аптеки	 в	 Габрово,	
която	бе	донесена	в	при-
емната	 от	 партиен	 лидер.	
Кражба	на	дребна	стотин-
ка,	 но	 редовно,	 от	 всеки	
от	нас,	а	в	същото	време	
в	бележката	с	едри	букви	
пишеше	 колко	 много	 са	
ни	спестили	с	някаква	не-
ясна	отстъпка.	
	 След	 Габрово	 Борис	
Вангелов	 изслуша	 болки-
те	 и	 на	 гражданите	 от	
Трявна.	Там	дойдоха	пети-
ма.	Един	представи	 свое-
то	 виждане	 за	 Закона	 за	
движение	 по	 пътищата	 и	
промените	 в	 него,	 които	

смята,	 че	 трябва	 да	 се	
направят.	 Друг	 се	 оплака	
от	 часовниците	 на	 елек-
тромерите,	 които	 сега	 не	
позволяват	 да	 проследиш	
на	 дневна	 или	 на	 нощна	
тарифа	готвиш	и	переш.	
	 И	 болният,	 не	 само	 в	
Трявна,	 проблем	 –	 сечта!	
Допустимо	 ли	 е	 горите,	
макар	 и	 частни,	 да	 се	
изсичат	 до	 голо?	 А	 жена	
на	 възраст	 се	 поинтере-
сува	 кога	 ще	 се	 върне	
задължителната	 казарма,	
за	да	можели	някои	да	се	
научат	на	занаят.
	 Проверки	 на	 място,	
подробно	 запознаване	 с	
поставените	 въпроси	 и	
сезиране	 на	 съответните	
комисии	 -	 това	 обеща	 на	
посетителите	си	в	първата	
приемна	 депутатът	 Борис	
Вангелов.

Ток, пåнñии и ñåчтà – оñновни тåми в приåмнàтà нà Вàнãåлов

срЕдно училищЕ „оТЕЦ паисиЙ“ 
и профЕсионална  гиМназия 
по сТроиТЕлсТВо град габроВо

приЕМ 2017/2018 година
• След завършен VII клас

профЕсия „сТроиТЕлЕн ТЕхник” 
Специалност: „строителство и архитектура”
Срок на обучение: 5 години; 
Форма на обучение: дневна
III степен професионална квалификация.

• След завършен VIII клас

профЕсия „дизаЙнЕр” 
Специалност:  „интериорен дизайн”  
Срок на обучение: 4 години, 
Форма на обучение: дневна
III степен професионална квалификация.

профЕсия „сТроиТЕл-МонТажник”
Специалности: „сухо строителство” и „изолации 
в строителството”; 
Форма на обучение: дневна; II степен 
професионална  квалификация.
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СТЕФКА БУРМОВА 

	 Община	Трявна	 е	 под-
готвила	програма	за	деца-
та	в	града,	които	смислено	
да	 прекарат	 свободното	
си	от	учебни	занятия	вре-
ме	през	лятната	ваканция.	
Акцентите	 в	 нея	 са	 девет,	
като	 за	 реализирането	
на	 отделните	 прояви	 ще	
се	 грижат	 Георги	 Йовчев,	
Диан	 Денев,	 Тихомир	 То-
доров,	 Даниела	 Белчева,	
Цанка	 Драгиева,	 Галя	 Ва-
силева	и	Мариана	 Георги-
ева.	Занятията	ще	се	про-
веждат	по	различно	време	
през	 различните	 дни	 от	

седмицата	и	са	предвиде-
ни	да	започнат	на	1	юли	и	
да	 завършат	 на	 31	 август	
2017	г.	
	 Тревненските	 деца	 ще	
имат	възможност	да	посе-
щават	 програмата	 „Весел	
спорт“,	по	време	на	която	
ще	 имат	 възможност	 да	
спортуват	 на	 открито	 и	
закрито	 или	 да	 се	 посве-
тят	на	проект	„Родолюбие“,	
където	 ще	 получат	 нови	
познания	 за	 историята	 на	
родния	край,	на	бита	и	во-
енното	 дело	 от	 миналото,	
на	народните	занаяти.	Във	
„Футбол	за	начинаещи“	ще	
успеят	да	изградят	трайни	

връзки	 между	 двигателни-
те	 навици	 и	 техническо-
то	мислене.	В	 програмата	
„Нашата	 работилничка“	
е	 предвидено	 децата	 да	
се	 докоснат	 до	 интересни	
техники	от	изобразително-
то	и	приложното	изкуство,	
а	 в	 „Близо	 до	 природа-
та“	ще	имат	възможността	
са	 участват	 в	 експедиции	
сред	 природата	 в	 околно-
стите	на	Трявна.
	 Предвидени	 са	 зани-
мания	 и	 по	 „Забавен	 ан-
глийски	 език“,	 програма	
„Приказки	 и	 герои“	 –	 за	
четене,	 разказване	 и	 слу-
шане	 на	 познати	 и	 непо-

знати	приказки,	както	и	за	
придобиване	на	представа	
за	възможностите	на	ком-
пютърните	системи	в	клуб	
„Информационни	 техноло-
гии“.
	 От	 кметската	 адми-
нистрация	 уточняват,	 че	
всички	 занимания	 ще	 се	
провеждат	 един	 или	 два	
пъти	 седмично,	 безплатни	
са,	 не	 са	 задължителни.	
Един	участник	може	да	се	
включи	 в	 повече	 от	 едно	
занимание.	А	 след	 старти-
рането	на	лятната	програ-
ма	 е	 допустимо	 включва-
нето	 и	 на	 нови	 участници	
в	нея.	

	 Лятно	училище	за	при-
ложни	 изкуства	 организи-
ра	НГПИ	„Тревненска	шко-
ла“	 в	 Трявна.	 То	 ще	 е	 с	
продължителност	 от	 две	
седмици	–	от	10	до	21	юли	
2017	 г.,	 и	 е	 предназначе-
но	 за	 деца	 от	 шести	 до	
осми	 клас	 включително.	
Обучението	ще	бъде	в	две	
групи	 от	 по	 10	 деца,	 като	
първата	група	ще	започне	
работа	 на	 10	 юли	 и	 ще	
продължи	 до	 14	 юли,	 а	
втората	-	от	17	до	21	юли.
	 Заниманията	ще	 бъдат	
по	 специалностите	 дър-
ворезба	 и	 иконопис.	 По	
дърворезба	 на	 децата	 ще	

се	даде	възможност	да	се	
запознаят	 с	 резбарското	
ателие,	 инструментите	 за	
работа,	 образци	 на	 дър-
ворезбата,	 изработени	 от	
ученици	 в	 училището.	 По	
време	на	лятното	училище	
децата	ще	се	докоснат	до	
спецификата	 на	 така	 на-
речената	 овчарска	 резба	
-	 рисуване	 и	 изпълнение	
в	материал	на	отделни	де-
тайли	 -	 триъгълници,	 ком-
бинации	 от	 триъгълници,	
петички,	 листенца	 и	 съз-
даване	 на	 проект	 с	 тези	
елементи.	
	 Заниманията	 по	 ико-
нопис	 ще	 се	 провеждат	

в	 иконописното	 ателие	
на	 училището,	 където	 ще	
бъдат	 осигурени	 необхо-
димите	 материали	 и	 ус-
ловия	 за	 работа	 и	 пре-
доставена	 възможност	 за	
демонстрации.	 Децата	 ще	
се	запознаят	с	традицион-
ната	иконописна	темперна	
техника	и	видове	позлата.	
Обучението	включва	запо-
знаване	 както	 с	 начините	
на	 стилизация	 на	 расти-
телни	 и	 животински	 фор-
ми	и	организирането	им	в	
цветни	композиции,	така	и	
изпълнението	 в	 материал	
на	 икона	 или	 детайл	 от	
икона.	

продължава от стр. 1
ученически	 книжки	 от	
1933/34	 г.	 и	 1936/37	 г.	 с	
печати	 на	 Народна	 про-
гимназия	 „Метьо	 Хр.	 Че-
хларъ”	в	Хаджицонев	мост	
и	 на	 Държавно	 допълни-
телно	 земеделско	 учили-
ще	 в	 Габрово.	 Повечето	
документи	са	наследени	и	
запазени	 от	 съпругата	 му	
Илка	Чубрикова.
	 Петко	 Чубриков	 е	

дългогодишен	 приятел	 на	
музея,	 един	 от	 първите	
педагози,	 изнесли	 урочна	
дейност	 извън	 класната	
стая	 в	 края	 на	 миналия	
век	с	открит	 урок	по	ста-
робългарска	 литература	 в	
Националния	музей	на	об-
разованието.	

Благой	 Вангелов	 -	 21	
години	инспектор	по	физи-
ческо	възпитание,	и	съпру-
гата	му	Симона	Вангелова	

-	 директор	 на	 Ученическа	
спортна	школа	 в	 Габрово,	
дариха	личната	си	библио-
тека,	събирана	близо	чети-
ри	десетилетия	и	свързана	
с	 учебно-тренировъчния	
процес	 по	 различни	 ви-
дове	спорт.	Тя	включва	80	
издания	-	ръководства,	по-
магала,	теоретични	и	прак-
тически	разработки	по	фи-
зическа	култура,	сборници	
с	 педагогически	 опит	 за	

различни	 степени	 на	 обу-
чение,	 книги	 и	 учебници	
от	 ВИФ	 (НСА),	 указания,	
схеми	с	игри	и	физически	
упражнения,	служебни	бю-
летини,	богат	снимков	ма-
териал	 за	 учители	 по	 фи-
зическо	възпитание	от	че-
тирите	 общини	 на	 бившия	
Габровски	 окръг	 и	 други.	
Има	и	специализирана	ли-
тература	на	руски	език.	
	 Вангелов	 за	 пръв	 път	

въвежда	 часове	 по	 физи-
ческо	 възпитание	 в	 на-
чалната	степен,	водени	от	
учители	 специалисти,	 как-
то	 и	 задължително	 обуче-
ние	по	плуване.
	 Даренията	 ще	 бъдат	
обработени	 от	 Комисията	
по	идентификация	и	ще	бъ-
дат	 включени	 в	 музейния	
фонд	 според	 нормативни-
те	изисквания,	поясни	г-жа	
Карагьозова.

Знàкови учитåли нàпрàвихà äàрåния нà 
Нàционàлния музåй нà оáрàзовàниåто

	 ПТГ	„Д-р	Никола	Васи-
лиади“	в	Габрово	и	ПГМЕТ	
„Ген.	Иван	Бъчваров“	в	Се-
влиево	са	с	безвъзмездно	
финансиране	 по	 ОП	 „Ре-
гиони	 в	 растеж“	 2014-2020	
г.	 по	 проект	 „Обновяване	
и	 модернизация	 на	 реги-
оналната	 инфраструкту-
ра	 чрез	 подобряване	 на	
материално-техническата	
база	на	17	професионални	
гимназии	 в	 системата	 на	
МОН	 в	 областите	 Велико	
Търново,	 Габрово,	 Ловеч	

и	 Търговище“.	 Чрез	 реа-
лизирането	 на	 този	 про-
ект	 ще	 бъдат	 подобрени	
условията	 за	 провеждане	
на	 учебния	 процес	 като	
се	 инвестира	 в	 цялостно	
обновяване	 на	 училищна-
та	 инфраструктура	 в	 гим-
назиите:	 Професионална	
гимназия	по	строителство,	
архитектура	 и	 геодезия	
„Ангел	Попов“	 във	Велико	
Търново,	 Държавна	 тър-
говска	 гимназия	 „Димитър	
Хадживасилев“	 в	 Свищов,	

Професионална	 гимна-
зия	 по	 електротехника	
и	 електроника	 „Михайло	
Василиевич	 Ломоносов“	 в	
Горна	 Оряховица,	 Профе-
сионална	 гимназия	 по	 ту-
ризъм	 „Д-р	 Васил	 Берон“,	
Професионална	 гимназия	
по	 електроника	 „Алексан-
дър	 Степанович	 Попов“	 и	
Старопрестолна	 гимназия	
по	 икономика	 във	 Велико	
Търново,	 Професионална	
гимназия	 по	 механоеле-
ктротехника	 „Ген.	 Иван	

Бъчваров“	 в	 Севлиево,	
Професионална	 техниче-
ска	 гимназия	 „Д-р	 Нико-
ла	 Василиади“	 в	 Габрово,	
Професионална	 гимназия	
по	 механоелектротехника	
в	 Ловеч,	 Професионална	
гимназия	по	електротехни-
ка	и	електроника	„Апостол	
Арнаудов“,	Професионална	
гимназия	 по	 икономика	 и	
управление	 „Елиас	 Кане-
ти“,	 Професионална	 гим-
назия	 по	 туризъм	 „Иван	
П.	 Павлов“,	 Професионал-

на	гимназия	по	транспорт,	
Професионална	 гимназия	
по	 механотехника	 „Юрий	
Гагарин“	и	Професионална	
гимназия	по	строителство,	
архитектура	 и	 геодезия	
„Пеньо	 Пенев“	 в	 Русе,	 ПГ	
по	 икономическа	 инфор-
матика	 „Джон	Атанасов“	и	
ПТГ	 „Цар	 Симеон	 Велики“	
в	Търговище.
	 Основните	 дейнос-
ти,	 които	 ще	 бъдат	 из-
пълнявани	 по	 проекта,	 са	
свързани	с	проектиране	и	

изпълнение	на	строително-
ремонтни	дейности,	включ-
ващи	изпълнение	на	мерки	
за	енергийна	ефективност,	
подмяна	 на	 отоплителни,	
ВиК	 и	 електроинсталации,	
ремонт	 на	 спортни	 пло-
щадки,	прилежащи	дворни	
пространства	 и	 др.	 С	 из-
пълнението	му	във	всички	
сгради	 ще	 бъдат	 създа-
дени	 условия	 за	 достъп	
на	хора	с	увреждания.	По	
проекта	 се	 предвижда	 и	
доставка	 на	 модерно	 и	

съвременно	 оборудване,	
което	ще	спомогне	за	по-
вишаване	на	привлекател-
ността	на	училищната	сре-
да	сред	учениците,	както	и	
на	условията	за	провежда-
не	на	учебния	процес.
	 Срокът	за	изпълнение-
то	на	проекта	е	до	21	юни	
2019	 г.,	 а	 неговата	 обща	
стойност	е	18	995	800	лева,	
от	които	европейското	фи-
нансиране	 е	 в	 размер	 на	
16	 142	 349	 лева,	 а	 нацио-
налното	–	2	848	650	лева.	

„Д-р Н. Вàñилиàäи" и „Гåн. Ивàн Бъчвàров" 
ñ финàнñирàнå от ОП „Рåãиони в рàñтåж"

Оáщинà Трявнà ñ проãрàмà зà ñвоáоäното 
врåмå нà äåцàтà прåз лятнàтà вàкàнция

„Трåвнåнñкà школà" орãàнизирà 
лятно училищå зà äвå ñåäмици

 На снимката горе: Пет-
ко Николов Чубриков, старши 
метеорологичен наблюдател 
в метеорологична станция 
№ 883 при Априловска гим-
назия – Габрово за времето 
от 1 октомври 1957 година 
до 30 април 1961 г. Наблюда-
телницата започва редовни 
измервания на 1 януари 1887 
година.  
 На снимката вдясно: Си-
мона Вангелова, дългогоди-
шен директор на Ученическа 
спортна школа - Габрово

Вангелов с учители по физическо възпитание като инспектор в Окръжен народен съвет – Габрово. На снимката той 
е най-вляво. 

Благой Вангелов въвежда задължител-
ното обучение по плуване

	 През	 2017	 година	Асо-
циация	„Интегра	България”	
за	 първи	 път	 организира	
„Лагер	 на	 предизвикател-
ствата”	в	рамките	на	про-
ект	 „Афлатийн”,	 чиято	 цел	
е	 социално	 и	 финансово	
образование	за	деца	от	15	
до	 18	 години	 в	 България.	
Лагерът	 се	 проведе	 на	 17	
и	 18	 юни	 в	 Габрово,	 като	
домакини	 бяха	 учениците	
от	 клуб	 „Афлатийн”	 и	 тех-
ните	 учители	 Пенка	 Пе-

нева	 –	 икономически	 дис-
циплини,	и	Миглена	Прой-
нова	–	английски	език,	от	
Професионална	 гимназия	
по	туризъм	„Пенчо	Семов”	
-	Габрово
	 Събитието	включи	дву-
дневна	 изнесена	 лабора-
тория	 за	 представяне	 на	
бизнес	проектите,	над	кои-
то	 учениците	 от	Афлатийн	
класовете	 и	 клубовете	 са	
работили	 през	 учебната	
година.	

	 В	 рамките	 на	 два	 дни	
представители	 на	 всеки	
Афлатийн	 клуб	 трябваше	
да	представят	бизнес	ини-
циативата	 на	 своя	 клуб.	
Обучителите	 на	 „Афла-
тийн”	влязоха	в	ролята	на	
ментори	 и	 подпомогнаха	
цялостния	 процес	 по	 усъ-
вършенстване	на	идеите	и	
стартиране	на	 социалното	
или	финансовото	предпри-
ятие.	
	 Ученици	 от	 Професио-

нална	 гимназия	 по	 меха-
ноелектротехника	 -	 Ловеч,	
Професионална	 гимназия	
по	 механоелектротехни-
ка	 -	 Бургас,	 Средно	 учи-
лище	 „Христо	 Проданов”	
-	 Карлово,	 Професионал-
на	 земеделска	 гимназия	
-	 Силистра,	 Професионал-
на	 гимназия	 по	 туризъм	
-	 Габрово	 се	 срещнаха	 и	
обмениха	 своите	 идеи	 и	
получиха	 ценна	 информа-
ция	 от	 своите	 връстници,	

за	да	се	върнат	вдъхнове-
ни	и	с	желание	и	практи-
чески	знания	и	умения	да	
реализират	 бизнес	 иници-
ативите	си	на	практика.	
	 А	 предизвикателство-
то,	 което	 Асоциация	 „Ин-
тегра	 България”	 отправи	
към	всеки	един	от	тях,	бе	
следното:	
	 1.	Най-добрата	идея	за	
социално	 или	 финансово	
начинание	 ще	 бъде	 награ-
дена	с	200	лв.	за	стартира-

не	на	дейността.	
	 2.	 Всяко	 едно	 от	 со-
циалните/финансови	пред-
приятия	 ще	 има	 възмож-
ността	 да	 кандидатства	
за	 безлихвен	 кредит	 от	
нашата	Афлатийн	 банка,	 в	
размер	 на	 100	 лв.,	 които	
ще	 трябва	 да	 възвърне	 в	
рамките	на	6	месеца.
	 Коя	от	идеите	ще	спе-
чели?	 Ето	 само	 някои	 от	
споделените	 инициативи:	
Млади	 екскурзоводи	 с	

виртуални	беседи	за	мест-
ните	 музеи,	 Здравослов-
но	 хранене,	Изработка	 на	
ароматизатори,	Екстремни	
спортове	 в	 училище,	 Ино-
вативни	 маратонки,	 Диаг-
ностика	на	автомобили.
	 Учениците,	 подпомот-
нати	от	менторите	учители,	
ще	 продължат	 да	 работят,	
за	 да	 прецизират	 идеите	
си	и	изчислят	финансовия	
и	социален	ефект	от	тях.
Афлатийн клуб - Габрово 

	 Всеки	ден	след	заняти-
ята	 по	 дърворезба	 и	 ико-
нопис	 сдружение	 „Промя-
ната	 е	 в	 теб“	 предвижда	
игри,	 дискусии	 и	 практи-
чески	 занимания	 по	 теми	
като	толерантност,	инициа-
тивност,	отговорност,	адап-
тивност.

Лàãåр нà прåäизвикàтåлñтвàтà в ПГТ „Пåнчо Сåмов” - Гàáрово



4 арт 20 юни 2017 г.

	 Първи	национален	панаир	на	му-
зейните	сувенири	се	проведе	в	ЕМО	
„Етър”	на	16,	17	и	18	юни.	Събитието	
включваше	 академичен	 и	 търговски	
панели,	 творческа	 работилница,	 из-
ложба.
	 Началото	 на	 Първия	 национален	
панаир	на	музейните	сувенири	беше	
на	16	юни	с	откриването	на	изложба-
та	 „Майсторство	 от	 близо	 и	 далеч”,	
разположена	 над	 Дърворезбарската	
работилница	в	музея.
	 От	 13:00	 часа	 стартира	 акаде-
мичната	 част,	 в	 която	 се	 включиха	
специалисти,	 чието	 професионално	
развитие	е	свързано	със	създаване-
то	 и	 разпространението	 на	 музейни	
сувенири	 -	 дизайнери,	 финансисти,	
търговци.	
	 „Сувенирът	–	огледало	на	музей-
ната	 идентичност”	 е	 темата,	 с	 която	
Борил	Караиванов	от	Дизайн	студио	
„Редизайн“	откри	академичния	панел	
на	Панаира.	
	 За	 „Мястото	 на	 сувенирния	 ма-
газин	 в	 музея	 –	 архитектурна,	 ди-
зайнерска	 и	 търговска	 перспектива”	
говори	Делчо	Делчев	-	представител	
на	Smart	FabLab.	

	 Евгения	Ангелова	 -	 главен	счето-
водител	 на	 ЕМО	 „Етър”,	 представи	

какъв	опит	има	музеят	при	създава-
нето	и	пласмента	на	сувенирите	си.	

	 „Икономика	 на	 музейните	 суве-
нири	в	чужбина.	Сувенирите	в	Музей	
„Дом	на	хумора	и	сатирата”	е	темата,	
която	 представи	 Маргарита	 Доров-
ска,	 директор	 на	 Музей	 „Дом	 на	
хумора	и	сатирата”.
	 Художникът	 Янко	 Янков	 насочи	
вниманието	 си	 към	 „Музейните	 су-
венири	 през	 погледа	 на	 производи-
теля”.	 Творецът	 представи	 добрите	
практики	 и	 проблемите,	 които	 съ-
ществуват	пред	развитието	на	музей-
ната	сувенирна	индустрия.
	 След	 16:30	 часа	 Академичният	
панел	продължи	с	отворена	дискусия	
между	участниците.	
	 Събитията	от	втория	ден	на	Пър-
вия	национален	панаир	на	музейните	
сувенири,	 17	юни,	започнаха	в	09:30	
часа	 с	 „Творческа	 работилница	 по	
дизайн-мислене”,	която	се	проведе	в	
лоби	 бара	 на	 хотел	 „Странноприем-
ница”	в	ЕМО	„Етър”.	
	 В	 същия	 час	 в	 музея	 започна	
Пазарище	 за	 сувенири,	 където	 свои	
продукти	 представиха	 музеи,	 фир-
ми-производители,	 неправителствени	
организации	 и	 други,	 които	 работят	
в	сферата	на	разработването	на	му-

зейни	сувенири.	
	 От	16	до	25	юни	във	фоайето	на	
хотел	 „Странноприемница”	 към	 ЕМО	
„Етър”	 може	 да	 се	 види	 изложбата	
„София	 за	 вкъщи”	 -	 проект	 на	 Сту-
дио	 „Комплект”,	 представящ	 осем	
прототипа	на	сувенири	за	столицата.	
Идеята	на	 създателите	й	 е	 да	 зада-
дат	нови	подходи	в	комуникацията	с	
различни	публики.	„София	за	вкъщи”	
променя	 възприятието	 за	 идентич-
ност	на	българските	сувенири	и	раз-
ширява	представата	за	тях	чрез	нови	
дизайн	обекти.	
	 Представените	 прототипи	 имат	
висока	 художествена	 стойност,	 но	
заедно	 с	 това	 са	 функционални	 и	
говорят	еднакво	добре	на	българи	и	
чужденци.	 Поканени	 са	 осем	 дизай-
нери,	 които	 се	 изявяват	 в	 различни	
сфери	 –	 графичен	 и	 продуктов	 ди-
зайн,	 мода,	 илюстрация	 и	 текстил,	
бижута.
	 Организатори	 на	 Първия	 нацио-
нален	панаир	на	музейните	сувенири	
са	Министерство	на	 културата,	 ЕМО	
„Етър”	 и	 Сдружение	 „Български	 му-
зеи”.	 Партньори	 на	 инициативата	 са	
Studio	Komplekt	и	Smart	FabLab.	

	 Във	втория	ден	от	Първия	нацио-
нален	 панаир	 на	 музейните	 сувени-
ри,	който	се	проведе	от	16	до	18	юни	
в	ЕМО	„Етър”,	гостите	на	музея	раз-
гледаха	 и	 закупиха	 сувенири,	 които	
културни	институции,	фирми-произво-
дители	и	неправителствени	организа-
ции	създават	и	предлагат.	
	 „Пазарище	за	сувенири”	–	така	е	
наречен	този	панаирен	модул,	който	
е	 насочен	 към	широката	 публика,	 а	
продукцията	се	предлагаше	в	откри-
тата	част	на	ЕМО	„Етър”.	„Пазарище	
за	 сувенири”	 продължи	 до	 самото	
приключване	на	Панаира.
	 В	 лоби	 бара	 на	 хотел	 „Стран-
ноприемница”	 към	 музея	 се	 прове-
де	 „Творческа	 работилница	 по	 ди-
зайн-мислене”.	Тя	 е	 демо-версия	 на	
продукт,	 който	 от	 SmartFabLab	 са	
разработили,	водени	от	опита	си	на	
запалени	 туристи.	 Този	 продукт	 е	

насочен	към	музеите,	за	които	суве-
нирите	са	важна	част	от	общата	им	
идентичност.	
	 Във	 фоайето	 на	 хотела	 беше	
разположена	 любопитната	 изложба	
„София	 за	 вкъщи”	 -	 един	 проект	 на	
студио	 „Комплект”,	 където	 са	 пред-
ставени	осем	прототипа	на	сувенири	
за	столицата.
	 На	 16	 юни	 в	 рамките	 на	Акаде-
мичния	модул	от	Първия	национален	
панаир	 на	 музейните	 сувенири	 бяха	
представени	 големите	 възможности	
за	 развитие	 на	 сувенирната	 индус-
трия	в	българските	музеи.	
	 Нела	 Рачевиц,	 зам.-кмет	 на	 Об-
щина	 Габрово,	 откри	форума	 и	 при-
ветства	участниците.	
	 Модераторът	 на	 панела	 доц.	 д-р	
Светла	Димитрова,	директор	на	ЕМО	
„Етър”,	обобщи	опита	си,	придобит	от	
ръководството	на	такъв	тип	институ-

ции.	Според	нея	е	необходимо	да	се	
предлага	 по-широка	 гама	 сувенири,	
за	 да	 се	 задоволят	 интересите	 на	
посетители	 с	 различни	 финансови	
възможности.	
	 Според	 Борил	 Караиванов	 -	
представител	на	Дизайн	студио	 „Ре-
дизайн”,	 „сувенирът	 е	 огледало	 на	
музейната	 идентичност”.	 Той	 въведе	
участниците	в	събитието	в	основните	
елементи,	 изграждащи	 графичната	
идентичност,	като	се	фокусира	върху	
характеристиките	 на	 музейния	 суве-
нир.	
	 Сувенирът	е	възможност	за	при-
ход	на	един	музей,	а	в	същото	време	
предоставя	 широко	 поле	 за	 творче-
ска	дейност,	е	становището,	защите-
но	 от	 Делчо	 Делчев	 -	 представител	
на	SmartFabLab.	Той	акцентира	върху	
продукти,	 в	 които	 е	 необходимо	 да	
се	 направят	 по-сериозни	 вложения,	

заради	качеството,	естетическата	им	
и	художествена	стойност.	
	 Етнографски	 музей	 на	 открито	
„Етър”	има	богат	опит	в	предлагане-
то	 на	музейни	 сувенири.	Това	 стана	
ясно	 от	 много	 точната,	 задълбочена	
и	 прецизна	 презентация	 на	 Евгения	
Ангелова	 -	 главен	 счетоводител	 на	
музея.	Ако	 се	 прояви	постоянство	 в	
налагането	на	даден	продукт,	ако	той	
стане	 разпознаваем	 за	 публиката	 и	
за	 него	 бъде	 намерено	 подходящо	
място,	 то	финансовите	 резултати	 не	
закъсняват.	Евгения	Ангелова	показа	
как	 в	 годините	 са	 се	 повишавали	
приходите	от	продажби	на	сувенири.
	 Интересно	 проучване	 представи	
Маргарита	 Доровска,	 директор	 на	
музей	 „Дом	 на	 хумора	 и	 сатирата”.	
Тя	 припомни,	 че	 ДХС	 става	 музей	
преди	 11	 години,	 но	 има	 богата	 ис-
тория	в	създаването	и	предлагането	

на	 сувенири.	 Доровска	 разказа	 на	
участниците	в	Академичния	панел	как	
в	 чуждестранни	 музеи	 един	 и	 същ	
продукт	 се	 разработва	 в	 различни	
варианти,	съобразени	със	социалния	
статус	на	отделните	категории	посе-
тители.	 Въпреки	 това	 дори	 евтините	
варианти	 носят	 своето	 послание	 и	
дават	важна	информация	за	епохата	
и	мястото,	които	представят.	
	 Художникът	 Янко	 Янев,	 произво-
дител	 на	 сувенири,	 акцентира	 върху	
изключително	големите	възможности	
за	 създаване	 на	 музейни	 сувенири	
на	 ниски	 цени.	 От	 малко	 материал	
може	да	се	създаде	атрактивен	про-
дукт,	стига	да	се	приложи	творческо	
мислене.	Янев	показа	такъв	тип	суве-
нири,	които	се	предлагат	в	различни	
страни	по	света	и	чиято	цел	е	да	но-
сят	 приходи	 на	 институциите,	 които	
поръчват	тяхното	производство.	

	 Българските	музеи	пазят	във	фон-
довете	 си	 уникални	 предмети,	 раз-
казващи	 историите	 на	 различни	 ци-
вилизации.	Пропътували	през	време-
то	 и	 пространството,	 тези	 ценности	
са	били	докосвани	от	личности,	кои-
то	днес	определяме	като	„велики”,	от	
хора,	за	които	сме	забравили,	или	от	
такива,	 за	чието	съществуване	дори	
не	подозираме.	
	 Как	 едно	мънисто	 с	формата	 на	
скарабей,	 създадено	 във	 времето,	
когато	 в	 Египет	 управлява	 фараон	
Ментохотеп	 Четвърти,	 се	 е	 озовало	
в	 Родопите,	 заедно	 с	 кехлибарени	
зърна	от	Балтийско	море?	
	 Има	ли	кой	да	разкаже	интерес-
ния	им	път?	И	биха	ли	били	нашите	
съвременници	заинтригувани	от	тази	
история?	Съмнение	 няма.	И	 кой	 чо-
век	не	би	искал	да	отнесе	със	себе	
си	част	от	тази	история	под	формата	
на	сувенир?
	 Скарабеят	 е	 открит,	 заедно	 с	 28	
кехлибарени	зърна,	в	една	местност	
близо	 до	 смолянското	 село	 Любча.	
„Вдън	 гори	 тилилейски”,	 казва	 Таня	
Марева	 -	 директор	 на	 Регионален	
исторически	 музей	 „Стою	 Шишков”,	
град	Смолян.
	 Големият	български	египтолог	д-р	
Васил	Добрев	датира	скарабея.	Спо-
ред	него	той	е	създаден	по	времето	
на	Ментохотеп	Четвърти,	управлявал	
Египет	от	1992	до	1985	година.	
	 Таня	Марева	взе	участие,	заедно	
със	 свои	 колеги	 от	 различни	 музеи	
от	цялата	страна,	в	„Творческа	рабо-
тилница	 по	 дизайн-мислене”,	 водена	
от	 Делчо	 Делчев,	 представител	 на	
SmartFabLab.	Работилницата	бе	част	
от	 проявите	 по	 време	 на	 Първия	
панаир	на	музейните	сувенири,	който	
се	проведе	в	ЕМО	„Етър”	от	16	до	18	
юни.	
	 Скарабеят,	атрактивна	ценност	от	
фонда	на	смолянския	музей,	предиз-

вика	 съвсем	 естествено	
интереса	 на	 участниците	
в	 работилницата,	 които	
обсъдиха	практически	ва-
рианти	 за	 превръщането	
на	 интересни	 истории	 и	
предмети	в	сувенири.	
	 Според	 Таня	 Марева,	
тази	лаборатория	е	много	
интересна,	а	още	в	само-
то	 начало	 екипът	 на	 му-
зея	в	Смолян	е	дал	точни	
отговори	 на	 изпратената	
от	 ЕМО	 „Етър”	 анкета	 за	
участие	в	проявата.	
	 „По	 време	 на	 лабо-
раторията	 се	 случи	 така,	
че	 цялата	 група	 работи	
по	тема,	свързана	с	наша	
културна	ценност.	
	 Как	така	на	тази	точ-
ка	 на	 Земята	 се	 срещат	
тези	 култури,	 отдалечени	
от	 времето	 и	 простран-
ството?	Едно	символично	
погребение,	 извършено	
през	 седми	 век,	 в	 което	
има	скарабей	от	времето	
на	Ментохотеп,	и	всичко	това	откри-
то	в	наши	дни.
	 От	това	искаме	да	направим	уни-
кален	разказ,	който	да	привлича	хо-
рата	в	нашия	музей.	Те	да	предадат	
историята	 на	 своите	 приятели	 и	 да	
имат	желание	отново	да	се	върнат.
	 По	 време	 на	 лабораторията	 за-
дачата	беше	да	се	направи	сувенир,	
свързан	с	тези	уникални	ценности	–	
скарабея	и	кехлибарените	зърна.
	 Интересно	предложение	 е	 да	 се	
направи	3D	игра,	 в	 която	скарабеят	
да	пътува	през	времето	и	простран-
ството	 и	 чрез	 случващото	 се	 да	 се	
дава	историческа	информация.
	 Някои	 колеги	 поискаха	 да	 се	
заложи	 на	 същността	 на	 скарабея	
като	символ	на	постоянно	възражда-

щия	се	живот.	Мурсалският	чай	или	
медът,	 с	 които	 е	 известен	регионът,	
могат	 да	 бъдат	 свързани	 със	 ска-
рабея,	като	се	продават	заедно	под	
формата	на	сувенир.
	 Родопският	 силиврек	 е	 цвете,	
което	 дълго	 време,	 дори	 десетиле-
тия,	 може	 да	 бъде	 в	 състояние	 на	
анабиоза	 –	 да	 остане	 сухо,	 а	 след	
това	отново	да	се	възроди.	Съчета-
ването	 му	 със	 скарабея,	 също	 сим-
вол	 на	 възраждането	 на	 живота,	 е	
една	чудесна	идея	за	сувенир,	който	
посетителите	 в	 музея	 да	 могат	 да	
отнесат	със	себе	си.”
	 Делчо	 Делчев,	 водещ	 на	 ла-
бораторията	 и	 представител	 на	
SmartFabLab:	„Искаме	да	представим	
пред	 музеите	 различен	 подход,	 да	

започнат	 сами	 да	 си	 изграждат	 от-
ношение	 към	 сувенирната	 тематика.	
Лоша	практика	е	търговците	да	пред-
лагат	някакъв	сувенир	да	се	израбо-
ти	по	мостра.	Искаме	да	представим	
през	 определен	 казус	 –	 в	 случая	
избрахме	 скарабея	 на	 смолянския	
музей,	как	може	на	базата	на	реална	
история	 да	 се	 създаде	 сувенир.	 За	
някои	 музеи	 е	 по-лесно,	 за	 други	 –	
не.	Понякога	историята,	която	даден	
сувенир	 въплъщава,	 може	 да	 не	 е	
толкова	важна	за	специалистите,	но	
има	 значение	 за	 посетителите.	 По	
този	начин	в	един	музей	може	да	се	
вкара	широката	 публика.	Сувенирът,	
ако	 е	 достатъчно	 интересен,	 ако	
служи	за	медия,	ако	разказва	нещо,	
той	 може	 да	 се	 продава	 и	 извън	

музея.	Самите	хора,	които	са	го	
закупили,	 стават	 рекламни	 лица	
на	 музея.	 Това	 се	 постига,	 ако	
един	 сувенир	 е	 аксесоар,	може	
да	 е	 стикер	 и	 т.	 н.,	 стига	 да	 е	
достатъчно	атрактивен	и	да	има	
своята	художествена	стойност.
	 Важна	задача	бе	да	се	раз-
бере	 как	 започва	 измислянето	
на	един	сувенир.	Голям	проблем	
за	музеите	са	липсващите	сред-
ства.	Но	по	време	на	лаборато-
рията	 се	 оказа,	 че	 има	 такива,	
които	работят	с	подходящи		ви-
сши	 учебни	 заведения.	 От	 една	
страна	 музеят	 може	 да	 ползва	
студентите,	 от	 друга	 студенти-
те	 могат	 да	 реализират	 своите	
практически	занятия.	
	 Самите	служители	в	музеи-
те	могат	да	измислят	подходящи	
сувенири.	Музеят	 в	 Русе	 е	 съз-
дал	 сувенир	 от	 свой	 известен	
експонат	–	мамут,	който	може	да	
бъде	видян	в	естествени	разме-
ри.
	 В	 ЕМО	 „Етър”	 много	 ни	
допаднаха	плашилата.	Около	тях	

могат	да	се	измислят	много	истории,	
които	 да	 бъдат	 продавани	под	фор-
мата	на	сувенири.	
	 Случаят	със	смолянския	музей	и	
неговия	скарабей	е	много	интересен.	
Там	 могат	 да	 се	 измислят	 различ-
ни	 видове	 сувенири	 –	 по-творчески	
ориентирани	 или	 пък	 такива,	 които	
да	 отключват	 суетата	 на	 посетите-
лите	–	бижутата,	например.	Може	и	
да	се	направят	сувенири,	свързани	с	
храненето.	 Например	 бурканче	 мед,	
капачката	на	което	да	разказва	ис-
тория,	а	лъжичката	да	завършва	със	
скарабей.”

 Страницата е подготвена по 
материали на ЕМО „Етър“

В ЕМО „Етър” се проведе Първи национален панаир на 
музейните сувенири с академичен и търговски панел

Посетителите видяха сувенири, предлагани от българските музеи

Всеки български музей има атрактивна история, 
която може да продаде на публиката като сувенир



НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ГАБРОВО
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ГАБРОВО

НаЦиоНаЛЕН УЧЕНиЧЕСки коНкУрС 

„ВРЕМЕНА И БУДИТЕЛИ”
     По повод 95 години от първото честване на Деня на народните будители 
(1922 година) Националният музей на образованието, съвместно с регионално 
управление на образованието - Габрово, организира Национален ученически кон-
курс „Времена и будители”.
 I. ЦЕЛИ:
 Да насочи вниманието на учениците към историческата памет за лично-
сти и събития от нашето минало, които са значими за съхраняване на българ-
ската идентичност и приобщаване към европейските ценности.
 Да стимулира творческото мислене на учениците при работа в екип и изя-
ва на личните им качества.
 Да предизвика интерес у младите хора да откриват будителите на свое-
то време. 
 II. УЧАСТНИЦИ:
 Ученици от 5 до 12 клас от всички училища (кръжоци, клубове и други фор-
ми) от страната; разпределени в две възрастови групи, както следва:
 •   I възрастова група от 5 до 8 клас (индивидуално и групово участие);
 •  II възрастова група от 9 до 12 клас (индивидуално и групово участие).
 III. РЕГЛАМЕНТ:
 конкурсът включва два модула:
 1. изработване на постери със снимки, документи, рисунки и др. – за уче-
ници от 5 до 8 клас. Постерите се изработват на хартиен носител с формат 
а3 или 50/70 см - от 3 до 5 броя.
 2. Създаване на мултимедийна презентация – за ученици от 9 до 12 клас. 
Мултимедийните презентации се създават на програма Power Point с време-
траене от 5 до 10 минути.
 Постерите и презентациите трябва да включват данни за народни бу-
дители, патрони на училища, бележити дати и събития от нашето минало и 
съвремие; мястото на българите в общия европейски културен процес; памет-
ници и символи на времето - израз на почит и признателност.
 IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
 1. тематична обвързаност;
 2. Пълнота на представянето;
 3. Художествено оформление;
 4. творчески подход;
 5. Дигитални умения за създаване на презентация.
  V. НАГРАДИ:
 Журито номинира по 10 постера и презентации и от тях класира на ПЪр-
Во, Второ и трЕто място в съответния модул.
 ПЪрВо МЯСто: дигитален компактен фотоапарат и почетен знак на НМо;
 Второ МЯСто: универсална външна батерия и почетен знак на НМо;
 трЕто МЯСто: USB флашка и почетен знак на НМо.
 Всеки участник в конкурса получава грамота за участие.
 Националният музей на образованието обявява участниците – победители 
в двата модула на НаЦиоНаЛЕН коНкУрС „ВрЕМЕНа  и БУДитЕЛи” - 2017 г. - 
на сайта www.nmogabrovo.com на 30 октомври 2017 г.
 VI. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ:
 краен срок за представяне - 30 юни 2017 г.
 • Постерите и презентациите се изпращат по пощата с обратна разпис-
ка или по куриер, за сметка на изпращача, във вид, ненарушаващ целостта им.
 • Всяка творба трябва да бъде придружена с данни на участника  (трите 
имена, училище, клас, телефон, електронна поща и адрес).
 Адрес за изпращане:
 За НаЦиоНаЛЕН коНкУрС „ВрЕМЕНа и БУДитЕЛи” - 2017 Г.
 Национален музей на образованието – Габрово, Ул. „априловска” № 15, Пк 62 
 Габрово 5300  За информация: nmopr@abv.bg, тел. 066 806461
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Soprano Gabrovo Live CLub
Месечна програма юни

21 юни (сряда)
ИМПро театър
Начало: 20.00 ч., вход: 4 лв.

23 юни (петък), 24 юни (събота)
Дуо ВИго Начало: 21.00, вход: свободен

26 юни (понеделник)
ЛатИНо Начало: 20.00 ч., вход: свободен

27 юни (вторник)
КуИз Начало: 19.00 ч., вход: 5 лв.

30 юни (петък), 1 юли (събота)
Дуо ВИго Начало: 21.00, вход: свободен

за резервации: 0879 614 806

Габровската	библиотека	„Априлов	–	Палаузов“	стана	носител	
на	националната	награда	„Христо	Г.	Данов“.	Престижното	отли-
чие	беше	връчено	на	директора	Савина	Цонева	на	тържествена	

церемония,	състояла	се	на	16	юни	в	стария	Пловдив	в	къщата-
музей	на	Христо	Груев	Данов.

Националната	 награда	 за	 принос	 в	 българската	 книжовна	

култура	на	името	на	Христо	Г.	Данов		е	учредена	през	1999	г.	от	
Министерството	на	културата,	Национален	център	за	книгата	и	
Община	Пловдив,	 във	връзка	с	провеждането	на	 „Европейски	
месец	на	културата”.	

Присъжда	се	ежегодно,	по	случай	Деня	на	българската	про-
света	и	култура	и	на	славянската	писменост,	за	принос	в	нацио-
налната	книжовна	култура	в	девет	категории:	българска	книга,	
преводна	книга,	хуманитаристика,	изкуство	на	книгата	(издател	
или	 художник),	 издание	 за	 деца,	 книгоразпространение,	 пред-
ставяне	на	българската	книга	(автор	или	медия),	библиотеки	и	
библиотечно	 дело	 (библиотека	 или	 библиотекар)	 и	 електронно	
издаване	и	нови	технологии	(организация	или	лице).

Номинираните	и	наградените	във	всички	раздели	се	опреде-
лят	от	жури	от	председател	и	осем	члена	на	конкурсен	принцип.	
Журито,	състоящо	се	от	представители	на	организаторите	–	Ми-
нистерство	на	културата	и	Община	Пловдив,	както	и	от	специа-
листи	в	областта	на	книгата	и	литературата,	избира	най-добрите	
сред	номинираните	на	последното	си	заседание	непосредстве-
но	преди	самата	церемония.

Освен	Регионална	библиотека	„Априлов	-	Палаузов“	–	Габро-
во,	в	същата	категория	бяха	номинирани	Регионална	библиотека	
„Никола	Фурнаджиев“	–	Пазарджик	и	библиотеката	при	НЧ	„Св.
св.	Кирил	и	Методий“	–	Попово.

  Меглена Златева

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ 
с националната награда „Христо Г. Данов“

	 Обществен	 комитет	 „Васил	 Лев-
ски“	 –	 Габрово	 и	 Община	 Габро-
во	 организират	 концерт-спектакъл	
„Годината	 на	 Левски“,	 посветен	 на	
180-годишнината	 от	 рождението	 на	
Апостола	 на	 свободата.	 Бележитата	
годишнина	 е	 повод	 2017-а	 да	 бъде	
обявена	за	Годината	на	Левски.
	 Събитието	 ще	 се	 състои	 на	 27	
юни	 2017	 г.	 от	 18:00	 ч.	 в	 зала	 „Въз-
раждане“.	Входът	е	свободен.
	 В	 концерта-спектакъл	ще	 вземат	
участие	Дeтски	фолклорен	ансамбъл	
„Габровче“	 и	 Младежка	 театрална	
студия	„Гаргара“.
	 Васил	Левски	е	една	от	най-свет-
лите	личности	в	българската	история.	
Събитието	на	27	юни	ще	се	състои	в	

навечерието	на	годишнината	от	рож-
дението	му	 (18	юли	1837)	и	е	повод	
да	си	припомним	живота	и	заветите	
на	 великия	 българин.	 Неговите	 сло-
ва,	оставени	в	кореспонденцията	му	
с	други	общественици	и	революцион-
ни	дейци	от	ХІХ	век,	остават	актуал-
ни	 и	 днес:	 „Ако	 спечеля,	 печеля	 за	
цял	 народ	—	 ако	 загубя,	 губя	 само	
себе	си“,	 „Дела	 трябват,	 а	не	думи“,	
„От	 нас	 зависи	 да	 бъдем	 равноп-
равни	с	другите	европейски	народи“,	
„Всичките	 народи	 в	 нея	 (България)	
щат	живеят	 под	 едни	 чисти	 и	 святи	
закони,	 както	 е	 дадено	 от	 бога	 да	
живее	 човекът“,	 „Ще	 имаме	 едно	
знаме,	 на	 което	ще	 пише:	 „Свята	 и	
чиста	република“.

Концерт-спектакъл „Годината на Левски“

Последният	концерт	за	този	се-
зон	 на	 Габровския	 камерен	 оркес-
тър	ще	се	състои	на	21	юни,	сряда,	
от	 19.00	 часа,	 в	 Художествената	
галерия	„Христо	Цокев”.

Програмата	 включва	 произве-
дения	от	ХVІІІ,	 ХІХ	и	ХХ	век,	 които	
не	са	изпълнявани	в	България.	Ще	
чуете	Концерт	за	виолончело	и	ор-
кестър	в	ла	минор	от	Карл	–	Филип	
Емануел	 Бах	 (1714-1788),	 Сюита	 за	
цигулка,	 виолончело,	 орган	 и	 стру-
нен	 оркестър	 от	 немския	 романти-
чен	 композитор	 Йозеф	 Райнбергер	
(1839-1901)	 и	 Четири	 трансилван-
ски	танца	от	унгарския	композитор	
Шандор	Вереш		(1907	-	1992)	–	уче-
ник	и	последовател	на	Бела	Барток	
и	Золтан	Кодай.

Като	 солисти	 ще	 гостуват	 ру-
мънският	 цигулар	 Александру	 Га-
вриловичи,	 виолончелистът	 Стефан	
Хаджиев	и	органистът	Божидар	Пе-
нев.			

Цената	на	билетите	е	3	лева.	За	
ученици,	 студенти	 и	 лица	 на	 65	 г.	
входът	е	свободен.

Габровски камерен 
оркестър и гост-
солисти ще представят 
непознати произведения 
от ХVІІІ, ХІХ и ХХ век
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аВТоМобили продаВа
форд ЕскорТ - ком-
би, се продава на тел. 
0878/365-379. [5, 5]
кола пЕжо 309 се про-
дава на тел. 0889/210-
406. [5, 1]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374

аВТочасТи/Магазини
аВТоМобилни каТа-

лизаТори се изкупуват 
с БЕЗПЛАТЕН демон-
таж - справки на тел.  
0890/305-005.
ауди 80 на части се про-
дава на тел. 0887/273-
110. [5, 1]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 21]

рЕМаркЕТа
рЕМаркЕ за лека кола, 
регистрирано, се про-
дава в Габрово на тел. 
0889/740-851 - Митко 
Андреев. [5, 5]

ТракТори, МоТокари
кран HIAB на трак-
тор ЮМЗ за 12 000 
лв. се продава на тел. 
0877/781-145. [33, 7]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи - 0899/601-
444
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 12]
хидроизолаЦия, сани-
ранЕ, покриви, навеси, 
дренаж - 0888/020-187. 

[15, 5]
хидро- и топлоизолации, 
тенекеджийство, ремонт 
на покриви, дренаж – 
0888/863-001. [12, 4]
изМазВанЕ на капаци, 
тенекеджийство и покрив-
ни ремонти – 0882/279-
749. [12, 4]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - ре-
дене, циклене, фино 
шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
шпаклоВка, боядис-
ВанЕ - тел. 0895/386-
650. [32, 31]
шпаклоВки, боядис-
ВанЕ, замазки, зидария, 
теракота, гипсокартон - 

тел. 0879/876-929. [15, 
11]
изМазВанЕ на капаци, 
тенекеджийство, покрив-
ни ремонти и др. - тел. 
0882/279-749. [15, 12]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0892/722-903. 
[11, 10]
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
9]

изолаЦии
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400
алпинисТи - 0899/321-
190
ТоплоизолаЦии - алпи-
нисти и скеле, гаранция. 
Тел. 0898/569-486. [22, 
22]
хидро- и топлоизолации, 

покривни ремонти, дре-
наж - тел. 0888/863-001. 
[13, 12]
хидро- и топлоизолации, 
ремонт и направа на по-
криви, дренаж и др. - тел. 
0882/279-749. [12, 1]

израбоТВа
МЕТални консТрукЦии 
се изработват на тел. 
0885/724-671. [11, 5]

щори
ЕТ „ВЕдиМа-М“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

Ел. инсТалаЦии,
рЕМонТи
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[12, 7]

дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 6]
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 2]

Вик, коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаран-
ция! Тел. 0897/704-502.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Машинно оТпушВанЕ 
на канали - 0899/805-
238.

рЕМонТ на 
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 

- тел. 0888/294-214. [23, 
16]

градини, 
басЕЙни

ландшафТЕн ди-
заЙн, офорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
дВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта.  
Тел. 0888/942-335.

почисТВанЕ
пранЕ с RAInBOw в дома 
и офиса - 0877/555-708.
почисТВанЕ на тавани, 
гаражи, мази и др. - тел. 
0895/812-830. [12, 12]
почисТВанЕ на прозор-
ци, пране на мека ме-

бел. Ниски цени! Тел. 
0890/56-98-03. За Габро-
во и региона. [11, 7]
пЕрилоТо В квартал 
Смирненски е отворено 
от понеделник до пе-
тък. Телефон за връзка: 
066/801-780. [5, 4]

косЕнЕ
коси и почиства - тел. 
0878/151-684. [22, 22]
косЕнЕ и поддръжка 
на тревни площи - тел. 
0898/518-361. [11, 10]
косЕнЕ и прочистване - 
тел. 0877/441-110. [11, 
1]

хидроизолаЦии
хидроизолаЦия на по-
криви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [20, 20]

иМоТи 
продаВа
апарТаМЕнТ - 100 кв. 
м, топ център, ул. „Юрий 
Венелин“ 3Б, след ре-
монт, 55 000 лв. Тел. 
0889/900-000. [22, 18]
къща на два етажа в 
Лъката се продава на тел. 

0898/595-968. [22, 12]
иМоТ В кв. Кие-
вци се продава на тел. 
0890/573-393. [25, 12]
парЦЕли В кв. Тлъчни-
ци - 5600 кв. м, продава 
0888/419-838. [22, 11]
Магазин В топ цен-
тър - 220 кв. м, продава 
0888/419-838. [22, 11]
къща Тип „Кайлъка“ и 
масивен навес се прода-
ват на тел. 0886/258-661. 
[11, 4]
дВа гаража по 25 кв. 
м се продават на тел. 
0885/387-215. [5, 5]
дВусТаЕн апарТа-
МЕнТ близо до OMV, 2 

етаж, тухла, PVC догра-
ма, се продава на тел. 
0888/672-395. [6, 5]
Вилно МясТо в Шенини 
и имот в строеж в село 
Златевци се продават на 
тел. 0899/943-105. [11, 
5]
апарТаМЕнТ срЕщу хо-
тел „Габрово“ се продава 
на тел. 0898/388-994. [5, 
4]
къща В село Орловци се 
продава на тел. 066/678-
749. [5, 3]
Малка Вила в село По-
повци - 1 дка, за 22 000 
лева се продава на тел. 
0899/893-376. [3, 1]

иМоТи 
даВа под наЕМ
аВТоМиВка сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [11, 11]
храниТЕлЕн Магазин 
се дава под наем, прода-
ва се стоката и оборудва-
нето - тел. 0899/925-007. 
[11, 11]

Магазин В блок „ка-
Тюша“ - кВ. Мла-
досТ се отдава под 
наем на тел. 0888/234-
179. [11, 6]

гарсониЕра В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0896/349-417, 

066/85-41-85. [11, 6]
апарТаМЕнТ В кв. Трен-
дафил 2 се дава под наем 
на тел. 0877/296-609. [5, 
5]
боксониЕра сЕ дава 
под наем или продава на 
тел. 0895/733-202 [3, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- обзаведен, в Лъката се 
дава под наем на тел. 
0889/099-704. [3, 1]
МиВка с паркинг се 
дава под наем на тел. 
0884/005-537. [5, 1]
заВЕдЕниЕ с павили-
он за бърза закуска се 
дава под наем на тел. 
0884/005-537. [5, 1]

Вестник „100 вести“ 
е единственият регио-
нален всекидневник - из-
лиза всеки ден без неде-
ля. Гишето за обяви 
на входа на редакцията 
- Габрово, ул. „Отец Па-
исий“ 2, работи от 7.30 
до 17.00 ч.  След 17 ч. 
обяви се приемат на 4 
етаж. 
Вашата обява ще бъде 
отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде 
подадена до 16.30 часа.  
Цената на обявите 
във вестник „100 ве-
сти“ е на дума, предлози 
и съюзи не се броят. 
За едно отпечатване - 
обикновени - 15 стотин-
ки на дума, в рамка - 30 
ст., върху сива подложка 
- 40 ст. При текущите 
обяви всяка 11-та е без-
платна. 

продаВа Машини

Ел. Машина (шевна) 
„Тойота“, закупена от Япо-

ния, се продава на тел. 
0879/058-815. [3, 3]
баланс Машина и 
монтаж и демонтаж за 
вулканизатор - перфект-
ни, се продават на тел. 
0884/005-537. [5, 1]

продаВа МаТЕриали
Цигли - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 12]
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 12]

палЕТи продаВа
палЕТи - 5 лв. - 0878/24-
05-06. [11, 11]

продаВа обзаВЕжданЕ
продаВа сЕ мека мебел: 
диван-спалня с фотьойли 
и кувертюри за тях. Тел. 
0895/978-488. [5, 4]

продаВа 
разни
пЕралня, фризЕр, съдо-
миялна, печки - готварска 
и микровълнова, косачка, 
телевизор, колело се про-

дават на тел. 0899/845-
318. [11, 7]
ЦисТЕрни - 1 тон, 170 
лв., всички видове бидо-
ни се продават на тел. 
0887/307-193. [11, 6]

купуВа 
разни
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 12]

прЕВози
ТранспорТ с бус - от 
0.40 лв./км, междуград-
ски - 0893/511-154.
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
ЕВТин ТранспорТ - 
0886/897-111
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ оТ 5 до 25 

тона с бордови и са-
мосвални автомобили - 
0888/564-431 [33, 29]
ноВ бус - 0.40 лв./км - 
тел. 0894/004-045. [22, 
1]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ - 066/80-49-
48, 0887/83-61-73.
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лЕкари

кабинЕТ кожни и ВЕ-
НЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕС-
ТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА 
ДЕРМАТОЛОГИЯ, ХОМЕО-
ПАТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ, 
ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ, 
ФОТОИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ  
при акне, тъмни петна, 
белези, разширени капи-
ляри  с апарати ПУЛСАР 
и СИНЕРОН ЕЛОС. РАДИ-
ОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ на 
лице. ВЕЛАСМУУТ ПРОЦЕ-
ДУРИ за лечение на целу-
лит, стягане и изглаждане 
на кожата. МЕЗОТЕРАПИЯ 
при целулит, косопад, 
торбички под очите, от-
пусната и дехидратира-
на кожа.  ПОСТАВЯНЕ НА 
БОТОКС при мимически 
бръчки и обилно изпо-
тяване. ХИАЛУРОНОВИ 
ФИЛЪРИ - попълване 
на бръчки, уголемяване 
на устни и корекция на 
лицевия обем и контур.  
ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ 
- премахване на брада-
вици и доброкачествени 
кожни туморчета. ДЕРМА-
ТОСКОПИЯ - диагностика 
и оценка на риска от зло-
качествено израждане на 
бенки и други пигментни 
образувания. ЛЕЧЕБНИ И 
КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 
- биотерапевтичен лазер, 

поляризирана светлина, 
ултразвук, Д Арсонвал, 
химически пилинг, по-
чистване на лице. КАБИ-
НЕТЪТ работи и по дого-
вор с РЗОК. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, тел. 066/ 
800-140, Д-Р МАРИНА 
САНКЕВА, GSM 0889/436-
613, www.drsankeva.com.
психиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТрифоноВ, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р балникоВа - ко-
жен лекар - на тел. 
0888/878-193.
д-р ЙорджЕВа - кожен 
лекар - 0888/544-046.
оТ МЕсЕЦ май 2017 г. 
в МЦ “Св. Иван Рилски“ 
започна да преглежда 
един от водещите УНГ 
специалисти в България 
– Д-Р АТАНАС ГЮЛЕВ, НА-
ЧАЛНИК УНГ ОТДЕЛЕНИЕ 
УМБАЛ „ПЪЛМЕД“, ГР. 
ПЛОВДИВ.за информация 
и записване на час за 
посещение при д-р Гюлев: 
тел. 066/803-343 или 
0897/941-041, адрес: гр. 
Габрово, ул. „Райчо Каро-
лев” № 2, ет. 1. [22, 13]
д-р Таня Петкова - кар-
диолог, преглежда болни 
в ДКЦ „СИАС“, ул. „Чу-
мерна“ 15. Телефон за 
записване: 066/866-000. 
[15, 1]

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Ма-
сажисТки -  0876/735-
596. [22, 13]
Масажи сЕ предлагат на 
тел. 0897/219-833. [22, 
11]

нощуВки
нощуВки - лукс - тел. 
0886/800-000. [22, 18]
нощуВки В топ център 
- 10 лв. - 0877/240-584. 
[23, 14]
нощуВки, ЦЕнТър - 
0878/515-080. [18, 9]
сТаи и апартамент за 
нощувки - 0882/530-
954. [13, 2]

www.100vesti.info

Новият  “100 вести”
в Интернет

оТоплЕниЕ
прЕсяТи Въглища дон-
бас и разпалки. Безплатен 
транспорт. Тел. 0887/031-
439, 0889/991-977, 
066/88-21-13, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
нарязани, наЦЕпЕни 
дърва - 80 лв., метро-
ви - 70 лева, разпалки 
- 4 лв., безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0897/222-062.
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 

0887/620-535, 0885/152-
803.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
наЦЕпЕни дърВа - 80 
лв., безплатен транс-
порт, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0895/252-686
наЦЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/161-083
нарязани, наЦЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0877/657-742.
наЦЕпЕни дърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел.  

0899/508-564.
дърВа за печка, камина, 
котел и метрови - реал-
ни кубици, се продават 
на тел. 0879/988-047, 
0879/988-131
наЦЕпЕни дърВа - дъб, 
бук, габър, се продават на 
тел. 0896/428-137.
дърВа за огрев - метро-
ви, нарязани, нацепени. 
Тел. 0879/972-114. [33, 
22]
МЕТроВи дърВа - 70 лв., 
нарязани, нацепени - 80 
лв. - 0893/511-154 [22, 
13]
наЦЕпЕни сухи и суро-
ви дърва - 70 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 12]

пЕлЕТи: слънчоглЕдо-
Ви - 200 лв./т; дъбови 
- 370 лв./т - 0878/24-05-
06. [22, 11]
гоТоВи дърВа за печки 

и камини - тел. 0893/390-
253. [17, 9]
дърВа за огрев - наря-
зани за печки и камини, 
безплатен транспорт, ре-
ални кубици, се прода-
ват на тел. 0896/735-859. 
[11, 9]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/602-701. [22, 9]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/220-509. [12, 7]
„флинТ - Гайдарови“ 
(Петя Гайдарова) - донба-
ски въглища, брикети, раз-
палки, пелети. Осигурен 
транспорт. Тел. 0898/690-
606, 066/808-053. [15, 6]
пЕлЕТи - ДЪБОВИ пред-
лага „Флинт - Гайдарови“ 
(„Петя Гайдарова“) - тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [15, 6]
дърВа - нацепени. По 
избор. Точно количество. 
Тел. 0894/399-931. [11, 
1]

ЕроТика
47-годишна - 50 лева на 
среща, 100 лева цяла нощ 
на ваш терен - 0890/222-
094. [33, 7]

ясноВидсТВо
ясноВидкаТа Мария 
Христова приема - тел. 
0895/201-332. [7, 3]

уроЦи, курсоВЕ
бЕзплаТно обучЕниЕ 
- езиково, компютърно и 
професионално, с ваучери 
предлага „Веда Консулт“ 
за работещи лица. За кон-
такти: тел. 066/806-552; 
0898/543-012; 0896/779-
140; www.veda.bg. [18, 4] 
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БОяНА ПЕНчЕВА

	 Впечатляваща	изложба	
на	 проф.	Дан	Попович	 се	
открива	 днес	 на	 третия	
етаж	 в	 ХГ	 „Христо	 Цокев“	
от	17.30	часа.
	 ITINERARY	е	изцяло	от	
стъкло.	Състои	се	от	5	арт	
инсталации	 и	 10	 компози-
ции	 с	 над	 290	 обекта	 от	
прозрачен	материал.	
	 От	 стъкло	 и	 едновре-
менно	 всичко	 за	 стъкло-
то.	Художникът	е	направил	

интересен	 фоторазказ	 за	
историята	 и	 възможности-
те	 за	 обработка	 на	 стък-
лото,	 без	 да	 включва	 в	
постерите	 конкретен	 факт	
-	 година,	 място,	 събитие.	
В	 същото	 време	 оставя	
усещане	 за	 преминаване,	
пътуване	през	светлината,	
времето	и	пространството.
Както	 и	 в	 цялата	 излож-
ба	 	 -	 не	 присъства	 нито	
един	предмет	с	утилитарен	
характер.	Нищо	практично	
и	нищо	за	бита	-	нито	една	

чаша,	ваза	или	украшение	
от	стъкло.	Само	една	худо-
жествена	визия	на	творец,	
на	 когото	 стъклото	 е	 раз-
крило	всичките	си	тайни.
	 Според	 проф.	 Иван	
Кънчев,	 който	 е	 румънски	
възпитаник	 и	 приятел	 на	
Дан	 Попович,	 „изложбата	
показва	 визиите	 на	 един	
от	най-интересните	румън-
ски	 художници,	 изразени	
чрез	 трудния	 за	 работа	
материал	 стъкло.	Тя	 е	 не-
традиционно	 експонирана,	

което	допълнително	създа-
ва	 усещане	 за	 трансфор-
мация	 на	 пространство-
то.	 Попович	 съхранява	 и	
доразвива	 традициите	 на	
румънското	 художестве-
но	 стъкло	 и	 технологично	
обновява	 с	 нови	 изразни	
средства	-	фюзинг	и	грави-
ране“.
	 Всички	обекти	 са	пра-
вени	 в	 Националния	 уни-
верситет	 по	 изкуствата	 в	
Букурещ,	 в	 пещта	 на	 Ка-
тедрата	по	стъкло,	в	която	

Дан	 Попович	 преподава	
от	 завършването	 си	 през	
1975	година	досега.
	 Предметите	в	изложба-
та	са	и	любопитни,	защото	
носят	 десетки	 отпечатъци	
на	 човешки	 стъпки,	 което	
изглежда	твърде	нестинар-
ско	заради	факта,	че	стък-
лото	 се	 втечнява	 при	 900	
градуса.
	 Снимката	долу	е	даре-
ние	от	проф.	Дан	Попович	
за	 художествена	 галерия	
„Христо	Цокев“.

Дàн Попович ãоñтувà ñ изложáà от ñтъкло в ãàлåрия 
“Õриñто Öокåв”,откривàнåто äнåñ ñ ãоñти от Румъния 

АНТОАНЕТА СТАВРЕВА,
СЕКРЕТАР НА Нч 
„РАзВиТиЕ-1869”

Има	 събития,	 които	
оставят	 трайни	 следи	 в	
съзнанието	на	всеки	един	
от	 нас.	 Такова	 събитие	 е	
отбелязването	на	половин-
вековния	 юбилей	 от	 съз-
даването	 на	 Детско-юно-
шески	танцов	състав	„Бал-
канджийче”	в	Дряново.	От	
този	 ден	 измина	 повече	
от	 седмица,	 а	 все	 още	 е	
много	 трудно	 да	 се	 пре-
създаде	 върху	 белия	 лист	
видяното.	

През	 последните	 годи-
ни	 салонът	 на	 НЧ	 „Раз-
витие-1869”	 не	 е	 побирал	
толкова	хора,	дошли	да	се	
докоснат	до	най-святото	–	
българското.	 За	 пълната	
емоция	се	бяха	постарали	
всички	 –	 служителите	 от	
читалището,	 Настоятел-
ството,	 ръководителите	на	
състава	Цветозар	Кьоров-
ски	и	Славчо	Илиев,	учас-
тниците	в	подготвителните	
групи	от	 детската	 градина	
и	 I-III	 клас,	 момичетата	 и	
момчетата	от	ДЮТС	„Бал-
канджийче”,	 самодейците	
от	 танцов	 ансамбъл	 „Бал-
кан”,	 гост-изпълнителите,	
родителите,	 представите-
лите	 на	 бизнеса,	 гостите	

и	 многобройната	 публика.	
Определената	от	три	лева	
цена	на	билета	не	притес-
ни	дряновци,	 защото	мно-
го	от	тях	закупиха	не	само	
за	себе	си,	но	и	за	близки	
и	приятели.	

Във	 фоайето	 също	
имаше	място	за	набиране	
на	средства.	Счетоводната	
статистика	 сочи	 събрани	
приходи	 от	 неповторимия	
концерт	в	размер	на	2363	
лв.	 Читалищното	 насто-
ятелство	 се	 ангажира	 с	

тези	 пари	 да	 подпомогне	
ушиването	на	30	броя	сце-
нични	 национални	 костю-
ми,	които	са	изключително	
необходими	за	децата.	

В	 рамките	 на	 деловия	
тон	 трябва	 да	 изброим	
имената	 на	 всички,	 кои-
то	 поздравиха	 юбилярите.	
Адреси,	 цветя	 и	 подаръ-
ци	 изпратиха	 от	 кабине-
та	 на	 президента	 на	 Ре-
публика	 България	 Румен	
Радев,	 от	 зам.-министъра	
на	 културата	 Амелия	 Ге-

шева,	 от	 народния	 пред-
ставител	 Николай	 Сира-
ков,	 от	 председателя	 на	
националната	 секция	 на	
ЦИОФФ	 –	 България	 Емил	
Павлов,	от	Община	Дряно-
во,	 от	 Асоциация	 „Съвре-
менни	читалища”,	от	Плат-
форма	 АГОРА,	 от	 РЕКИЦ	
„Читалища”	 –	 Габрово,	 от	
СУ	 „Максим	 Райкович”,	 от	
ДГ	 „Детелина”,	 от	 ДЮФА	
„Българче”	-	Велико	Търно-
во,	от	ФТА	„Сивек”	-	Габро-
во,	от	читалищата:	„Христо	

Ботев-1894”	 -	 с.	 Гостили-
ца,	 „Денчо	 Славов-1900”	
-	 с.	 Ганчовец,	 „Колю	 Фи-
чето-2016”	 -	 с.	 Туркинча,	
„Селянин	-	1902”	-	с.	Руня,	
„Напредък-1884”	 -	 с.	 Ке-
река,	 „Априлов-Палаузов	
1861”	 -	 Габрово,	 „Габро-
во-2002”	-	Габрово.	

По	 предложение	 на	
Читалищното	 настоятел-
ство	на	НЧ	„Развитие-1869”	
със	свое	Решение	Общин-
ски	съвет	–	Дряново	удос-
тои	със	званието	„Почетен	
гражданин”	 (посмъртно)	
единия	от	хореографите	на	
състава	 -	Румяна	Цанкова	
Цанкова	-	Райкова.	

Почетния	знак	и	удос-
товерението	 получи	 ней-
ната	 майка	 Пенка	 Цан-
кова.	 Този	 жест	 предиз-
вика	 сред	 присъстващите	
много	 сълзи,	 емоции	 и	
аплодисменти.	 Фами-
лия	 Цанкови	 са	 популяр-
ни	 сред	 дряновци	 както	
като	танцьори,	така	и	като	
хора,	 които	 обичат	 и	жи-
веят	 с	 българските	 звуци	
и	ритми.	Не	малка	част	от	
репертоара	на	колективи-
те	 е	 създадена	 или	 пре-
сътворена	 от	 покойните	
Цанко	Цанков	 и	 неговата	
дъщеря	Румяна.	

Празничната	 част	 от	
програмата	 изпълни	 са-

лона	 с	 нестихващи	 ап-
лодисменти.	 Това,	 което	
представиха	 на	 сцената	
танцьорите	 от	 „Балкан”,	
взриви	всички.	Публиката	
се	присъедини,	пригласяй-
ки	ритъма	на	 „Копаница”,	
„Стъпил	Добри”	и	популяр-
ната	„Шопска	сюита”.	Тях-
ното	сценично	присъствие	
за	пореден	път	ни	показа,	
че	обществото		има	нужда	
точно	от	 такива	 носители	
на	 уникалната	 българска	
духовност.		

Именно	 това	 поколе-
ние	 е	 пазителят	 на	 бъл-
гарското	 народно	 твор-
чество	 и	 носителят	 на	
най-скъпото	 наследство	
на	един	народ	 -	 неговата	
идентичност.	

Техни	 последователи	
са	 рождениците	 от	 „Бал-
канджийче”,	 които	 по	
нищо	не	отстъпиха	на	 го-
лемите	танцьори.	Те	стоп-
лиха	 сърцата	 на	 публика-
та	 с	 детския	 си	 пламък	
и	 вихрените	 танци.	 Под	
звуците	 на	 „Елено	моме”,	
„Севернячета”,	 „Дрянов-
ските	 булки”	 и	 „Надигра-
ване”	хората	не	стихваха.	
Това,	 което	 се	 е	 роди-
ло	през	далечната	1967	 г.,	
продължава	 да	 живее,	 да	
се	 развива	 и	 да	 събира	
стотици	 деца.	 През	 годи-

ните	 няколко	 поколения	
българи	от	Дряново	са	из-
раснали	 в	 състава,	 пре-
давайки	 любовта	 към	 му-
зиката	 и	 танцовото	 изку-
ство	на	децата	си.	И	това	
също	се	 видя	 на	 сцената.	
Най-малките	 и	 талантливи	
танцьори		показаха,	че	за-
емат	своето	достойно	мяс-
то	 в	 дряновската	 школа	
за	 родолюбие,	 наречена		
„Балканджийче”.	

Дълго	ще	се	говори	за	
юбилейния	празник	в	Дря-
ново.	В	сърцата	и	душите	
ни	 ще	 отекват	 емоциите,	
които	ни	поднесоха	малки-
те	и	големи	артисти.	Няма	
да	 забравим	 имената	 на	
хората,	 които	 създадоха,	
работиха	 и	 утвърждават	
името	 на	 „Балканджийче”.	
Цветозар	 Кьоровски	 и	
Славчо	 Илиев	 са	 част	 от	
творческия	екип,	който	не	
остана	незабелязан	от	хо-
реографското	и	музикално	
съсловие	у	нас.	Национал-
ната	секция	на	ЦИОФФ	–	
България,	 Асоциация	 „Съ-
временни	 читалища”	 и	НЧ	
„Развитие-1869”	 отличиха	
двамата	 с	 парични	 награ-
ди,	плакети	и	дипломи.	

Нека	 тези	 успехи	 се	
множат	 и	 се	 предават	 от	
поколение	 на	 поколение,	
за	 да	 има	 „Балканджий-

Горäååм ñå ñ имåнàтà нà хорàтà, които ñъзäàäохà, 
рàáотихà и утвържäàвàт имåто нà „Бàлкàнäжийчå”

ВЕЛА ЛАзАРОВА

	 След	 успешно	 участие	
на	 националния	 песенен	
празник	 „Песните	 на	 Бъл-
гария”	от	Плевен	се	завър-
на	 хор	 „Старопланинско	
ехо”	 с	 диригент	 Стефка	
Карапенева.	 Ежегодният	
празник	 по	 традиция	 при-
влича	туристически	хорове	
от	 цялата	 страна.Органи-
зиран	от	Българския	турис-
тически	съюз	и	Сдружение	
на	 хоровете,	 в	 него	 са	
се	 изявили	 27	 участници	

от	 страната,	 между	 кои-
то	 „Планинарска	 песен”	
от	 София,	 „Дунавско	 ехо”	
-	 Русе,	 „Здравец”	 -	 Плов-
див,	 „Камчийска	 лилия”	 -	
Варна,	 „Осоговско	 ехо”	 -	
Кюстендил	и	др.	Хор	„Ста-
ропланинско	 ехо”	 е	 бил	
единственият	представител	
от	 област	 Габрово.	 В	 про-
грамата	 му	 са	 прозвучали	
песни	по	музика	на	Стефка	
Карапенева.	Според	регла-
мента	хорът	е	изпълнил	че-
тири	песни,	от	които	„Пред	
Апостола	поклон”,	по	текст	

на	 Харалан	 Недев,	 посве-
тена	на	180-годишнината	от	
рождението	на	Васил	Лев-
ски,	е	изпълнена	за	първи	
път.	 С	 много	 овации	 са	
били	 изпратени	 и	 „Узана	
-	перла	на	Балкана”,	„Пре-
красна	 си,	 Пирин”,	 „Песен	
за	 Етъра”.Според	 журито	
габровският	 хор	 „Старо-
планинско	ехо”	е	завладял	
публиката	 с	 прекрасното	
си	 изпълнение,	 подкрепе-
но	 с	 добра	 артикулация	
звучна	 хармония	 и	 много	
емоционалност.	

„Стàроплàнинñко åхо” ñ учàñтиå в Плåвåн 
нà XXIX прàзник „Пåñнитå нà Бълãàрия”

До „Алфрида Пеев“ - Габрово
„Парос“ ООД – Габрово

БЛАГОДАРСТВЕН	АДРЕС
	 Уважаеми	господа	управи-
тели,
	 Благодарим	Ви	за	сътруд-
ничеството,	професионализма	
и	разбирането,	с	което	подхо-
дихте	към	инициативата	на	ДГ	
„Първи	юни“	-	гр.	Габрово.
	 Вашият	 жест	 на	 благот-
ворителност	е	доказателство,	
че	все	още	в	нашия	град	има	
фирми,	 на	 които	може	да	 се	
разчита	безрезервно.
	 Пожелаваме	Ви	да	не	спи-
рате	да	 търсите	пътя	на	раз-
витие	и	желание	да	помагате	
на	себе	си	и	на	онези,	които	
се	нуждаят	от	Вашата	помощ	
–	децата.
	 Децата	 и	 целият	 екип	 на	
ДГ	 „Първи	юни“	 -	 гр.	 Габрово	
най-сърдечно	Ви	благодарят!


