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РУмЯНа сТаНЧЕВа

	 На	 24	 януари	 в	 Дря-
ново	 се	 проведе	 първото	
за	 годината	 заседание	 на	
Общинския	 съвет	 за	 три-
странно	сътрудничество.	
	 Представители	 на	
Общината,	 синдикатите,	
Търговско-промишлената	
палата	 и	 Стопанската	 ка-
мара,	с	участието	на	РУО	
-	 Габрово	 и	 директорите	
на	 двете	 средни	 училища	
в	общината,		обсъдиха	по-
требностите	 от	 кадри	 във	
връзка	с	Държавния	план-

прием	 за	 учебната	 2019-
2020	година.
	 Директорите	 на	 учи-
лищата	 –	 Катерина	 Сте-
фанова,	 на	 СУ	 „Максим	
Райкович“,	 и	 Мария	 Събе-
ва,	на	ПГИ	„Рачо	Стоянов,“	
подробно	 аргументираха	
решението	 на	 учителските	
колегии	за	профила	и	про-
фесиите	 на	 паралелките.	
Крайният	вариант	за	план-	
прием	за	СУ	„Максим	Рай-
кович“	 е	 две	 паралелки	
след	 7-ми	 клас,	 едната	 с	
профил	 „Природни	 науки“,	
а	 другата	 с	 профил	 „Пре-

дприемачески“.	За	десетте	
ученици,	 които	 тази	 го-
дина	 са	 в	 7-ми	 клас	и	 са	
на	 ресурсно	 обучение,	 се	
предлага	 една	 паралелка	
с	 професия	 „Работник	 в	
заведения	 за	 обществено	
хранене	 и	 развлечения“.	
За	 ПГИ	 „Рачо	 Стоянов“	
предложенията	са	за	една	
паралелка	 след	 7-ми	 клас	
„Машини	и	системи	с	ЦПУ“	
-	 дуална	 форма	 на	 обуче-
ние,	 една	 паралелка	 след	
7-ми	 клас	 с	 две	 специал-
ности	 –	 „Оперативно	 сче-
товодство“										стр. 8

сВЕТозаР гаТЕВ
 
	 Габровският	 мото	 та-
лант	 Теодор	 Кабакчиев	
(КТМ)	 направи	 най-сил-
ното	 си	 представяне	 в	
Световния	 шампионат	 по	
Супер	 Ендуро	 през	 този	
сезон.	В	 III-я	 кръг	 от	 пър-
венството	на	Международ-
ната	 федерация	 по	 мото-
циклетизъм	 (FIM),	 прове-
ден	 в	 12-хилядната	 „Каха	
Магика“	 в	 Мадрид,	 Тедо	
записа	трето	и	две	шести	
места	в	трите	финала	и	се	
класира	 на	 пето	 място	 в	
крайното	 подреждане	 при	
пилотите	до	23	години.
	 Цялото	 състезание	 в	
испанската	 столица	 про-
тече	 по	 добър	 начин	 за	
българския	 шампион.	 Той	
не	успя	да	влезе	сред	най-
добрите	10	времена	в	ква-
лификациите,	 но	 пък	 спе-
чели	 убедително	 надпре-
варата	 между	 останалите	
11	 пилоти	 за	 последните	

4	 места	 във	 финала.	Тедо	
направи	силно	каране	и	в	
квалификацията	 за	 място	
на	 стартовата	 решетка,	 в	
която	извоюва	трета	пози-
ция	 -	 най-добрата	за	него	
до	 момента	 в	 Световния	

шампионат.
	 В	първия	състезателен	
манш	 от	 6	 минути	 плюс	
една	 обиколка	 Кабакчиев	
се	 озова	 на	 девета	 пози-
ция	в	края	на	първия	тур,	
но	постепенно	си	пропра-

ви	 път	 напред	 и	 в	 чет-
въртия	 вече	 беше	 4-ти.	 В	
последните	 две	 обиколки	
обаче	 отстъпи	 две	 места	
и	завърши	шести.	По	раз-
личен	 начин	 се	 развиха	
нещата	 за	 Тедо	 във	 Фи-

нал	 „Б“,	 в	 който	 пилотите	
стартират	 в	 обратен	 ред	
-	 тези	 с	 най-добрите	 вре-
мена	от	втора	редица.	Той	
беше	 9-ти	 след	 първите	
два	 тура,	 8-ми	 в	 третия,	
четвъртия	 и	 петия,	 след	
което	 изпревари	 двама	
конкуренти	 за	 шестото	
място,	 което	 запази	 до	
края.	Третият	състезателен	
манш	 беше	 и	 най-силният	
за	Тедо	 през	 този	 сезон.	
Той	 стартира	 трети	 и	 до	
финала	 не	 даде	 тази	 по-
зиция,	 като	 опита	 да	 ата-
кува	 и	 второто	 място	 на	
германеца	 Леон	 Хентшел	
(„Хускварна”).
	 „В	 квалификациите	 да-
дох	трето	време	и	това	ми	
подсказа,	че	имам	нужната	
бързина,	само	оставаше	да	
я	 запазя	 за	 цялото	 състе-
зание.	 В	 първия	 и	 втория	
манш	 стартирах	 в	 челото,	
но	„задръстване”	на	първо-
то	каменно	препятствие	ме	
изпращаше	 на	 задни	 по-

зиции.	 Въпреки	 това	 успя-
вах	да	наваксам	загубено-
то	време	и	да	финиширам	
шести.	В	третия	манш	тръг-
нах	 трети,	 имаше	 борба	 в	
рамките	на	3-4	обиколки	за	
второто	място,	като	се	раз-
меняхме	не	един	път.	Дори	
по	средата	на	състезание-
то	имаше	контакт	помежду	
ни	и	за	малко	не	изгубихме	
позициите	 си	 -	 блъснахме	
се	след	скок	преди	следва-
щото	препятствие.	Хентшел	
тръгна	преди	мен	и	така	аз	
останах	на	трета	позиция.
	 Доволен	 съм	 от	 пред-
ставянето	 си,	 карах	 стег-
нато	 и	 успявах	 да	 навак-
сам	 грешките,	 които	 до-
пусках.	 Времето	 в	 Испа-
ния	е	страхотно	-	слънчево	
и	топло,	и	използвах	двата	
дни	 преди	 състезанието	
за	тренировки,	без	да	по-
чивам.	 По	 принцип	 деня	
преди	 старт	 трябва	 да	 се	
прекарва	 задължително	
лежерно,	но	аз	имах	нуж-

да	 от	 каране	 и	 прецених,	
че	 е	 по-добре	 да	 вляза	 в	
ритъм	и	да	не	съм	възста-
новен	 на	 100%,	 отколкото	
да	почивам.	Макар	и	мал-
ко	като	време,	смятам,	че	
това	 ми	 помогна	 много“,	
коментира	Тедо.
	 Общият	сбор	от	33	точ-
ки	 от	 трите	 манша	 (9,	 9,	
15)	 му	 отреди	 пето	 място	
в	класирането	за	кръга.	С	
55	т.	първи	е	Уилям	Хоаре	
(„Хускварна”,	Великобрита-
ния),	който	води	и	в	гене-
ралното	класиране.	Давид	
Чиприян	 (КТМ,	 Чехия)	 зае	
втората	 позиция	 с	 46	 т.,	
следван	 от	 Леон	 Хентшел	
(„Хускварна”,	 Германия,	 42	
т.)	и	Тим	Аполе	 (КТМ,	Гер-
мания,	39	т.).	Тедо	дели	7-8	
място	в	общото	подрежда-
не	за	сезона	с	65	т.	С	тол-
кова	е	и	полякът	Доминик	
Олшзови	(КТМ).
	 Следващият	 старт	 от	
Световните	 серии	 по	 Су-
пер	Ендуро	е	на	9	февруа-
ри	в	Будапеща.

ВъзпомЕНаНиЕ
7 години от смъртта на 

Радка Пенкова 
Белоева - Колева

на 81 години
Помним	те,	необходима	си	ни	
с	 всеотдайността	на	приятел,	
учител,	майка	и	довереник.
Бог	 да	 те	 прости,	 а	 ние	 те	
обичаме!
Възпоменанието	ще	се	извър-

ши	на	29	януари	2019	г.	от	12.45	часа	в	храм	"Успение	
Богородично".

От семейство и приятели

Сòарозаãорñкаòа опера подãоòви ñпециален концерò за Гаáрово 8

Тедо Каáакчиев изáухна в Мадрид

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 Общинският	 съвет	 в	
Севлиево	 даде	 съгласие	
Община	Севлиево	 да	 кан-
дидатства	 по	 мярка	 М02	
„Подобряване	 на	 социал-
ната	 инфраструктура”	 по	
проект	„Красива	България”	
на	 Министерство	 на	 тру-
да	и	социалната	политика.	
Общината	 ще	 кандидат-
ства	с	проектно	предложе-
ние	за	ремонт	и	въвежда-
не	на	мерки	за	енергийна	
ефективност	в	Центъра	за	
подкрепа	 за	 личностно	
развитие	 -	 Детски	 ком-
плекс	 „Йовко	 Йовков“	 в	
Севлиево,	 на	 обща	 стой-

ност	191	489	лева	с	ДДС.
	 Общинският	 съвет	 оп-
редели	 финансово	 съу-
частие	 на	 Община	 Се-
влиево	 в	 размер	 на	 101	
489.17	 лв.	 с	 ДДС,	 или	
53,00%	 от	 общата	 стой-
ност	на	проектното	пред-
ложение,	 които	ще	 бъдат	
финансирани	 от	 бюджета	
на	 Община	 Севлиево	 за	
2019	година.
	 Общото	 състояние	 и	
енергийната	 ефективност	
на	 сградата	 на	 Детски	
комплекс	 „Йовко	 Йовков“	
са	в	незадоволително	със-
тояние,	 което	 определя	
нуждите	за	ремонт	и	обно-
вяване.

Ремонòираò ДК "Йовко Йовков" 
по "Краñива Бълãария"

План-приема за новаòа учеáна ãодина оáñъди 
дряновñкияò Съвеò за òриñòранно ñъòрудничеñòво 

Томиñлав Дончев: "Срокъò на оáхода е 
удължен до юли заради недвижима 
кулòурна ценноñò, оòкриòа в оáекòа"  3 

РУЖа ЛЮБЕНоВа

	 49-годишен	 рециди-
вист	 от	 павликенското	
село	 Върбовка	 ще	 остане	
зад	 решетките,	 след	 като	
Окръжна	 прокуратура	 -	
Габрово	поиска	от	съда	да	
го	 задържи	 за	 постоянно.
Случаят	 беше	 разгледан	
на	 25	 януари.	 Срещу	 ре-
цидивиста	 е	 повдигнато	
обвинение	в	грабеж.	На	5	
април	2018	г.	около	11,30	ч.	
на	бул.	„Столетов“	в	Габро-
во	С.	 И.	 отнел	 120	 лв.	 от	
мъж	 като	 употребил	 сила.

Ограбеният	 е	 60-годишен.	
Обвиняемият	 го	 причакал,	
издебнал,	 докато	 няма	
хора,	 и	 го	 блъснал	 силно	
с	ръце.	Габровецът	паднал,	
а	 нападателят	 се	 хвърлил	
върху	 него	 и	 го	 затиснал.	
Измъкнал	от	джоб	на	яке-
то	му	120	лева	и	бързо	се	
скрил.	 8	 месеца	 грабите-
лят	остана	неизвестен.	На	
2	 януари	 в	 полицейския	
бюлетин	се	появи	съобще-
ние,	че	е	заловен.	

Заòвориха áандиò, взел 120 лв. 
оò мъж на áул. "Сòолеòов"

сВЕТозаР гаТЕВ

Много	 важна	 победа	
като	 гост	 постигна	 мъж-
кият	отбор	на	 „Чардафон“.	
В	 среща	 от	 10-я	 кръг	 на	
първенството	 габровският	
тим	 надигра	 състава	 на	
„Пирин	 94“	 в	 Гоце	Делчев	
и	 направи	 важна	 крачка	
към	 финалната	 четворка	
на	първенството.	

С	 успеха	 „Чардафон“	
запази	 третото	 си	 място	
в	 класирането,	 като	 вече	
има	пет	точки	аванс	пред	
заемащия	 петата	 позиция	
„Пирин	94“.

Христо	Данаилов	и	съ-
отборниците	 му	 изиграха	

силно	 първо	 полувреме	
в	 „Неврокоп	 Арена“	 и	 си	
осигуриха	 аванс	 от	 седем	
гола.	 Домакините	 реали-
зираха	първото	попадение	
в	 срещата	 чрез	 Димитър	
Магдалинчев,	но	след	това	
„Чардафон“	 пое	 контрола	
върху	играта,	поведе	и	за-
почна	 методично	 да	 уве-
личава	 аванса	 си	 -	 1:2,	
2:5	 и	 4:8.	 Между	 15-та	 и	
20-та	 минута	 габровският	
тим	 записа	 ударна	 серия	
от	шест	безответни	гола	и	
резултатът	 стана	 5:14.	 До	
края	на	полувремето	дома-
кините	 успяха	 само	 леко	
да	 намалят	 изоставането	
си	 за	 10:17	 на	 почивката.	

През	 втората	 част	 хан-
дбалистите	 на	 габровския	
тим	 играха	 умно	 и	 успяха	
да	запазят	преднината	си.	
Щурмът	 на	 домакините	 в	
последните	 10	 минути	 на	
мача	 им	 донесе	 само	 по-
почетна	загуба	-	29:34.

Георги	Николов	изигра	
силен	 мач	 и	 завърши	 с	
8	 попадения	 на	 сметката	
си.	По	6	гола	реализираха	
Марио	 Янчев	 и	 Димитър	
Петков,	 Христо	 Данаилов	
добави	 5.	 За	 домакини-
те	 6	 гола	 отбеляза	 Петър	
Симеонов,	 по	 5	 пъти	 се	
разписаха	Димитър	Магда-
линчев	и	Добри	Тунтев.

продължава на стр. 8

„Чардафон" направи важна крачка към 
финалнаòа чеòворка ñ поáеда в Гоце Делчев

Д-р Милчева: "За доáроòо лечение е 
нужно взаимно доверие и уважение" 2
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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

�    

КухненсКи
шКафОве 
Офис 
МеБели 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

тиПОви 
и ПО ПРОеКт 
на Клиента

РИСКЪТ, 
ЗАСТРАХОВАН 
С ЛЮБОВ!

Габрово 
ул. „опълченска“ 44
тел. 066 806060 
GSM: 0885310583

Габрово, ул. „Станционна“ 3, 066/80-60-76, 
066/80-60-88, e-mail: patstroi@mbox.contact.bg

спЕциализирано дружЕсТВо за произВодсТВо на:
Строителни и инертни кариерни материали
Строеж и поддържане на пътища
производСтво на аСфалтови СмеСи и 
      полагане на пътни аСфалтови наСтилки
пътно-ремонтни дейноСти
пътни Съоръжения
Улични и паркови благоУСтроявания
УСлУги СъС Строителна механизация
производСтво на бетони и циментови замазки

пЪТсТроЙ-гаБроВо ад

1000 знака  26 януари 2019 г.

Древен апокалипñиñ 
каòо при ядрен взриВ
И Господ каза: 
Понеже викът на Содом и Гомор стана силен и по-
неже грехът им е твърде тежък…

Битие 18:20                                               
 Изгорели	тухли	и	разтопена	керамика,	усукани	и	
разкъсани	скелети	–	това	открива	археологът	д-р	Сти-
вън	Колинс	в	 град	Тал	Ел-Хамам,	днешна	Йордания,	
близо	до	Мъртво	море.
	 Разкопките	започват	през	2005	г.	и	продължават	и	
сега.
	 Разтопената	 керамика	 прилича	 на	 парчетата	 зе-
лен	тринитит	–	материал,	открит	през	1945	в	пустиня-
та	край	Аламогордо,	Ню	Мексико,	след	опит	с	ядрена	
бомба.
	 Според	астрофизика	Малкълм	Лекомпт,	причината	
за	древния	апокалипсис	край	Тал	Ел-Хамам	са	хиляди	
градуси	температура	по	Целзий,	резултат	от	навлезли	
от	космоса	метеорити,	запалили	се	при	навлизането	
си	в	земната	атмосфера.
	 Откритите	артефакти	са	датирани	около	3700	г.	пр.	
Хр.,	времето	на	библейския	патриарх	Авраам.
	 Археологът	д-р	Колинс	смята	артефактите	за	дока-
зателство,	че	е	открил	древния	град	Содом.
	 Точните	координати	на	разкопките	са	ето	тези:
31°50’25.09″N	35°40’26.51″E
	 Ако	някой	се	интересува	или	има	път	натам.
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Похвалим ли ñе - ще ñе изложим
Който се хвали, с Господа да се хвали.

2 Коринтяни 10:17
	 Случвало	ли	ви	се	е	да	се	похвалите	с	нещо	и	
скоро	след	това	да	станете	за	срам?
	 Ако	сте	се	похвалили	с	новата	си	кола	–	да	се	
развали,	ако	е	приятел	–	да	ви	предаде,	ако	е	та-
лант	или	умение	–	да	ви	изневери,	ако	е	план	–	да	
се	провали?
	 Изобщо,	случвало	ли	ви	се	е	яко	да	се	изложи-
те	заради	хвалба?
	 На	мен	ми	се	е	случвало.	Толкова	много	пъти,	
че	дори	и	сега,	когато	пиша	тези	редове	се	усмих-
вам	сам	на	себе	си.
	 Не	мога	да	преброя	колко	пъти	съм	се	чувствал	
засрамен	заради	някоя	хвалба.
	 Докато	не	научих	този	урок	–	всяка	хвалба	пре-
дизвиква	изпитание.
	 Всяко	 нещо,	 с	 което	 се	 похвалим	ще	премине	
през	изпит.		
	 И	 нищо	 няма	 да	 устои	 на	 изпитанието.	 Нито	
предмет,	нито	човек,	нито	организация.
	 Похвалим	ли	се	–	значи	ще	се	изложим.
	 Затова	нека	правим	нещата,	които	ни	е	дадено	
да	правим.	И	когато	ни	похвалят,	нека	кажем:	Сла-
ва	Богу!
	 Славата	е	божествена	категория.
	 Само	Господ	може	да	устои	на	всичко.
	 Само	Бог	може	да	носи	славата,	без	да	се	въз-
гордее.

О Б Я в л е н и е
 Oбщина Габрово в качеството си на партньор на 
агенция за социално подпомагане, която е конкретен 
бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по про-
цедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 
2015” – ОП РЧР 2014-2020 година и на основание 
чл. 44, ал. 2 от ЗМсМа, във връзка с чл. 90, ал. 1 и 
чл. 91 от Кодекса на труда ще проведе конкурсна 
процедура за избор на 1 (един) социален работник 
на пълен работен ден със срок на трудовия договор 
до 31.12.2020 г. с работно място в Община трявна и 
обхват община трявна за областния екип по приемна 
грижа (ОеПГ), предоставящ социалната услуга „При-
емна грижа” в Област Габрово.
 І. ОПисание на ДеЙнОстта на сОЦиалниЯ Ра-
БОтниК
	 1.	Основни	функции:	Познава	и	прилага	нормативната	
уредба	 в	 сферата	 на	 закрила	 на	 детето,	 свързана	 със	
социалната	услуга	„Приемна	грижа”.
	 2.	Изисквания	за	заемане	на	длъжността:
	 2.1.	Минимална	образователна	степен:	средно	обра-
зование,	а	всяка	по-висока	степен	е	предимство.
	 2.2.	 Професионална	 квалификация:	 хуманитарна,	 а	
завършилите	 специалност	 –	 „Социални	 дейности”	 са	 с	
предимство.
	 2.3.	 Професионален	 опит:	 доказан	 професионален	
опит	в	дейности	по	закрила	на	детето	или	в	областта	на	
социалните	дейности	или	в	системата	на	органите	по	за-
крила,	съгласно	чл.	6	от	Закона	за	закрила	на	детето	не	
по-малко	от	1	(една)	година.		
	 2.4.	Опит	при	изпълнение	на	проекти	–	предимство.
	 3.	Необходимите	документи	за	кандидатстване:.Писмено	заявление	за	кандидатстване	по	образец;.Автобиография	по	образец;.Мотивационно	писмо	на	бланка	на	проекта	(образец);.Декларация	по	образец;.Копие	 от	 документи	 за	 придобита	 образователна	 сте-
пен,	допълнителни	квалификации;.Копие	от	 документи,	 удостоверяващи	продължителнос-
тта	на	професионалния	опит.
	 Документите	 следва	 да	 се	 подават	 лично	 или	 чрез	
пълномощник	 в	 Деловодството	 на	 Oбщина	 Габрово,	 за	
проект	„Приеми	ме	2015”	в	срок	1	(един)	месец	от	публи-

куване	на	обявата	(до	17.00	часа	на	28.02.2019	г.	включи-
телно).
 ІI. РеД За ПРОвеЖДане на ПОДБОРа
	 Всяко	постъпило	заявление	за	участие	в	конкурсната	
процедура	в	рамките	на	обявения	срок	се	разглежда	от	
комисия,	 определена	 със	 Заповед	 на	 кмета	 на	 община	
Габрово,	 в	 която	 участва	 представител	 на	 Регионална	
дирекция	„Социално	подпомагане”. Подборът	протича	в	два	етапа:
 .Проверка	за	съответствието	на	представените	доку-
менти	с	обявените	изисквания	на	05.03.2019	г. .До	втори	етап	в	конкурсната	процедурата	-	интервю	
за	подбор,	не	се	допускат	лица,	които	не	са	представили	
всички	необходими	документи	в	срок	или	представените	
документи	не	удостоверяват	изпълнението	на	изисквания-
та.
	 За	 получаване	 на	 уведомителни	 писма	 по	 чл.	 93	
от	Кодекса	на	 труда	 кандидатите	 следва	да	 се	 явят	 на	
07.03.2019	г.	в	15.00	часа	в	дирекция	„Образование	и	соци-
ални	дейности”,	в	стая	5	на	Община	Габрово.
	 Интервюто	ще	се	проведе	от	комисията,	определена	
със	Заповед	на	кмета	на	община	Габрово,	и	има	за	цел	
да	се	установи	в	каква	степен	всеки	кандидат	притежава	
професионалните	и	делови	качества	и	мотивация,	необхо-
дими	за	изпълнението	на	длъжността.
	 След	приключване	на	работата	си	комисията	изготвя	
протокол	с	резултатите	от	интервюто	и	списък	с	класира-
ните	кандидати	от	проведeнoто	интервю.
	 Кметът	на	община	Габрово	сключва	трудов	договор	с	
класирания	на	първо	място	кандидат.
	 Съобщенията	във	връзка	с	конкурсната	процедура	се	
обявяват	на	таблото	за	обяви	и	съобщения	в	Центъра	за	
информация	и	услуги	в	сградата	на	Община	Габрово	и	на	
интернет	страницата	на	Общината.
 III. МЯстО на иЗПЪлнение на ДлЪЖнОстта	 –	 1	
(един)	 социален	 работник	 ще	 бъде	 назначен	 на	 пълен	
работен	ден	с	работно	място	в	Община	Трявна	и	обхват	
община	Трявна.		
				Образeц	на		документи	за	участие	в	конкурсната	про-
цедура	могат	да	се	изтеглят	от	сайта	на	Община	Габрово.
Пълното	описание	на	обявата	с	подробна	информация	за	
дейността	на	социалния	работник	и	изискванията	са	пуб-
ликувани	на	електронната	страница	на	Община	Габрово:	
www.gabrovo.bg.	

проект „приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от оперативна програма „развитие на човешките 
ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

маРиЯ хРисТоВа

 - Д-р Милчева, вие 
сте част от тихия и неза-
бележим труд на спасите-
лите. За вашите пациенти 
вие сте въплъщение на 
компетентност, човешки 
финес и разбиране. с ня-
колко думи бихте ли спо-
делили за професионал-
ния си път? 
	 -	 Целият	 ми	 25-годи-
шен	 лекарски	 стаж	 е	 в	
тази	 болница.	 Преминала	
съм	 през	 всичките	 звена	
-	диспансер,	пулмологично	
и	фтизиатрично	отделения.
Повече	от	10	години	бях	и	
от	 екипа	 на	 Детска	 бело-
дробна	 болница	 -	 Трявна.	
От	20	 години	имам	специ-
алност	 Вътрешни	 болести,	
от	 15	 години	 и	 специал-
ност	Пулмология	и	фтизиа-
трия,	с	множество	курсове	
и	 специализации	 по	 дет-
ски	белодробни	болести.	
 - в какво според вас 
се състои модерната ми-
сия на лекаря? Как тя 
може да се осъществи в 
условията на българското 
здравеопазване? 
	 -	 Мисията	 на	 лекаря	
от	 Хипократово	 време	 не	
се	 е	 променила	 -	 а	 тя	 е	
да	 се	 помогне	 и	 да	 се	
излекува	болният.	Колкото	
и	проблеми	да	има	в	здра-
веопазването	 -	 лимити	 и	
срокове	-	ние	разполагаме	
с	много	нови	възможности	
за	диагностика	и	лечение.	
Щом	българският	лекар	се	
справя	много	добре	в	чуж-
бина,	 това	 говори	красно-
речиво	за	неговата	подго-
товка.	Но	мисля,	че	добре	
се	справяме	и	тук,	въпре-
ки	 проблемите.	 Проблеми	
има	 и	 в	 другите	 държави.	
Здравеопазването	 е	 част	
от	социалния	живот.	
 - Относно най-актуал-
ния проблем в момента 
- увеличаване на респи-
раторните заболявания - 
как да различаваме грипа 
от настинката и какво да е 
поведението на хората?  

	 -	 Най-характерното	 за	
грипа	е	много	бързата	ди-
намика	 -	 влошаването	 е	
за	часове	-	характерни	са	
главоболие,	 висока	 тем-
пература,	 мускулни	 болки	
и	 изразена	 обща	 слабост.	
Страда	 целият	 организъм,	
затова	 и	 усложненията,	
освен	 пневмонии,	 са	 сър-
дечносъдови,	 бъбречни,	
неврологични.	 Затова	 бо-
лният	 трябва	 да	 остане	
вкъщи.	 Основните	 грешки	
са	 да	 се	 започне	 ведна-
га	 с	 антибиотик	 или	 да	
се	 подцени	 състоянието.	
Симптоматичното	 лечение	
да	е	максимум	до	1-2	дена,	
но	контактувайки	с	личния	
си	 лекар.	 До	 седмица	 би	
трябвало	да	настъпи	пълно	
възстановяване.	 В	 момен-
та	за	Габрово	са	характер-
ни	 инфекции	 от	 парагрип-
ни	вируси,	които	протичат	
по-леко.	
 - Какви са вашите 
препоръки, за да не губим 
здраве и работно време?
	 -	 По-важна	 в	 случая	
е	 профилактиката,	 която	
трябва	 да	 започне	 още	
от	есента.	Определени	ри-
скови	групи	трябва	задъл-
жително	 да	 се	 ваксини-
рат.	 При	 други	 се	 прави	
имунопрофилактика.	Но	за	
всички	 важи	 правилният	
режим	на	хранене,	висока	
лична	 хигиена,	 разходки	
сред	 природата	 и	 спорту-
ване	-	особено	за	децата.	
	 Всичко,	 което	 укреп-
ва	 имунната	 система,	 ни	
помага	 да	 се	 справим	
по-добре	 с	 инфекциите.	
Но	 когато	 възникне	 грип-
на	 ситуация,	 най-важно	 е	
ограничаването	 на	 конта-
кта	 -	 избягване	 на	 места	
с	 много	 хора,	 маската	 да	
се	сменя	на	2	часа,	често	
миене	на	ръцете	 и	 дезин-
фекция	 на	 повърхностите,	
редовно	 проветряване.	 И	
болният	 да	 остане	 вкъщи!	
Ако	 например	 болен	 учи-
тел	отиде	на	работа,	какво	
става	после	с	контактните	
деца	 от	 училището	 и	 дет-

ската	 градина,	 с	 техните	
родители?
 - Бихте ли разказали и 
за белодробните заболя-
вания и какви препоръки 
ще дадете на пациентите? 
	 -	 Голяма	част	от	бело-
дробните	 заболявания	 са	
хронични	 и	 е	 необходимо	
ежедневно	 лечение	 с	 ин-
халатори.	 Добрата	 новина	
е,	 че	 в	 България	 разпо-
лагаме	 с	 всички,	 същест-
вуващи	в	Европа,	медика-
менти	 -	 повечето	 напълно	
безплатни,	а	на	други	доп-
лащането	е	със	стойността	
на	 кутия	 цигари.	Наличие-
то	 на	 сезонност	 обуславя	
по-голямата	 честота	 в	 оп-
ределени	месеци,	 но	 това	
ни	 дава	 възможност	 и	 за	
профилактика	-	не	само	на	
респираторните	 инфекции,	
но	 и	 на	 алергичните	 за-
болявания	 през	 пролетта.	
Но	 може	 би	 най-важна	 е	
препоръката	 пациентът	 да	
следва	 указанията	 на	 ле-
каря	 и	 да	 не	 спира	 сам	
лечението	 си,	 понеже	 се	
чувства	добре.	
	 Основните	 причини	 за	
белодробните	заболявания	
са	силно	замърсеният	въз-
дух,	особено	през	отопли-
телния	 период,	 определе-
ни	вредни	производства	и	
най-вече	тютюнопушенето.		
	 За	 да	 има	 успех	 ле-
чението,	 това	 зависи	 ос-
новно	 от	 пациента	 и	 как	
той	опазва	собственото	си	

здраве.	 Колкото	 по-рано	
започне	 един	 тийнейджър	
да	 пуши,	 толкова	 по-ран-
ни	 и	 тежки	 са	 проблеми-
те	 след	 години,	 особено	
при	 момчетата.	 Затова	 и	
честотата	на	белодробните	
заболявания	 е	 по-голяма	
при	мъжете.	
 - вие изглеждате дос-
та хладнокръвна и съще-
временно много нежна. 
Как изграждате връзката 
с пациентите?  
	 -	Точно	поради	хронич-
ния	 характер	 на	 заболя-
ванията	 нашите	 срещи	 са	
по-чести.	 С	 някои	 от	 тях	
контактувам	 повече	 от	 20	
години.	Това	ми	дава	 уве-
реност,	 че	 съм	 спечели-
ла	 доверието	 им,	 че	 са	
доволни	 от	 работата	 ми.	
Нужно	е	взаимно	доверие	
и	уважение.	
	 Най-трудно	 можеш	 да	
помогнеш	на	пациент,	кой-
то	 е	 негативно	 настроен,	
не	 те	 допуска	 до	 себе	 си	
или	 не	 съдейства	 при	 ле-
чението,	 защото	 грижата	
за	 собственото	 здраве	 е	
уважение	първо	към	самия	
него.		
 - Какво значение имат 
колегиалните отноше-
ния?  
	 -	 Голямо,	 разбира	 се.	
Работата	 ни	 е	 екипна.	 За	
изграждането	ми	като	спе-
циалист	 голяма	 роля	 има-
ха	 всички	 по-възрастни	
колеги.	

	 От	 студентската	 ска-
мейка	 имаш	 само	 знания,	
но	 практическият	 опит	 и	
уменията	 са	 благодарение	
и	 на	 тяхното	 търпение	 и	
съветите	 им.	 За	 съжале-
ние,	 ние	 няма	 на	 кого	 да	
предадем	 опита	 си	 -	 от	
години	не	е	идвал	нов	ко-
лега.	 Млади	 лекари	 почти	
не	се	завръщат	в	Габрово.	
За	доброто	име	на	болни-
цата	 работи	 целият	 екип	
и	 от	 сестри	 и	 санитари.	
Пациентите	 са	 доволни	
от	 отношението,	 лечение-
то,	 условията.	 Спокойно	
се	работи	при	една	финан-
сова	стабилност,	а	 това	е	
благодарение	 на	 ръковод-
ството	на	болницата.	
 - а най-трогателното 
признание от пациент, 
което сте получавали? 
	 -	Колкото	и	клиширано	
да	 звучи,	 когато	 видиш	
благодарността	 в	 очите,	
уважението	 към	 труда	 ти,	
изпитваш	 удовлетворение	
от	 работата	 си.	 Имам	 па-
циентка	 от	 Ямбол,	 която	
съм	 лекувала	 много	 от-
давна,	но	всяка	 година	тя	
ми	изпраща	картички	за	7	
април	и	Нова	година.	
 - най-висшата цен-
ност е животът. вие му 
служите, пазите го, под-
крепяте бъдещето му. 
Като човек и жена какво 
е вашето лично отноше-
ние към живота? Какво 
най-много ви радва и 
ощастливява? 
	 -	Щастливите	хора	оце-
няват	 дребните,	 ежеднев-
ните	 неща,	 изпитват	 бла-
годарност,	 че	 просто	 са	
живи	 и	 здрави.	 Въпреки	
напрегнатото	 и	 забързано	
ежедневие	 нека	 отделим	
повече	 време	 за	 себе	 си,	
за	 близките	 си,	 най-вече	
за	 децата	 -	 да	 им	 дадем	
повече	 любов	 и	 доверие.	
Човек	 е	 щастлив,	 кога-
то	 работи	 това,	 което	 му	
дава	 удовлетворение,	 ко-
гато	вижда	резултатите	от	
труда	си.	
	 „Бъди	 добър	 с	 хората,	
защото	всеки,	 когото	сре-
щаш,	води	тежка	битка“	-	е	
казал	 един	 мъдрец.	 Нека	
бъдем	 добри	 с	 хората,	 за	
да	им	помогнем	да	спече-
лят	битката.									

 емблематичната Габровска болница лекува паци-
енти от цялата страна. тук всичко е започнало от духа 
на дарителя Пенчо семов, от неговия жест на ще-
дрост, спасил хиляди животи за няколко поколения. 
този висок дух се пренася и в лекарското поведение. 

Д-р Милчева: "За доáроòо лечение е нужно взаимно доверие"

066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание
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 - вече се коментира 
новината, която съобщи-
хте, че предстоят 1600 съ-
кращения в държавната 
администрация. Разбра 
се, че ще бъдат и повече. 
само за министерствата 
ли става въпрос или за 
областните и общински 
администрации?
	 -	Заявката	за	съкраща-
ване	на	1600	длъжности	в	
администрацията	 е	 само	
първият	 етап	 на	 усилието	
за	оптимизация.	Предстои	
чрез	 всеобхватен	 анализ	
на	 секторни	 политики	 да	
се	 идентифицират	 мерки	
за	закриване,	сливане	или	
преструктуриране	 на	 ад-
министрации	 и	 звена,	 за	
които	 се	 констатира	 при-
покриване	на	функции.	
	 Съкращенията	 се	 от-
насят	 до	 институциите	 в	
рамките	 на	 централната	
изпълнителна	 власт	 -	 ми-
нистерства,	 държавни	
и	 изпълнителни	 агенции,	
други	администрации,	съз-
дадени	 със	 закон	 или	 акт	
на	 Министерския	 съвет,	
както	и	териториалните	им	
структури.	 Що	 се	 отнася	
до	областните	администра-
ции,	 планира	 се	 премест-
ване	 на	 длъжности	между	
няколко	 области,	 отчитай-
ки	натовареността.
	 По	 отношение	 на	 об-
щинските	 администрации	
заложеният	 в	 Конститу-
цията	 принцип	 на	 местно	
самоуправление	 не	 дава	
правомощия	 на	 правител-
ството	за	намеса	в	струк-
турата	и	числеността	им.
    - на мястото на съ-
кратените държавни 
служители ще бъдат ли 
назначавани нови, ако е 
така - какви?
				 -	 Съкращаването	 на	
служители	 технически	 оз-
начава	премахване	на	тех-
ните	 длъжности,	 щат	 от	
администрацията,	 поради	
което	няма	възможност	на	

тяхно	 място	 да	 бъдат	 на-
значени	 други	 лица.	 Но	
тези	 стъпки	ще	 спомогнат	
за	 освобождаване	 на	 до-
пълнителен	 финансов	 ре-
сурс.	
	 А	 това	 ще	 даде	 въз-
можност	 на	 администра-
циите	 да	 задържат	 висо-
коквалифицираните	 кадри,	
както	и	да	привличат	мла-
ди,	образовани	хора,	с	по-
добри	 дигитални	 умения,	
включително	 отговарящи	
на	 нуждите	 за	реализира-
не	на	електронно	управле-
ние.	Голямата	ни	задача	е	
в	държавната	администра-
ция	 да	 работят	 по-малко,	
но	 по-подготвени,	 моти-
вирани	 и	 некорумпирани	
служители.	
 - Докъде стигна нама-
ляването на бюрокраци-
ята и изискваните от ад-
министрациите докумен-
ти на хартиен носител от 
гражданите?
	 -	 През	 2018	 година	
беше	 направено	 необхо-
димото	 за	 премахване	
изискването	 на	 някои	 от	
най-масовите	 документи	
на	 хартиен	 носител,	 кои-
то	 администрациите	 из-
искваха	 от	 гражданите,	
като	 свидетелство	 за	 съ-
димост,	 удостоверение	 за	
БУЛСТАТ,	 удостоверение	
за	 актуално	 състояние	 и	
ред	 други.	Приехме	и	 два	
пакета	 мерки	 за	 намаля-
ване	 на	 административна-
та	 тежест	 за	 гражданите	
и	 бизнеса,	 като	 самите	
администрации	 направиха	
всеобхватен	 преглед	 на	
предоставяните	 от	 тях	 ус-
луги	 и	 регулаторни	 режи-
ми.	
	 С	 изменението	 на	 Ад-
министративно-процесуал-
ния	 кодекс	 ще	 създадем	
необходимите	 условия	
гражданите	 и	 организаци-
ите	да	престанат	да	бъдат	
„куриери“	 между	 админи-
страциите	и	други	органи.	

	 Вече	 действа	 и	 ак-
тивно	 се	 ползва	 модулът	
Regix,	 който	позволява	на	
администрациите	 служе-
бен	 достъп	 до	 информа-
ция	 в	 около	 65	 основни	
регистъра,	 поддържани	 от	
държавата.	По	този	начин	
еднократно	 събираме,	 но	
многократно	 използваме	
информацията	и	не	караме	
гражданина	 да	 удостове-
рява	 нещо,	 което	 друга	
институция	знае.	
	 Единният	 портал	 за	
електронни	 администра-
тивни	 услуги	 вече	 работи,	
институциите	са	си	създа-
ли	профили	и	вече	активно	
могат	да	обменят	съобще-
ния	и	 документи	 с	 всички	
граждани	и	бизнеса.	Всеки	
гражданин	 чрез	 надлежна	
идентификация	може	да	си	
направи	 профил	 в	 систе-
мата	и	това	ще	му	спести	
време	 и	 усилия,	 тъй	 като	
за	 много	 услуги	 няма	 да	
му	 се	 налага	 да	 ходи	 „до	
гише“.	
  - на въпрос на бтв за 

строежа на аМ „хемус“ 
без обществена поръчка 
вие казахте, че законо-
дателството позволява 
да се строи по този на-
чин. Може ли по-подроб-
но, защото непрекъсна-
то се коментира, че без 
обществена поръчка не 
може да се строи?
	 -	Това	е	т.	нар.	вътреш-
но	възлагане,	in-house	въз-
лагане,	 което	 е	 практи-
ка	 в	 редица	 европейски	
страни,	 чийто	 механизъм	
съществува	 както	 в	 отме-
нения	 през	 2016	 година,	
така	 и	 в	 действащия	 сега	
Закон	за	обществените	по-
ръчки.	В	този	смисъл	тази	
възможност	 е	 предвидена	
и	 на	 европейско	 ниво	 с	
Директива	 2014/24/ЕС,	 а	
на	национално	ниво	дейст-
ва	методика	при	изготвяне	
на	договорите.
	 Такъв	 голям	 проект	
досега	 не	 е	 възлаган	 in-
house,	но	българските	въз-
ложители	вече	имат	много-
годишна	 практика	 с	 полз-

ването	на	този	механизъм	
за	по-малки	поръчки.
 - Какво става с обеща-
ните електронни общест-
вени поръчки?
	 -	 Процесът	 по	 пълно	
електронизиране	 на	 об-
ществените	 поръчки	 е	 не-
обратим.	Системата,	която	
ще	 се	 използва,	 вече	 е	
готова	 и	 сега	 е	 в	 тестов	
режим	с	цел	проверка	на	
всички	 нейни	функционал-
ности	и	капацитет.	
	 Постепенно	 ще	 присъ-
единяваме	 големите	 въз-
ложители	 към	 системата	
и	 когато	 сме	 сигурни,	 че	
всичко	 по	 нея	 работи	 оп-
тимално,	тя	ще	бъде	отво-
рена	за	ползване	от	всич-
ки	 възложители.	 Целта	 е	
това	да	се	случи	на	1	но-
ември	тази	година.
	 Същевременно	 полага-
ме	 усилия	 към	 тази	 дата	
ползвателите	 да	 бъдат	
адекватно	 обучени	 как	 да	
я	 използват.	 Обученията	
са	 критично	 важни,	 защо-
то	 става	 дума	 за	 сложна	

процедура,	 в	 която	 длъж-
ностни	лица	ще	извършват	
правни	 действия,	 които	
пораждат	 задължения	 и	
които	 могат	 да	 бъдат	 ос-
порвани	пред	регулатора	и	
съответно	пред	съда.
	 Като	 цяло	 в	 рамките	
на	 тази	 година	 ще	 има-
ме	електронни	обществени	
поръчки,	както	вече	имаме	
изцяло	 електронно	 канди-
датстване	 и	 електронно	
отчитане	на	проекти.				
  - имаше обещания от 
аПи, че до края на 2018 
година ще завършат стро-
ежите по обходния път на 
Габрово. спазен ли е сро-
кът?
			-	Срокът	за	завършване	
на	 обекта	 е	 удължен	 до	
юли	 2019	 година	 поради	
необходимост	 от	 извърш-
ване	на	пълно	спасително	
проучване	 на	 новооткри-
та	 недвижима	 културна	
ценност,	 която	 е	 разкри-
та	 при	 изпълнение	 на	 из-
копни	 работи	 в	 началото	
на	 септември	 2018	 годи-

на	 и	 представлява	 част	
от	дъга	на	широка	абсида	
от	 късноантична	 църква.	
През	 февруари	 2019	 годи-
на	предстои	АПИ	да	стар-
тира	 процедура	 по	 реда	
на	 Закона	 за	 обществени	
поръчки	 за	 избор	 на	 из-
пълнител	 на	 проучването.	
След	 зимния	 сезон	 рабо-
тата	 на	 обекта	 ще	 бъде	
възстановена,	 като	 успо-
редно	 ще	 се	 изпълняват	
строителни	 дейности	 из-
вън	 обхвата	 на	 спасител-
ното	 археологическо	 про-
учване	 до	 завършването	
му.	Към	края	на	миналата	
година	напредъкът	по	про-
екта	е	78%.
 - БсП в Габрово по-
иска оставката ви заради 
скандала с електронните 
винетки. има ли вина за 
неразборията с тях?
	 -	 Системата	 за	 елек-
тронни	 винетки	 е	 една	 от	
най-сложните	 в	 страна-
та,	 въвеждани	 към	 този	
момент.	 Факт	 е,	 че	 про-
блеми	 при	 стартирането	
имаше.	Направен	е	детай-
лен	 анализ	 за	 причините	
и	 вярвам,	 че	 ще	 бъдат	
предприети	 всички	 необ-
ходими	 действия,	 както	 и	
стройна	 организация,	 за	
да	 не	 бъдат	 допуснати	 в	
бъдеще	 подобни	 събития.	
Но	 усилията	 ни	 в	 посока	
въвеждане	 на	 все	 повече	
електронни	процеси	в	дър-
жавата,	включително	услу-
ги	за	гражданите,	не	бива	
и	не	могат	да	спират.	
	 Колкото	 до	 исканията	
на	 опозицията,	 вие	 какво	
очаквате	-	да	ми	се	радват	
ли?!	 Ще	 ме	 критикуват,	
това	им	е	работата.	Когато	
има	за	какво	-	за	каквото	
има,	 като	 няма	 -	 ще	 си	
измислят.	Това	с	критиката	
е	хубаво,	но	ми	се	иска	да	
чувам	 алтернативни	 пред-
ложения,	 идеи,	 които	 да	
са	обосновани	и	да	могат	
да	 работят	 в	 реалния	жи-
вот.	 Аз	 се	 вслушвам	 във	
всяка	 добра	 идея	 и	 пред-
ложение.	
	 До	момента	не	съм	чул	
такива,	които	могат	да	бъ-
дат	 използвани	 за	 нещо	
различно	 от	 това	 да	 се	
пълни	 ефира	 или	 вестни-
карската	страница.	

Томиñлав Дончев: "Срокъò за завършване на оáхода е удължен 
до юли заради оòкриòа недвижима кулòурна ценноñò в оáекòа"

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 За предстоящите съкращения в държавната 
администрация, за хода на административната 
реформа, за въвеждане на електронните услуги, за 
напредъка по строежа на обходния път на Габрово, 
коментира специално за "100 вести" вицепремиер-
ът Томислав Дончев.

Част от дъга на широка абсида от късноантична църква е разкрита при изкопни работи в началото на септември 2018 г.

	 Невена	Екимова,	която	
миналата	 година	 се	 пред-
стави	с	първата	си	самос-
тоятелна	 изложба	 „Хазяи-
нът“	 в	 галерия	 „Орловска	
10“	в	Габрово,	вече	е	сред	
творците,	 чието	 развитие	
публиката	 би	 трябвало	 да	
следи.	
	 Поне	така	препоръчват	
специалистите	и	организа-
торите	 на	 изложбата	 „Ви-
наги	ще	 има	 утре“,	 откри-
та	 на	 26	 януари	 в	 Credo	
Bonum	в	Гьоте-институт.
	 Изложбата	 представя	
млади	 художници	 до	 35	
години,	 които	ни	вълнуват	
и	 чието	 развитие	ще	 сле-
дим	с	интерес	и	в	бъдеще.	
Понякога	 това	 са	 худож-
ници,	 току-що	 завършили	
Академията,	 друг	 път	 са	
хора,	 учили	 в	 чужбина	 и	
непознати	 у	 нас.	 Поняко-
га	 са	 художници	 с	 вече	
ясна	 визия	 за	 това	 къде	
са	 и	 какво	 правят	 като	
автори,	 а	 друг	 път	 може	
да	 са	 все	 още	 плахи,	 но	
сигурни	в	заявката	си	към	
изкуството.	Независимо	от	
това	 къде	 се	 намират	 в	
кариерата	 си,	 селекцията	
цели	 да	 представи	 разно-
образните	 аспекти,	 теми	
и	медии,	типични	за	изку-
ството	в	момента,	да	бъде	
моментна	снимка	на	худо-
жествената	сцена	днес,	да	

набелязва	и	търси	тенден-
ции	и	нови	посоки.
	 През	 2019	 г.	 проектът	
„Арт	 старт“	 представя	 не	
просто	 новите	 имена,	 но	
и	 провокира	 размисъл	 за	
настоящето	 и	 днешния	
ден,	 откъдето	 започва	 и	
бъдещето,	 казват	 курато-
рите	 Весела	 Ножарова	 и	
Стефка	Цанева.
	 „Винаги	 ще	 има	 утре“	
е	 мантра	 за	 утеха,	 коя-
то	 може	 да	 бъде	 колкото	
оптимистична,	 толкова	 и	
песимистична.	Къде	се	на-
мираме	в	момента	и	какво	
ни	 очаква	 утре?	 Колко	 е	
далеч	 бъдещето	 и	 колко	
надалеч	 стига	 фантазията	
ни	за	него?
	 Търсенето	 на	 младите	
художници,	 които	 да	 сле-
дим	 тази	 година,	 отново	
премина	 през	 различни	
територии	 и	 области	 –	 от	
София	през	Габрово	и	Ве-
лико	Търново	 до	 Лайпциг,	
Берлин	 и	 Антверпен,	 от	
живопис,	рисунка	и	илюс-
трация	 до	 видео	 и	 инста-
лация.	 В	 третото	 поред	
издание	 на	 „Арт	 старт“	
участват	 Венета	 Андрова,	
Харита	Асумани,	Мич	Бре-
зунек,	Теодор	Генов,	Неве-
на	 Екимова,	 Стоян	 Илев,	
Жоро	Пеев,	Йоанна	Петко-
ва,	Натали	Саркисян,	Дина	
Стоев,	Даниела	Такева.		

	 „Арт	 старт“	 е	 съвмес-
тен	проект	на	Гьоте-инсти-
тут	 България	 и	 галерия	 и	
фондация	Credo	Bonum	по	

инициатива	на	Весела	Но-
жарова,	Даниела	Радева	и	
Стефка	Цанева.
 невена екимова

	 След	 спирка	 за	 обу-
чение	 в	 Норвегия,	 Шве-
ция	и	Исландия,	 днес	пак	
живее	 в	 Габрово,	 където	
е	 родена	 „сред	 сборници	
по	 математика	 и	 тракане	
на	шевни	машини“.	Шумът	
продължава,	 макар	 и	 по-
тих	 –	 Невена	 прави	 тек-
стилните	си	обекти	и	бро-
дерии	 на	 крачна	 машина	
(освен	че	преподава	йога).
 венета андрова
	 Живее	 в	 Берлин	 и	 от	
академията	 там	 има	 ди-
плома	 по	 скулптура	 и	 из-
ящни	изкуства.	Работила	е	
с	аналогова	фотография	и	
експериментални	 докумен-
тални	филми.
 харита асумани
	 Майка	й	е	от	България,	
баща	й	-	от	Танзания,	пра-
ви	сценография,	рисунки	и	
скулптури,	за	Арт	старт	по-
казва	 една	 възможна	 ви-
зуализация	на	бъдещето.
 Мич Брезунек
	 Рисува	 странни	 съще-
ства	 с	 гигантски	 крака,	
прави	 неизползваеми	 чет-
ки	 за	 коса	 от	 керамика	
или	 скулптури,	 които	 ед-
новременно	 приличат	 на	
човек,	животно	 и	 оръжие.	
Мич	 е	 роден	 в	 Онже,	
Франция,	а	отскоро	живее	
в	Пловдив.
 теодор Генов
	 По	листовете	си	 (и	на	

@pastedko	 в	 инстаграм)	
пуска	 да	 се	 разхождат	 и	
тъмносиня	 меланхолия	 с	
надпис	 „моля	 те,	 звънни	
ми“,	 и	 ухилени	 жени	 без	
нито	 един	 шев	 по	 себе	
си.	 Иначе	 Теодор	 е	 учил	
анимация	и	се	вълнува	от	
ситопечат	и	зинове.
 стоян илев
	 Картините	 му	 са	 като	
сън,	 в	 който	 опитваш	 да	
се	 концентрираш	 вър-
ху	 някой	 образ,	 но	 пред	
очите	 ти	 той	 започва	 да	
се	 втечнява	 и	 променя	 в	
нещо	друго.	С	цялото	това	
движение	 на	 платното	 не	
е	 странно,	 че	 са	 му	 ин-
тересни	 и	 видео-артът,	 и	
инсталацията.
 Жоро Пеев
	 Говори	 основно	 във	
фотография	и	видео,	даже	
скоро	 предстои	 да	 завър-
ши	 дипломния	 си	 късо-
метражен	 филм.	 И	 един	
поглед	 на	 @jawpains	 в	
Инстаграм	 показва,	 че	 от	
него	 чакаме	 странен	 ху-
мор,	намек	за	кич	с	коли-
бри	и	тигър	в	кадъра	и	се-
риозни	 лица	 без	 никакви	
усмивки.
 Йоанна Петкова
	 Основна	тема	й	е	тяло-
то:	 за	 него	 говорят	 и	жи-
вописта	на	Йоанна,	и	опи-
тите	 й	 в	 експериментална	
арт	група.	Посоката	е	към	

размиване	 на	 граници	 и	
изследване	 на	 собствени-
те	възможности.
 натали саркисян
	 В	 последното	 изре-
чение	 на	 биографията	 й	
ще	 прочетете,	 че	 основ-
ното	 при	 нея	 е	 гледната	
точка	 към	 артиста	 като	
към	културен	номад.	През	
това	 минават	 графиките,	
арт	книгите	и	рисунките,	с	
които	 тя	 изследва	 идеята	
за	път	и	пространство.	 
 Дина стоев
	 По	 снимката,	 която	
пристига	 с	 портфолиото	
му,	съдим,	че	от	картините	
наднича	 той	 самият	 –	 с	
любопитство	 към	 странен	
пашкул	 или	 пък	 към	 нас	
с	 неясен	 ужас.	 Дина	 е	
роден	 през	 1994	 година,	
предстои	 му	 да	 защити	
магистратура	 в	 Национал-
на	художествена	академия	
(при	Андрей	Даниел).
 Даниела такева
	 Родена	 в	 България	 и	
израснала	 в	 Германия.	 В	
миналото	 й	 има	 обучение	
по	 дигитални	 изкуства	 и	
философия	 в	 Киел,	 Прага	
и	 София,	 а	 в	 настоящето	
е	 преподавател,	 куратор,	
изследовател	 и	 артист	 на	
границата	между	различни	
медии.
На снимката: творба на 
Невена Екимова

Невена Екимова ñред òворциòе, чиеòо развиòие пуáликаòа ще ñледи
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- Г-жо Баева, какъв път изминахте 
до откриването на своя салон „Рени“?
-	 Израснах	 в	 Дряново	 сред	 много	

будни	 деца	 със	 силно	 развита	 цен-
ностна	 система.	Много	 исках	 да	 бъда	
приета	 в	 ТТ	 „Йордан	 Радославов“,	 в	
паралелка	„Моделиерство“,	която	беше	
сформирана	същата	година,	но	поради	
големия	 наплив	 за	 нея	 не	 ме	 приеха.	
Влязох	в	„Технология	на	кожи	и	кожу-
харски	 изделия“.	 Четири	 години	 учих	
там	 сред	 много	 симпатични	 и	 будни	
млади	хора.	След	това,	твърдо	решена	
да	остана	в	Габрово,	започнах	работа.	
По	онова	време	в	живота	силно	навле-
зе	 частният	 сектор,	 откриха	 се	 много	
нови	 магазини,	 кафенета	 и	 започнах	
работа	в	„Дима	4“,	преминах	и	през	би-
лярдните	клубове.	Но	имах	желание	да	
се	насоча	към	по-сигурна	за	мен	дей-
ност,	която	да	ми	гарантира	осигуровки	
и	 почивни	 дни.	Така	 започнах	 работа	
в	 обувното	 производство	 във	 фирма	
„Меркурий“,	 където	 бях	 пет	 години	 и	
излязох	в	отпуск	по	майчинство.	След	
което	реших	да	започна	да	работя	за	
себе	 си.	 Голям	 принос	 за	 това	 има	
моята	кръстница,	чиято	оценка	за	мен	
беше,	 че	 съм	 доста	 сръчна.	 Именно	
тя	 ме	 посъветва	 да	 изкарам	 курсове,	
свързани	 с	 маникюр,	 педикюр,	 коз-
метика.	 И	 понеже	 винаги	 съм	 искала	
да	 помагам	 на	 хората,	 приех	 нейната	
идея,	а	и	баща	ми	беше	много	сръчен	
човек,	 затова	 реших,	 че	 занаятите	 са	
ми	 в	 кръвта.	 Освен	 това,	 докато	 бях	
ученичка,	имах	голямо	желание	да	уча	
в	 НГПИ	 „Тревненска	 школа“,	 да	 усвоя	
професия,	свързана	с	креативността	и	
изкуството.	Общо	взето	винаги	съм	се	
стремила	 да	 сътворя	 нещо	 със	 собст-
вените	си	ръце,	с	мисълта	си.	Децата	
от	 нашето	поколение	бяхме	доста	мо-
тивирани	и	насочвани	от	родителите	си	
–	макар	и	не	 толкова	амбициозни,	 но	
изключително	почтени	хора,	с	ценност-
на	система,	които	се	влияеха	и	от	това	
какво	ще	кажат	хората.
След	 като	 изкарах	 курсовете,	 усе-

тих,	 че	 професията	маникюрист	много	
ми	 допада.	 През	 2001	 г.	 попаднах	 на	
много	 добра	 обучителка	 в	 София,	 в	
действащ	 салон	 –	 всичко	 около	 мен	
беше	много	„зарибяващо“.	И	в	начало-
то	на	2002	г.	Цанет	ми	предложи	място	
в	нейния	салон	и	оттам	тръгна	всичко.	
Тя	работеше	на	пълен	график.	

- Къде се запознахте с Цанет?
-	 Чрез	 съпрузите	 ни,	 които	 бяха	

приятели.	 Моят	 съпруг	 предложи	 на	
Георги	 да	 ни	 станат	 кръстници	 и	 впо-
следствие	 често	 двете	 семейства	 си	
организирахме	сбирки.

- тоест семейството е било водещ 
фактор във вашето развитие?
-	 Да.	 Но	 освен	 то,	 самата	 аз	 усе-

щах,	 чувствах	 с	 всичките	 си	 сетива,	
че	именно	в	тази	посока	трябва	да	се	
развивам.	Дори	нашите	съпрузи	много	
се	притесняваха,	понеже	те	са	прияте-
ли,	да	не	се	случи	така,	че	ние	с	Цанет	
да	се	скараме	и	взаимоотношенията	ни	
да	повлияят	на	почти	„роднинската	ни	
връзка“.	Но	с	Цанет	много	се	сближи-
хме	и	впоследствие	си	запазихме	прия-
телството	с	нея.	Дори	и	след	раздялата	
на	Гошо	и	Цанет	и	нейното	заминаване	
за	Америка.
Истината	е,	че	тя	беше	много	креа-

тивна,	 умееше	да	посреща	и	изпраща	
клиентите	и	много	ми	помогна	в	нача-
лото	аз	да	се	отпусна.	А	за	да	работи	
качествено,	човек	трябва	да	е	спокоен.	
Всъщност,	 в	 основата	 на	 професиона-
лизма	човек	трябва	да	има	ценностна	
система.	 Трябва	 да	 имаш	 желанието	
да	правиш	всичко	качествено,	да	имаш	
отношение	към	хората,	а	не	да	си	по-
върхностен	и	основната	ти	цел	е	само	
да	прибереш	една	сума	от	човека,	ус-
покоявайки	 се,	 че	 така	ще	 заработиш	
нещо	за	деня.	
Професионализмът	 е	 дълъг	 процес	

и	 ако	 искаш	 твоите	 клиенти	 да	 те	
уважават	и	да	идват	при	теб	не	само	
заради	 услугата,	 а	 и	 заради	 човека,	
трябва	 да	 даваш	 доста	 от	 себе	 си.	
Колкото	 и	 да	 е	 изтощително.	 Да	 си	
искрена	с	тях.	Не	трябва	да	им	предла-
гаш	нещо,	което	да	направи	така,	че	те	
да	изглеждат	пародийно,	смешно	и	то	
само	в	името	да	им	предложиш	нещо	
модерно.	Основното	в	една	процедура	
не	е	към	определения	момент	да	пока-
жеш	какво	можеш,	колко	си	информи-
ран,	колко	си	платил,	за	да	участваш	в	
образователни	семинари,	за	да	научиш	
най-новото,	а	какво	можеш.	Важното	е	
да	 приложиш	 наученото	 към	 подходя-
щия	човек,	а	не	на	всяка	цена.	
Освен	това	винаги	трябва	да	бъдеш	

на	 работното	 си	 място	 поне	 половин	
час	 по-рано,	 от	 времето,	 когато	 очак-
ваш	клиенти.	Както	и	нямаш	право	да	

си	 тръгваш,	 когато	 все	 още	 те	 чакат	
клиенти.	 Има	 много	 неща,	 които	 се	
забелязват	 от	 хората,	 макар	 ние	 да	
си	мислим,	че	те	идват	при	нас	зара-
ди	 извършваната	 услуга.	 Толерансът	
в	 сферата	 на	 услугите	 изисква	 да	 си	
всеотдаен.

- Заради непрекъснатия допир до 
хората ли е сложна работата в сфе-
рата на услугите? срещате различни 
характери и вероятно се стремите да 
реагирате адекватно на техните кри-
терии, на техните изисквания, дори на 
житейския им свят?
-	 Сложно	 е,	 когато	 се	 опитваш	

драматично	 да	 промениш	 подхода	 си	
в	 работата,	 която	 вършиш.	 По-скоро	
трябва	да	се	водиш	от	човека,	който	е	
срещу	теб.	Важно	е	да	му	предложиш	
онова,	което	ще	го	зарадва,	което	ще	
има	принос	за	добрата	му	визия.	И	в	
личен	план	не	бива	да	се	дават	излиш-
ни	съвети,	свързани	с	някои	лични	дра-
ми,	тъй	като	често	идват	хора,	които	си	
изливат	и	душата.	В	никакъв	случай	не	
бива	 да	 преминаваш	 границата.	 Про-
фесионализмът	 изисква	 да	 изслушаш	
човека	 насреща,	 но	 в	 никакъв	 случай	
да	 не	 заемаш	 категорична	 позиция,	
тъй	 като	 ние	 не	 сме	 нито	 психолози,	
нито	 психиатри,	 нямаме	 необходимите	
познания	 за	 човешката	 душа.	 Трябва	
да	поставяме	лека	бариера.	И	това	го	
научих	с	годините.	Много	често	хората	
те	 увличат,	 особено	 когато	 в	 един	са-
лон	има	много	хора	и	се	работи	с	екип.	
В	 такива	 моменти	 не	 осъзнаваш	 как	
понякога	ставаш	причина	за	създаване	
на	махленска	ситуация,	 която	не	бива	
да	 се	 допуска.	 Човек	 трябва	 да	 знае	
докъде	 може	 да	 даде	 своя	 съвет.	 В	
работата	 основното	 е	 съвкупността	 от	
качествена	 работа,	 внимание,	 отноше-
ние,	 съпричастност	 и	 в	 същото	 време	
да	има	настроение.	Никой	не	обича	да	
дойде	за	определена	услуга	и	ти	да	го	
натоварваш	със	себе	си.	
Много	 често	 идват	 клиентки,	 които	

са	 обиколили	 няколко	 салона	 и	 ги	 е	
подразнило	именно	онова,	което	чуват	
периферно,	отстрани.	От	известно	вре-
ме	работя	сама	и	при	мен	ги	привлича	
точно	 спокойствието,	 дискретността,	
уюта.	Това	ги	кара	да	идват	при	мен.

- вие създавате различна атмос-
фера, колкото и да ви е трудно.
-	Получава	от	само	себе	си.	Знаете,	

че	 понякога	 човекът	 не	 обича	 силна	
музика,	 не	 обича	 високи	 температури	
и	аз	се	съобразявам	изцяло	с	неговото	
желание.	Истината	е,	 че	хората,	свик-
вайки	с	теб,	понякога	и	те	преминават	
границите.	И	когато	се	опитват	да	вля-
зат	 в	 моето	 пространство,	 проявявам	
характер.	
Например,	 в	 един	 момент	 осъз-

нах,	че	съм	обзета	от	притеснителното	
състояние,	 наречено	 работохолизъм.	А	
това	е	нещо	сериозно	за	човек,	отда-
ден	 на	 работата	 си,	 тъй	 като	 по	 този	
начин	 ощетява	 семейството	 и	 самия	
себе	 си.	 Тогава	 се	 обърнах	 към	 спе-
циалист,	за	да	овладея	това	състояние.	
Така	че	както	при	нас	идват	хора,	нуж-
даещи	се	от	маникюр	и	педикюр,	така	
и	всеки	човек	е	важно	винаги	да	търси	
професионалиста	 в	 необходимата	 му	
област.	 Да	 потърси	 съвет,	 да	 получи	
помощ.

- трудно ли беше в началото на 
кариерата ви?
-	От	гледна	точка	на	сръчността	на	

ръцете	не	ми	беше	трудно.	По-скоро	се	
притеснявах	от	факта,	че	не	съм	имала	
достатъчно	контакти	с	хората,	за	да	ус-
пея	да	презентирам	себе	си.	А	това	за	
сферата	на	услугите	не	носи	позитиви.	
И	когато	до	теб	има	човек,	който	малко	
по-настъпателно	 да	 предложи	 твоите	
услуги	пред	клиента,	както	направи	на-
времето	за	мен	Цанет,	много	помага	да	
започнеш	по-бързо	да	въртиш	колелото	

на	 своята	 професия.	 Защото	 благода-
рение	на	нея,	за	две	години	започнах	
да	работя	на	пълен	график.	

- с Цанет бяхте много добър тан-
дем?
-	 Смятам,	 че	 беше	 така.	А	 и	 годи-

ните	 бяха	 доста	 по-различни.	 Нямаше	
толкова	много	салони	и	при	нас	атмос-
ферата	беше	задушевна.	Самите	хора,	
които	идваха	при	нас,	сякаш	бяха	под-
брани.	Не	знам	къде	беше	филтърът,	но	
беше	много	приятно.
Самата	аз	искам	да	има	много	мла-

ди	 хора,	 които	 да	 работят.	 В	 нашата	
сфера	 има	 достатъчно	 в	 момента.	 Но	
истината	е,	че	всички	те	тръгват	с	мно-
го	голяма	мотивация	за	работа,	но	като	
че	ли	веднага	искат	да	покажат	на	100	
процента	 качества	 в	 самата	 работа.	
Може	 би	 ще	 се	 повторя,	 но	 отново	
ще	кажа,	 че	 услугата	е	съвкупност	от	
отношение,	 приложено	 с	 умения.	 И	
още	–	посрещането	и	изпращането	на	
клиента	оказват	немалко	влияние	вър-
ху	това	дали	той	ще	се	завърне	отново.	

- Понякога не ви ли дотежава, че 
сте сама тук, в ателието? Макар не-
прекъснато да имате клиенти, вашият 
дух си остава сам?
-	Харесва	ми,	че	всеки	един	клиент	

ми	дава	по	нещо.	Истината	е,	че	голям	
процент	 от	 жените,	 които	 идват	 при	
мен,	 са	 образовани	 и	 информирани.	
Често	 разговорите	 са	 свързани	 със	
събитията,	 които	 се	 случват	 в	 нашия	
град,	 с	 изкуство,	 с	 техните	 срещи	 с	
интересни	 хора.	Единици	са	 случаите,	
когато	 някой	 ще	 излее	 своята	 дълбо-
ка	болка,	 но	и	 тогава	 ти	се	чувстваш	
полезен,	 защото	 го	 успокояваш.	 Но	
цялото,	насъбрано	от	деня,	напрежение	
се	излива	при	прибирането	вкъщи.	На	
работното	 място,	 може	 и	 да	 остане	
свободно	 време	 да	 си	 вземеш	списа-
ние,	а	аз	държа	редовно	в	ателието	да	
има	интересни	списания	и	така,	с	чете-
не	го	уплътнявам.	Или	излизам	навън,	
разхождам	се	и	се	връщам	отново.	Но	
истината	е,	че	когато	вечер	се	прибе-
реш	вкъщи	и	близките	започнат	да	ти	
говорят,	 ти	 мълчиш.	 Тогава	 отпускаш	
филтъра.	И	ощетените	са	те,	най-близ-
ките	ти.	

- навярно вече успявате да балан-
сирате между семейството и пробле-
мите, доверявани от клиентите ви?
-	Да,	да.	Има	определен	тип	хора,	

които	си	изливат	душата	–	слушам	ги,	
но	почти	не	вземам	участие,	за	да	не	
се	задълбочи	разговора.	Не	искам	да	
се	 намесвам	 в	 драмите	 на	 хората	 не	
заради	 липса	 на	 съпричастност,	 а	 се	
опасявам,	 че	 бих	 могла	 да	 дам	 по-
грешен	съвет,	което	чувствам,	че	не	е	
правилно.

- Преди време присъствах на раз-
говор с ваша приятелка, по време на 
който говорихте с невероятна обич за 
децата си. Какво са за вас те, има ли 
нещо, което ви дразни в обществото, 
свързано с отношението към тях?
-	 Не	 съм	 толкова	 наясно	 с	 поли-

тиката,	 но	 много	 ми	 се	 иска	 да	 бъде	
направено	 нещо,	 което	 да	 задържи	
децата	 повече	 време	 с	 учебниците,	
да	усвояват	знания,	умения	за	своето	
утре.	 Дали	 ще	 бъде	 нещо	 интерак-
тивно	 или	 ще	 се	 търси	 друг	 подход,	
считам,	 че	 е	 важно	 нашите	 деца	 да	
учат.	Разбира	се,	всеки	родител	хвали	
своите	 деца,	 но	 малката	 ми	 дъщеря	
полага	 усилия	 да	 учи	 и	 е	 постоянна	
в	 действията	 си.	 Въпреки	 всичко	 има	
материал,	 който	 им	 е	 много	 скучен.	
Мисля,	че	трябва	да	се	измисли	нещо,	

което	 да	 им	 бъде	 поднесено	 така,	 че	
вниманието	 им	 да	 бъде	 задържано	
по-дълго	 време	 върху	 онова,	 което	 се	
учи.	А	 не	 в	 един	момент	 да	 им	 става	
безинтересно	и	да	започват	да	шумят	
в	клас.	Дори	и	подбрани	деца	в	едно	
училище,	 което	 е	 по-активно,	 пак	 не	
успяват	 да	 задържат	 вниманието	 на	
децата.	 Считам,	 че	 и	 учителите	 нямат	
вина,	тъй	като	точно	това	е	материалът,	
който	трябва	да	бъде	предаден.	А	сами-
те	 деца	 са	много	 будни.	 Знаят	много,	
мислят	 много	 бързо.	 Именно	 поради	
това	 трябва	 да	 им	 бъде	 помогнато	 в	
процеса	 на	 усвояване	 на	 повече	 зна-
ния,	тъй	като	процентът	на	желаещите	
да	учат	непрекъснато	намалява.	А	няма	
ли	я	основата,	нищо	не	се	постига,	не	
се	 ли	 тренира	 мозъка	 им	 да	 полагат	
усилия,	да	се	изискват	знания	не	само	

с	цел	добра	комуникация	–	вярно	е,	че	
навсякъде	 я	 има	 информацията	 и	 се	
намира	 не	 само	 чрез	 Гугъл.	 Не	 може	
да	 се	 бяга	 от	 знанията	 по	 история	
и	 география,	 защото	 има	 къде	 да	 се	
погледне.	 Просто	 децата	 трябва	 да	
натрупат	тези	познания	за	самите	себе	
си,	 за	 да	 могат	 да	 свързват	 инфор-
мацията.	 Не	 можеш	 да	 общуваш	 със	
себеподобните	си	и	единият	да	говори	
едно,	а	другият	-	съвсем	друго	или	въ-
обще	да	не	си	говорят.	Защото	те	сядат	
и	 си	 говорят	 само	 чрез	 айфоните	 си,	
не	 общуват.	Така	 все	 по-рядко	 децата	
общуват	помежду	си.	А	истината	е,	че	
ние,	 родителите,	 все	 по-трудно	 под-
държаме	 връзка	 с	 тях.	 Все	 по-ранна	
става	възрастта,	в	която	те	проявяват	
раздразнителност	към	нас.	Но	това	не	
може	да	ме	откаже	аз	да	правя	опити	
да	общувам	ежедневно	–	колкото	и	да	
съм	 изморена,	 прибирайки	 се	 вкъщи,	
моята	малка	дъщеря	ме	чака,	за	да	ми	
разкаже	 какво	 се	 е	 случило.	 И	 така	
споделяме	ежедневно	–	дори	и	нещата	
да	се	преповтарят.	Истината	е,	че	да-
вам	най-големите	съвети	на	децата	си.	
За	мен	е	много	важно	децата	ми	да	ме	
информират.	 Колко	 спестяват	 –	 те	 си	
знаят,	а	и	това	е	било	винаги	неписано	
правило,	независимо	за	кои	поколения	
говорим.	Но	на	базата	на	онова,	което	
наблюдаваме,	 че	 се	 случва,	 не	 мога	
да	приема,	когато	един	родител	каже:	
„Това	моето	дете	не	може	да	го	напра-
ви!“.	Провокацията	вече	е	навсякъде	и	
всичко	биха	могли	да	направят.		

- спомням си, в основното учи-
лище не можех да разбера един от 
уроците. споделих с майка си, но се 
оказа, че и тя не успя да ми го обясни, 
след като прочете урока. Разплаках 
се, след мен заплака и тя. Заплака не 
заради друго, а защото съм потърси-
ла помощ от нея, а тя не е успяла да 
ми я даде. този факт ни най-малко 
не намали уважението, обичта, които 
изпитвах към нея – тогава, а и до по-
следния й час.
-	Много	често	моята	малка	дъщеря,	

когато	 иска	 нещо	 веднага	 да	 й	 бъде	
поднесено	 като	 знание,	 за	 да	 не	 се	
лута,	 ме	 търси	 да	 й	 помогна.	А	 аз	 й	
казвам,	 че	 не	 приема	 моите	 съвети,	
когато	става	дума	за	рисуване	или	за	
някои	 от	 приложните	 дейности,	 тъй	
като	 щяло	 да	 се	 разбере,	 че	 е	 полу-
чила	подкрепа,	а	когато	иска	нещо	от	
областта	на	науката,	на	информацията	
–	 ме	 търси.	 „Просто	 отвори	 Интернет	
и	 сама	 потърси!	 –	 казвам	 в	 подобни	
моменти.	 –	 Защото	 възможността	 да	
те	подведа	е	голяма!“	А	тя	ми	отговаря,	
че	 със	 сигурност	 зная	 това,	 за	 което	
ме	пита,	но	й	се	иска	да	го	разбере	по	
бързия	начин.	При	което	моят	отговор	
е,	че	тя	трябва	да	търси	достоверната	
информация.

- Дали днешният родител е убеден, 
че ако покаже известно незнание, 
децата ще продължат да го уважават?
-	Не	знам.	Самата	мен	не	ме	при-

теснява	толкова,	че	не	познавам	доста-
тъчно	добре	някои	факти	и	събития.	Но	
много	 често	 родителите,	 в	 стремежа	
си	 да	 бъдат	 добри,	 защитават	 децата	
си	 за	 техни	 неправилни	 действия,	 за	
което	 не	 са	 прави.	 Считам,	 че	 човек	
не	трябва	да	се	страхува,	че	някой	ще	
го	помисли	за	лош	родител,	защото	де-
тето	му	е	направило	нещо	нередно.	И	
ако	някой	живее	с	мисълта,	че	детето	
му	ще	го	мисли	за	неграмотен	или	за	
не	толкова	образован,	само	защото	не	

си	му	отговорил	на	конкретен	въпрос,	
е	наистина	жалко.	Защото	всяко	след-
ващо	 поколение	 ще	 бъде	 по-инфор-
мирано	 от	 нас,	 по-умно.	 Всъщност	 на	
по-амбициозните	 родители	 това	 им	 е	
и	целта	–	знаейки,	незнаейки,	 техните	
деца	 да	 тръгнат	 в	 определена	 много	
силна	посока.	Това	е	другата	тема,	по	
която	 много	 често	 си	 говорим	 с	 моя	
съпруг.	Когато	ме	слуша	как	мотивирам	
дъщеря	ни	да	учи,	защото	в	моите	очи	
тя	 има	 възможността	 да	 го	 направи,	
той	казва:	„Толкова	хубав	занаят	имаш,	
професията	ти	е	толкова	женска,	защо	
не	предадеш	на	някоя	от	дъщерите	ни	
тези	 свои	 умения,	 за	 да	 продължат	
след	време	по	твоя	път“.

- Какъв беше вашият отговор?    
-	Няма	нищо	лошо	в	това,	аз	ще	ги	

науча	на	занаят,	но	те	трябва	много	да	
го	 искат.	 Защото	 винаги	 ще	 си	 личи,	
когато	 само	 прилагаш	 сухата	 техника	
от	А	до	Я,	защото	и	в	нашата	професия	
има	 определена	 последователност.	 И	
когато	 работиш	 упорито	 –	 стигаш	 до	
някакви	умения.	Но	ако	носиш	в	себе	
си	 креативността,	 желанието	 да	 раз-
красиш	човека,	в	стремежа	да	напра-
виш	 най-доброто	 за	 ръцете	 и	 краката	
на	своя	клиент,	 ти	се	проявяваш	като	
творец	 в	 професията	 си.	Оформяш	се	
като	 скулптор	 на	 ръцете.	 Така	 че	 не	
може	 да	 пъшка	 и	 охка,	 когато	 пили	
ноктите	на	ръцете,	или	пък	да	присвива	
презрително	очи	насреща,	когато	изва-
ди	нещо	по-неугледно	от	ваничката	за	
крака.	 Професията	 трябва	 да	 е	 много	
желана,	за	да	го	направи.	
Затова	 сега	 се	 опитвам	 да	 оставя	

децата	си	да	преследват	своите	мечти,	
да	правят	 това,	 което	искат,	 за	да	са	
най-добри	 в	 онова,	 което	 започнат,	
да	 го	 правят	 с	 желание.	 Разбира	 се,	
хубаво	 е	 осъществяването	 на	 потом-
ственост	 в	 професиите.	 Но	 наистина	
трябва	да	имаш	желанието	и	умението	
да	продължиш	определената	професия.	
А	 не	 само	 да	 приемаш	 едни	 хора,	 за	
да	печелиш,	 тъй	като	впоследствие	 те	
ще	се	разпръснат	и	ще	ти	стане	много	
чоглаво,	че	е	станало	така.	
Самата	аз	съм	имала	възможността	

сама	да	избирам	какво	да	уча,	не	съм	
се	противопоставяла	на	родителите	си,	
не	съм	се	борила	с	тях,	за	да	продъл-
жа	 по	 избрания	 от	 мен	 път.	 Именно	
мой	беше	изборът	да	дойда	в	Габрово.	
Когато	не	ме	приеха	да	уча	това,	което	
желаех,	 в	 Техникума	 по	 текстил,	 мо-
ите	 родители	 ми	 казаха:	 „Ако	 искаш,	
остани	си	в	Дряново!“	–	те	ми	дадоха	
възможност	сама	да	избера	бъдещето	
си.	 Колкото	 и	 обикновени	 да	 бяха,	 те	
имаха	много	силно	развита	ценностна	
система.	И	винаги	са	ме	подкрепяли.

- Задавали ли сте си въпроса как 
се справят онези хора, които не рабо-
тят любима професия, какъв е техният 
живот?
-	Често	срещам	хора,	които	правят	

нещо,	за	да	оцеляват.	През	последните	
години	 все	 по-често	 се	 случва	 и	 за	
съжаление	 на	 доста	 хора	 след	 50-те	
години	 им	 се	 налага	 да	 работят	 как-
вото	и	да	било,	просто	за	да	изкарват	
някакви	средства.	Но	пък	когато	човек	
изпадне	 в	 подобна	 ситуация,	 не	 бива	
да	 повтаря	 непрекъснато,	 че	 е	 преца-
кан	 от	 живота.	А	 да	 тръгне	 отнякъде,	
от	нещо	-	колкото	и	посредствено	да	е	
то	в	неговите	очи	-	да	се	опитва	да	го	
върши	професионално.	Смятам,	че	ако	
човек	 има	 здрава	 ценностна	 система,	
ако	е	отговорен,	дори	и	да	започне	с	
нещо,	което	дори	не	е	очаквал,	че	ще	
прави,	може	да	го	преобърне	така,	че	
да	му	носи	удовлетворение.	Да	работи	
така,	че	не	само	другите,	но	и	сам	себе	
си	да	оценява,	че	е	професионалист.					
Често	 казвам	 на	 моите	 деца,	 че	

дори	 да	 не	 работя	 това,	 което	 правя	
в	момента,	 дори	 да	ми	 се	 наложи	 да	
мета	 улиците	с	метлата,	 аз	ще	я	дър-
жа	 по	 начин,	 по	 който	 тя	ще	 изглеж-
да	 в	 ръцете	 ми	 като	 най-модерната	
прахосмукачка.	 Човек	 трябва	 да	 има	
стремеж	 да	 върши	 всичко	 правилно,	
преценено	от	своите	очи.	Защото	най-
тъжното	сега	е,	че	този	забързан	наш	
живот	кара	младите	хора	още	излизай-
ки	от	училище,	след	като	са	завършили	
средно	или	висше	образование,	много	
да	 искат	 да	 имат	 вече	 натрупан	 ка-
питал,	 собствено	 жилище,	 собствена	
кола,	 всичко	 собствено.	Те	 не	 тръгват	
с	 мисълта	 да	 развият	 своите	 умения	
и	възможности,	които	имат.	А	първото,	
с	 което	 тръгват,	 е	 да	 разберат	 каква	
заплата	 ще	 вземат,	 какво	 ще	 получат	
срещу	 часовете,	 през	 които	 ще	 рабо-
тят.	 Нямат	 търпението	 да	 преживеят	
изпитателния	период,	в	който	да	бъдат	
оценени	и	самите	те	да	преценят	дали	
ще	могат	да	вършат	това,	за	което	са	
наети.	И	дали	тази	работа	ще	бъде	сво-
еобразен	мехлем	за	тяхната	душа.

Рени Баева: „Дори меòачка да ñъм по улициòе, 
ще държа меòлаòа каòо модерна прахоñмукачка”

Рени Баева 
е родена през 1972 г. в Дряново. Завършила е СУ „Максим Райкович“ в 
родния си град, след което Техникума по текстил „Йордан Радославов“ 
в Габрово. По-късно завършва курсове за маникюр, педикюр и козмети-
ка и работи във фризьорски салон „Цанет“. След заминаването на Цан-
ка Минкова за Америка Рени Баева открива своя салон „Рени“. Омъжена, 
с две дъщери – едната учи в Англия, а другата е в Габрово.
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв

НОВИ ОФЕРТИ ЗА КЪЩИ НА
WWW.GABROVO.HOUSEПАРТАМЕНТИ
2-ст., Брянска, 80 м2,ет. 2/3,за ремонт 51 000 лв
2-ст., Г. бърдо, 62 м2, ет. 8/11, южен, тухлен, за 
ремонт; 43 280 лв
2-ст., Лъката, 6 м2, ет. 2, НС, обз. 42 500 eu
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2,ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 

ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu

3-ст., Варовник, за ремонт, 80м2, ет. 1, над гара-
жи, гараж 28 м2  60 000 лв
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 51 500 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 137 000 лв
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2,етаж от къща, след 
ремонт,газ+гараж+едностаен 39 м2,  157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел,PVC 28 500 eu
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, с обзавеждане, 
таванска стая, гараж и маза 68 600 лв
3-ст.,Трендафил1,панел, 76 м2, ет.5/5 27 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 66 500 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ 

Ид. център,137м2 ЗП, отст. пр. строеж, за основен 

ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етара, 73м2 ЗП, двор 286м2 11 800 eu
Етара, етаж от къщи, 120м2 ЗП, приземен етаж 48 
м2, 1/2 част от двор 324м2 35 900 eu
Колелото, 2-ет., 306м2 РЗП, 413м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Войново, 2-ет., 142 м2 РЗП, 1078м2 гараж, 
стопанска постройка 80 000 лв
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Драгановци,3 спални+бани,двор 920м2 91 000 лв
Козирог, с плочи, ст. постр., 1385 м2 16 000 eu
Иванили, с плочи, стоп. потр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб стр.,229 м2 РЗП, 570м2 89 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Борово, 2-ет., РЗП 106 м2, за основен ремонт, 
или събаряне, двор 192 м2 21 200 лв.
Велчевци, 2-ет., РЗП 250 м2, за основен ремонт, 
панорама, двор 539 м2 33 200 лв
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Стойчовци, 130-годишна къща, за реставрация, 
обзаведена  двор 3320 м2 52 200 лв.
Стойчовци, 130-годишна къща, отлична реставра-
ция, обзаведена  двор 2739 м2 172 200 лв
Къща на 6 км от Габрово, 211 м2 РЗП, 5 спални, 
НС 2015, двор 888 м2 139 500 eu
Къща на 3 км от Центъра ,240 м2 РЗП, 3 спални, 

НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 188 000 eu
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 100 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Борово, 192м2, стара сграда 10 600 eu 
Тончевци, 1052м2 8 500 eu
Шенини, 480 м2, с подобрения 20 000 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Гачевци, УПИ, 1033 м2, до река 16 200 лв
Войново, УПИ, 949м2, изглед - язовира 16 900 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Борово, УПИ, 503 м2,  16 900 лв
Горни Бакойци, УПИ, 720 м2,  7 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Гайтани, 1176 м2, с проект 12 100 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново,до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг, бунгало, ток, 
вода 17 600 eu
Чехлевци, 1333 м2 + стара къща 11 000 лв
Чехлевци, 812 м2, трифазен ток 6 400 лв
Шести участък, УПИ, 286 м2 32 225 еu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Чехлевци, 500 м2 + бунгало 5 500 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Драгановци, УПИ, 2085 м2, ъглов 17 600 лв
Зелено дърво, 857 м2  договаряне
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu

Стефановци,1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

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

БИЗНЕС ИМОТИ
Производствена сграда 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 139 000 лв
Хотел, Узана, 535 м2 РЗП, терен 1320 м2 дог.
Сграда, склад и рампа, 587 м2 234 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 399 000 лв
Ид. център, нощен клуб 80 м2 39 000 eu
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 
1500 м2 РЗП 193 800 eu

ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
Офис, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Лъката, 2-ст., 1 ет., полуобзаведен, 200 лв
Младост, 2-ст., 3 ет., след ремонт, обз. 360 лв
НТС, офис -65 м2 300 лв
Адм. център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТ-
ДАВАНЕ НА ИМОТ 

https://paragon-bg.com • https://gabrovo.house
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3-стаен, Трендафил-1, ул. “Хри-
зантема” 2, ет. 5/5, 76 м2, 
панел, за ремонт 14600 euНU
КУПУВА двустаен център ре-
монтиран на НИСЪК ЕТАЖ 
ПЛАЩА ВЕДНАГА

EДНОСТАЙНИ:
БОКСОНИЕРА В ЦЕНТЪРА ЗАМЕНЯ ЗА ГАРСОНИЕРА
Дядо Дянко, 28м2, монолит, отлична 15 500 лв
Трендафил-1, ет. 5, панел 20 000 лв
Голо бърдо, тухла, 77м2 35 000 лв
Севлиево, 55м2, ет. 1,подходящ за офис 35 000 лв
Ид. център, 47 м2, ново строителство  40 000 лв

ДВУСТАЙНИ:
Център, тухла, ет. 5 (последен) 50 000 лв
Маркотея, ет. 2, тухла, 72м2 35 000 лв
Трендафил-2, панел, уширен, 74м2 45 000 лв
Младост, ет. 4, монолит, 70м2 40 000 лв
Тлъчници, ет. 5, тухла 32 000 лв
Бул. „Априлов“, тухла, ет. 3  45 000 лв
Трявна, ет. 1, 66м2, тухла 25 000 €
Младост, ет. 5, 50 м2, монолит 30 000 лв

ТРИСТАЙНИ:
ул. „Градище“, ет. 1, тухла, 90м2 35 000 €
Колелото, тухла, ет. 6  50 000 лв
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
До ст. „Априлов“, тухла, 74м2, ет. 1 50 000 лв
Борово, тухла, ет. 5, 120м2 35 000 €
Младост, монолит, 83м2, ет. 8 51 000 лв
Трендафил 2, панел, 76 м2, ет. 7  31 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 45 000 €
ИЦ, ново строителство, 123 м2, тухла 65 000 €

КЪЩИ:
Драгиевци, ЗП 65м2, 3.100 дка двор 37 000 лв
Г.Росица, ЗП 101м2, гараж,1.615дка двор 67 000 лв
Музга, ЗП 170м2, 1 дка двор, отлична 45 000 €

Ябълка, двуетажна, 1 дка двор 21 000 лв
Шиваров мост, двуетажна 32 000 лв
Стомонеци, стара къща, 600м2 двор 5 000 лв
Рачевци, 2-ет., ЗП 104м2, 2.5 дка двор 45 000 €
Шиваров мост, ЗП 50м2, двор 265м2 27 000 лв
Сенник, двуетажна, с дюкян, РЗП 130м2 45 000 лв
с. Съботковци, ЗП 80 м2, 2 дка двор 15 000 €
Жълтеш, 2 къщи, РЗП 140м2,830м2 двор 60 000 лв
Борово, ЗП 55м2, 300 м2 двор 20 000 лв
Музга, двуетажна, масивна РЗП 220м2  35 000 €
„Свищовска“,ет. 2,ЗП 100м2, двор 925м2 25 000 лв
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 6 000 €
Янтра, двуетажна, с магазин 25 000 лв
Енев рът, двуетажна, 6 дка двор 12 000 лв
Костадините, ЗП 70м2, 1500м2 двор 14 000 лв
Широк център, двуетажна, с магазин, ЗП 60м2, 
230м2 двор 80 000 лв
Шив. мост, 2-ет., подобрения, РЗП 94м2 65 000 €
Агатово, двуетажна, полумасивна 16 500 лв
Търхово, 2-ет., РЗП 140 м2, 3 дка двор 20 000 лв
Трапесковци, ЗП 70 м2, двор 500 м2 25 000 лв
Банковци, РЗП 74м2, масивна,1.3 дка двор 6 000 €
Яворец, двуетажна, 640 м2 двор 8 500 лв

ДРУГИ:
Стефановци, УПИ, 796м2 11 000 лв
Болтата, УПИ, 500м2 6 500 лв
Търговско пом. в Търговска база, 43м2 договаряне
„Тотю Иванов“, УПИ 515м2 8 000 лв
Инд. зона, 1606 м2, 18929 м2 двор 230 000 €
Бичкиня, производствено помещение, РЗП 1264 м2 

двор 2312 м2 255 000 €
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

Гарван, УПИ 480 м2, бунгало 12 м2 10 000 лв
Цвятковци, УПИ 530 м2, бунгало 6 000 лв
Гиргини, УПИ, 750 м2, постройка 32 м2 дог
Чавеи, УПИ, 5.8 дка 20 лв/м2

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, гарсониера, обзаведена 180 лв
Ид. център, тристаен, обзаведен 250 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  60 лв., 80 лв., 100 лв.

НАЕМА ВЕДНАГА:
2-С ТА ЕН, КО ЛЕ ЛО - АВ ТО ГА РА; БОК СО НИ Е РА - ОБ-
ЗА В. ГАР СО НИ Е РА; 2-С ТА ЕН ОБ ЗА В. В Г. БЪР ДО 
- МЛА ДОСТ; ЦЕН ТЪР, ОБ ЗА В. 2-С ТА ЕН И ТРИС ТА ЕН

КУПУВА:
ГАРСОНИЕРА ДО 17 000 ЛВ., ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА
Тухлена гарсониера, център
ГОРИ - ШИРОКОЛИСТНИ, ИГЛОЛИСТНИ
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, Еса до 23 000 лв
ДВУС ТА ЕН ТУХ ЛЕН до 33 000 лв
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, кв. Младост
Стара къща по селата
Къща или етаж от къща в Габрово до 5 000 лв
Малка къща, широк център
2-, 3-с та ен в цен тъ ра, гар со ни е ра - цен тъ р 
Гар со ни е ра или двус та ен на Еса
Бок со ни е ра Колелото-Дядо Дянко 
Гар со ни е ра с ТЕЦ; Тух ле на гар со ни е ра
Двус та ен, па не лен, Еса/Младост
3-с та ен, тух лен, в Лъ ка та; Трис та ен тух ла с га раж
2-с та ен, тух ла, Ав то га ра 
2-с та ен/Трис та ен-Ко ле ло то; Двус та ен тух ла 
Гар со ни е ра/двус та ен апар та мент в Лъ ка та

GSM 0878/227 225, www.gabrovski-imoti.com
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент, тухлен до 35 000 лв
Гарсониера - Младост, център
Двустаен апартамент в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Падало, двустаен, тухла 31 500 лв
Голо бърдо, двустаен, тухла 41 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Ясени, 400м2, УПИ 3 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 65 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Сирмани, 2-стаен уширен, ПВЦ, панел 25 000 лв
Център, магазин, 84м2 68 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €
Младост, двустаен, панел 28 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, 86м2, тухла 41 000 лв
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв

Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща, 130м2, до ключ обзв.70 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €
Тлъчници, Русевци, Голо бърдо,от 44м2 до 110м2 

ГАРСОНИЕРИ: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Младост, 43м2, ПВЦ, панел 32 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, ет. 3 41 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Колелото, тристаен, тухла, обз., PVC 55 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Недевци, къща, 130м2, 480м2 двор 26 000 лв
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Ш. мост, къща, 120м2, двор 1 дка 35 000 лв
Хаджицонев мост, етаж, 90м2, двор 20 000 лв

Голо бърдо, къща, 75 м2, гараж 68 000 лв
Широк център, 90 м2, етаж 2 45 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 eu
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 8 500 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
Киевци, 660 м2, УПИ, 110 м2 ЗП 40 000 лв
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Враниловци, къща, 110м2,двор 1800м2 10 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Трънито,2-ет. къща,60м2 ЗП,1100м2 двор 15 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Гергини, 1500 м2, къща, плевня 19 000 лв
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Гарван, вила, 58 м2, 2 дка двор 20 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Младост, 80м2, обзаведен 350 лв
Идеален център, двустаен 250 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи В центъ-
ра, ново строителство, 
се продават на тел. 
0887/803-414. [12, 11]
гаражи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [12, 11]
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава на 
тел. 066/800-170. [15, 7]
спЕшно! сЕлски имот 
с къща за 14 000 лева се 
продава на тел. 0899/118-
557. [20, 9]
спЕшно! дВусТаЕн 
панелен апартамент на 
Еса се продава на тел. 
0887/758-150. [11, 6]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [20, 6]

Магазин за хранителни 
стоки се продава на тел. 
0879/472-526. [6, 5]
спЕшно! апарТаМЕнТ 
на бул. „Трети март“ про-
дава 0887/954-989. [5, 4]
апарТаМЕнТ - 116 кв. м, 
тухла, обзаведен, в цен-
търа на Габрово, продава  
тел. 0897/556-676. [11, 5]
спЕшно ТрисТаЕн апар-
тамент се продава на тел. 
0886/748-393. [5, 3]
парцЕл 2,8 дка в кв. Сте-
фановци се продава на 
тел. 0884/637-161. [5, 3]
парцЕл с УПИ за про-
мишлено производство в 
СИЗ 2,2 дка се продава на 
тел. 0884/637-161. [5, 3]
кЪща В Габрово се про-
дава на тел. 0885/535-
668. [11, 2]

дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- тухлен, краен, слънчев, 
на ул. „Варовник“ по до-
говаряне  се продава на 
тел. 0889/020-298, след 
18 часа. [7, 3]
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент се продава на тел. 
0887/621-225. [11, 2]
апарТаМЕнТ продаВа 
тел. 0894/232-425. [2, 2]

иМоТи даВа под наЕМ
оБзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем на тел. 0888/907-
666. [24, 11]
поМЕщЕниЕ за магазин 
(офис) на Еса, ул. „Злат-
на нива“ 9 - 58 кв. м, 
се дава под наем на тел. 
0878/565-226. [11, 9]

Магазин В центъра се 
дава под наем - справки 
на на тел. 0878/515-080 
[17, 14]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0882/007-
478. [11, 7]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
3 етаж, на Крушата се 
дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 7]
Магазин на Колелото 
дава под наем - 0896/640-
415 [5, 3]
апарТаМЕнТ В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0888/977-533. 
[11, 5]
апарТаМЕнТ за задочни-
ци се дава под наем на 
тел. 0888/241-855. [4, 3]

иМоТи купуВа

купуВаМ кЪща, апар-
тамент, гараж и други на 
дългосрочен лизинг - тел. 
0899/143-163
ЕВТина кЪща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
жилищЕ с гараж (пар-
кинг) се купува на тел. 
0895/894-630. [18, 18]
апарТаМЕнТ В района на 
Еса, Младост се купува на 
тел. 0899/125-770. [2, 2]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - справки на тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи 
(гори) в цялата страна 
(идеални части) се купуват 
на тел. 0886/33-14-15.
оБраБоТВаЕМа и нео-
бработваема земя в об-
ласт Габрово се купува на 
тел. 0894/474-470. [6, 4]

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[21, 18]

зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 4]

оБяВиТЕ онлаЙн
www.100vesti.info - сайтът на 
вестник „100 вести“, Ви дава 
възможност да подадете своя-
та обява и реклама по електро-
нен път като използвате опци-
ята МАГАЗИН на първия ред в 
онлайн платформата на вест-
ника. От падащото меню изби-
рате параметрите на своята 
заявка и по електронен път се 
разплащате за услугата. 

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Бичкиня, 80м2, тухла, таванска стая      договаряне
Голо бърдо, двустаен, монолит             16 000 eu
МАГАЗИН, Колелото                       договаряне

КЪЩИ В ГРАДА:  
Гарата                                          договаряне

КЪЩИ ИЗВЪН ГРАДА:  
Иванковци, след ремонт                        4 000 eu
Драгановци                                     4 000 eu

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ:  
Русевци, парцел, път, ток, вода               5 eu/м2

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ

      ул. “Николаевска” 12
    (срещу ДСК), ет. 1
066/860-960, 0899/440-177Everest_imoti@abv.bg

Агенция за 
недвижими имоти

11/01

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“  - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни 
декларации - 066/804-
066

счЕТоВодсТВо на фирми - 0877/633-064. [11, 5]

даВа заЕМ
крЕдиТи - тел. 0897/219-833. [22, 
15]
фрЕш крЕдиТ - бързи кредити за 
свежи идеи - 0893/037-316. [20, 
14]
заЕМ сЕга - 0898/97-08-20. [11, 
11]
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Център, 80 м2, ет. 2 68000 лв
Трендафил-2, 54 м2, ет. 1 32000 лв
Идеален център, 77 м2, ет. 2 84000 лв
Бичкиня, 74 м2, ет. 2, гараж 40000 eu
Колелото, 143 м2, ет. 3 82000 лв
Шив. мост, 100 м2, ет. 4 55000 лв
Бичкиня, 80 м2, ет.3, тухла, обз.62000 лв
Център, 83 м2, ет. 1, обз. 37000 eu
Младост, 75 м2, ет. 1 26500 eu
Еса, 120 м2, тухла, ет. 5 70000 eu
Дядо Дянко, 56 м2, тухла, с обз. дог.
КЪЩИ, ВИЛИ:
Трявна, център, 55м2, двор 175м2, отлич-
на 47000 eu
З.дърво,56м2,2-ет.,двор 500м2 11500 лв.

Новаковци, 130м2, двор 1300м2, отл. дог.
Янтра, стара къща, двор 1500м2 15000лв
Гергини,ЗП60м2,2-ет.двор 600м2 52000 лв
Михайловци,ЗП54м2, двор 1887м2 16000 лв
Г. могила, 57м2, двор 503м2 20000 eu
Стойчевци, 111 м2, двор 3 дка дог.
Лоза, 200 м2, двор 1,5 дка 40000 лв
Борово, 52м2, двор 466м2 31000 лв.
Варовник, 2-ет,110м2, гараж 45000 eu
ПАРЦЕЛИ: 
Думници, УПИ, 1640м2 34000 лв
Царева ливада, УПИ, 1280м2 7500 eu
Раховци,УПИ,850м2  6000 лв
С/у Техномаркет, УПИ, 3900м2 дог.
Борики, УПИ 5580 м2 20 лв/м2

Боженци, УПИ 1220 м2 20000 eu
Шенини, УПИ 672 м2 10000 лв
Гергини, УПИ, 1 дка 13000 лв
Костенковци, УПИ, 4448 м2 7 eu/м2

УПИ, 3200 м2, на Коня дог.
Киевци, 600 м2, проект 22500 eu
Източник, 1160 м2 3000 лв
Вел ков ци, 1600 м2 10 лв/м2

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ:
Земеделска земя на главен път 
Габрово - Севлиево, 3700 м2 дог.
ДАВА ПОД НАЕМ:
„Брянска“, магазин/офис, 20м2 150 лв
Еса, 3-стаен апартамент, ново строи-
телство, обзаведен 400 лв
ИЦ, стаи за студенти 100 лв

www.fokus-imoti.com
e-mail: fokus_imoti@abv.bg

0897/95 25 19

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Габрово, ул. “Цанко 
Дюстабанов” 18, ет. 1

29/10

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ТОП ЦЕНТЪР  
   550 €/м2

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ДЯДО ДЯНКО, 
от 70 до 150 м2 250 €/м2

АПАРТАМЕНТИ:
Шиваров мост, 104м2, тухла 36 400 €
Бичкиня, 74м2, саниран 42 000 лв
Център, двустаен, монолит 43 000 лв
Център, многостаен + гараж 80 000 лв
Широк център, 90м2, тухла 30 000 лв
Трендафил-1, 2-ст., панел 16 000  €

КЪЩИ:
Червена локва,96м2,500м2 двор 38 000 лв
Ц. ливада, 176м2, 580м2 двор 24 000 лв
Раховци, 122м2, 412м2 двор 28 000 лв
Влайчовци, 153м2, 1 дка, гараж 33 000 лв
Славовци, 250м2, 539м2 двор 33 000 лв
Поповци, 130 м2, 1100 м2 двор 29 999 лв
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:
Поповци, 500м2 2 900 €
Шенини, 488м2 3 000 €

Златевци, УПИ, 2360м2 9 000 €
Борики, УПИ, панорама, 660м2 дог.
Радичевец, УПИ, 534м2 7 500 лв
Златари, 777м2 15 000 лв
Лоза, 640 м2 3 900 лв
Боженци, УПИ, 600 м2 21 500 €
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, двустаен, обзаведен 250 лв
Център, двустаен, обзаведен 300 лв
Сирмани, магазин, 40м2 200 лв
Център, многостаен,обзаведен 500 лв
Център, офис, лукс, 120м2 480 лв
Варовник, ап., 90м2 + гараж 500 лв
КУПУВА: Двустаен в кв. Младост

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

066/866 006, 0897/999 595
ГАБРОВО, „РАДЕЦКА”, НАД 

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

28/01

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; строителство, ремонти, изолации, услуги; работа предлага

НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Д. Дянко, апартаменти 380 €/м2

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
Ид. център, ет. 2 39 000 €
Борово, ет. 3, 102м2 31 500 €
Идеален център 72 000 лв
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 42 000 €
До Куклен театър, ет. 6  70 000 €
К-с „Хр. Ботев”, ет. 5 47 000 €
Административен център, ет. 3 дог.
ИЦ, 2 ет., 120 м2 110 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ:
Гарата, ет. 4, тухла 41 500 лв
Ст. „Априлов“,тухлен, ет.3 72 000 лв
Младост,панел,среден,ет.4 56 500 лв
Голо бърдо, ет. 1 договаряне
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 62 000 лв
Младост, ет. 11, лукс, обз. 40 000€
КЪ ЩИ: 
Идеален център, 2-етажна, възмож-
ност за ново проектиране 82 000 €
Стефановци, етаж, 97м2 42 000 лв
„Баба Зара“, етаж, двор 36 500 лв

Златевци, масивна, РЗП 230 м2, двор 
1500 м2, гараж 95 000 лв
Габрово, 700 м2 земя 29 000 лв
Камъка, 800 м2 двор, за ново проек-
тиране 82 000 лв
Здравковец, 2-етажна + постройки, 
2 дка земя 29 000 €
Ясени,стара,битова, гараж 37 000 лв
Шиваров мост, 2 ет. 50 000 €
„Т. Иванов”, 2-ет., гараж 63 000 лв
Дебел дял, масивна 28 000 €
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
ИЦ, заведение, 80м2 31 000 €
ул. “Брянска”, магазин, ново строи-
телство, 55 м2 1200 €/м2

ВИ ЛИ, ПРОИЗВ. СГРА ДИ:
Дряново, вила, 2 дка двор 3 500 €
Вила с двор договаряне
Пр. халета-250м2,300м2,1000м2 дог.

Сгра да за ки но/за ве де ние, подобре-
ния, проект договаряне
Сгра да,ет.3,биз нес  цен тър 80 000 лв
ПАР ЦЕ ЛИ: 
Пройновци,4200м2, комуник. 8€/м2

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

Баба Зара, 700 м2 35 000 лв
До БКС, 10 дка 26 €/м2

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

Радичевец, 600 м2 10 500 лв
кв. Андреево, ок. 1 дка 10 500 €
Борики, 2800 м2 30 500 €
КУПУВА Н. СТР., ЦЕНТЪР, 3-СТАЕН
КУПУВА ПАРЦЕЛ НА ДОНИНО ИЛИ 
КОПЧЕЛИИ, ПАНОРАМА
КУПУВА СПЕШ НО! ДВУС ТАЕН ПА НЕ-
ЛЕН ГАР СО НИ Е РА - ПЛА ЩА ВЕД НА ГА

19/11

УЛ. “СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1, 066/80-55-65, 80-30-56

Търся коректен работодател, който да ме наеме по про-
грама към Бюрото по труда, която осигурява двугодишно 
изплащане от Европейски фонд на заплата и осигуровки 
на наетото  лице, което е със степен на увреждане, опре-
делена с ТЕЛК. Имам регистрация в БТ - Габрово. В моя 
случай е противопоказен тежък физически труд и нервно-
психическо пренатоварване. Тел. 066/809-592 - вечер.

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

фирМа „МаксаМ сЕ БЪлгария“ Еад - гр. 
гаБроВо, ТЪрси да назначи шофьор на 
ТоВарни аВТоМоБили над 12 Тона с пра-
ВоспосоБносТ на упраВлЕниЕ с каТЕгория 
„с“ и „Е“. предмет на дейността: Извършване 
на превози в страната и чужбина. кандидатът да 
притежава актуални и валидни следните доку-
менти: 1. Професионална компетентност за превоз 
на товари. 2. Психологическа годност. 3. Дигитална 
карта за тахограф. Кандидатът да притежава стаж 
като шофьор на товарни автомобили над 12 тона с 
ремарке минимум 5 години. Фирмата предлага до-
бро възнаграждение, социален пакет от ваучери за 
пазаруване във всички търговски вериги, безплатен 
транспорт до работното място, безплатен обяд. 
Лице за контакти: Иво Маринов - ръководител „Ав-
тотранспорт“, тел. 0878/263-828. [5, 1]

раБоТа прЕдлага

фирМа „МЕркуриЙ 
произВодсТВо и па-
кЕТаж” ад ТЪрси да 
назначи: ЕлЕкТро-
МонТьор, МоТока-
рисТ. За контакти: тел. 
0885/088-099, от 8.00 
до 17.00 часа. [8, 5]

шиВашка фирМа за 
спортни принадлежнос-
ти открива седем работ-
ни места за оператор в 
шевното производство. 
Справки в отдел „Човешки 
ресурси“, тел. 0887/623-
490, е-mail: gabby_m@abv.
bg. [12, 11]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [27, 18]
сТроиТЕлна фирМа тър-
си заварчици, монтажници 
и строителни работници. 
Справки на тел. 0893/393-
308. [17, 12]

заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-001. [22, 12]
„Мак-В“ ТЪрси крояч. 
Справки на тел. 0885/385-
838. [12, 6]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 10]
оБщи сТроиТЕлни ра-
ботници се търсят на тел. 
0895/424-308. [11, 9]
краВЕфЕрМа ТЪрси жи-
вотновъди. Справки на тел. 
0896/690-300. [11, 8]

насТроЙчик-опЕраТор 
на машини със CNC уп-
равление търси да назначи 
тел. 0884/055-612. [15, 8]
сТроиТЕлна фирМа 
„Мегастрой“ набира мон-
тажници-заварчици на 
метална конструкция. За 
повече информация: тел. 
0885/082-253. [11, 5]
кафЕ-апЕриТиВ „липи-
ТЕ“ търси барман. Справ-
ка: Габрово, ул. „Априло-
вска“ № 10. [7, 7]
арМаТурисТи за Гер-
мания се търсят на тел. 
0888/996-993. [11, 5]

кЪща за гости „Балкан“ - 
село Валевци търси да на-
значи готвач за постоянна 
всесезонна работа с опит. 
Предлагаме добро запла-
щане. Справки на тел. 
0887/297-951, 0888/329-
193 и 0885/164-955. [12, 
3]
“янТра ТранспорТ“ ад 
търси да назначи на посто-
янен трудов договор шо-
фьори на автобус за Габро-
во, Севлиево и Трявна.   
Телефон за контакт:  
0888/985-412. [5, 3]

„ЕВрохиМ груп“ 
оод наБира раБоТ-
ници за пЕралноТо 
си сТопансТВо. оТ-
лични услоВия на 
Труд, Високо ВЪзна-
граждЕниЕ. Справки 
на тел. 0892/24-67-67. 
[10, 3]

сТроиТЕлни раБоТ-
ници с ТЕЛК търси тел. 
0898/801-009. [4, 2]

фирМа ТЪрси двама 
работника за мелене на 
пластмаса - справки на 
тел. 0887/396-371. [11, 2]
Мина-ЕлиТ ТЪрси прода-
вач-консултант - справки 
на тел. 0878/598-133. [4, 
2]
каМЕриЕрка, рЕцЕпцио-
нисТка с ТЕЛК се търси 
на тел. 0898/801-009. [4, 
2]
ТЪрсяТ сЕ танцьорки за 
зала „Багдад“ в Барсело-
на. Договор за работа със 
заплата 1500 евро, отдел-
но бакшиши. Изисква се 
ръст над 165 см + англий-
ски език. Справки на тел. 
0877/778-494, +34698/40-
43-43. [11, 1]
озЕлЕниТЕл (на посто-
янен или граждански до-
говор) за поддържане на 
градини и декоративни зе-
лени площи, с познания 
в работата с градински 
инструменти и инвентар - 
косачка, тример, храсторез 
и други търсим да назна-
чи. Телефон за контакт: 
0884/939212. [3, 1]

грижа за Болни
и ВЪзрасТни
глЕдаМ Болни хора - 
0876/581-549. [5, 5]

аВТоВишка
аВТоВишка под наем и 
извършване на строителна 
дейност - 0889/909-727. 

сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива - 
0897/832-363
сЪБаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дворо-
ве, мази - 0899/601-444.
фирМа сЪБаря, почиства 
за сметка на материалите - 
тел. 0896/183-637.
кЪрТя БЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [12, 10]
рЕМонТ и направа на 
покриви, хидроизола-
ция, вътрешни ремонти - 
0897/390-194. [10, 8]

„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 до 
19 ч., 066/801-501. [12, 11]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване, лами-
нат - 0899/520-038. [24, 10]
сТроиТЕлсТВо, рЕМон-
Ти, реставрации, дренаж 
- 0888/020-187. [15, 8]
БЕТон, кофраж и арма-
тура, собствен кофраж - 
0895/70-70-50. [11, 6]
кЪрТи, проБиВа, изхвър-
ля и почиства - 0877/09-
97-96. [11, 6]
сЪБарянЕ, почисТВанЕ 
- 0892/339-132. [2, 2]

ВЪТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025

БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дЮшЕМЕ, лами-
нат - циклене, монтаж, ла-
киране - 0886/249-906
ЕТ „анТон Митрофанов“ - 
вътрешен ремонт, зидария, 
кофраж. Тел. 0888/760-
985. [17, 11]
изМазВанЕ слЕд до-
грама, ламинат - тел. 
0895/635-582. [12, 11]
ВЪТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0899/82-14-88. [11, 11]
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
17]

ВЪТрЕшни рЕМонТи + 
фаянс и теракота - справ-
ки на тел. 0896/828-147. 
[24, 16]
офЕрТа!!! ВЪТрЕшни 
и външни ремонти. Бани 
и кухни от А до Я. Бър-
зо, качествено, достъпни 
цени! Тел. 0876/771-305, 
0876/771-337. [12, 9]
гипсокарТон, шпак-
лоВка и боя - 0887/35-
70-39. [11, 6]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - справ-
ки на тел. 0895/728-668. 
[11, 3]

изолации
алпинисТи - 0899/321-
190

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.
оградна МрЕжа произ-
вежда, гвоздеи и телове на 
заводски цени се предла-
гат на тел. 066/80-85-39.

Ел. инсТалации, рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - 0899/145-
802. 
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 3]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
коМиночисТач - 30 лв. - 
тел. 0894/52-52-58.

коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик и ел. инсталации. Ре-
монт и поддръжка. Тел. 
0876/000-084. [20, 18]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 3]

дограМа
ЕТ „алЕксандЪр ЙОРДА-
НОВ“ - АЛУМИНИЕВА и PVC 
дограма - 0896/741-415.
AL и PVC дограма - изгод-
ни цени - тел. 0878/709-
855.

н и ко консТрукции 
оод произВЕжда и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU 
- 0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 7]

рЕМонТ на лЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 17]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални - 
справки на тел. 0888/294-
214. [23, 10]
рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - справки на тел. 
0988/815-645, 0884/155-
075. [4, 3]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.

услуги
заВарЪчни услуги - 
справки на тел. 0885/724-
671. [11, 10]
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[33, 13]
сТругарски услуги из-
вършва 0884/014-259. 
[11, 5]

О		Б		Я		В		А
„ПЪтни стРОеЖи – велиКО тЪРнОвО“ аД 

тЪРси Да наЗнаЧи:

 1. строителни работници / мостово строител-
ство: • кофражисти	•	арматуристи	•	монтажници	на	
метални	конструкции.	Работните площадки са на ви-
сочина до 30 метра.
 2. шофьори;
 3. Машинисти на пътно-строителни машини.
	 Изисквания	към	кандидатите:
	 Да	притежават:
 •	трудов	опит	по	същата	или	сродна	специалност;
 •	подходящи	за	съответната	позиция	образование	
и	квалификация;
 •	необходимата	категория	за	правоуправление	на	
МПС,	 удостоверение	 за	 професионална	 компетент-
ност,	карта	за	квалификация	на	водача	и	удостовере-
ние	за	психологическа	годност	(за	шофьорите);
 •	документ	за	правоспособност	за	управление	на	
пътно-строителни	машини	(за	машинистите	на	ПСМ);	
 •	желание	за	работа;
 •	добро	здравословно	състояние.
	 Компанията	предлага:
 •	Трудов	договор	в	престижна	компания	с	водещи	
позиции	в	своята	област;
 •	Мотивиращо	възнаграждение;
 •	Работно	облекло,	висококачествени	инструменти	
и	лични	предпазни	средства.
	 За	контакти	и	справки	за	необходимите	докумен-
ти	за	кандидатстване:	тел. 062/616 819 и 062/616 813.
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метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

ЕКСКУРЗИИ СЪС САМОЛЕТ:
- ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА И ЕЗЕРОТО ЛУГАНО - 
6 дни, 1039 лв. 
- РИМ - 6 дни - 931 лв.
- КЛАСИЧЕСКА ИТАЛИЯ - 1606 лв.
- НАЙ-КРАСИВИТЕ ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА - 8 
дни - 1552 лв.
- ШВЕЙЦАРСКА МАГИЯ - 6 дни, 1145 лв., 
18.08.18
- ЛОНДОН - 6 дни - от 1377 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 9 дни, 1431 лв.
- ЦЯЛА СКАНДИНАВИЯ И БЕРГЕН - 11 дни, 2541 лв.
- ЯПОНИЯ – 11 дни, 5497 лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/sas-samolet/

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС:
- ПРАГА, БРАТИСЛАВА, БУДАПЕЩА, ВИЕНА - 
461 лв., 7 дни
- ПАРИЖ, ВИЕНА, ЗАЛЦБУРГ- 10 дни, 630 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 10 дни, 814 лв.
- СИЦИЛИЯ - 745 лв., 8 дни
- УИКЕНД В ИСТАНБУЛ - 5 дни,3 нощ., 220лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/s-avtobus/

КРУИЗИ:
- КРУИЗ ДО САНТОРИНИ С ТРАНСПОРТ И ВОДАЧ – 
06.09.2018 г., 565€ (външна каюта)
- 7 ДНИ КРАСИВИТЕ БРЕГОВЕ НА ИЗТОКА (с 
представител на фирмата),26.01.2019,от 429€
- ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МАЛДИВИТЕ - 7 дни, 
15.12.2018, 429€
- КРУИЗ ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ И 
МАДЕЙРА - 11 дни, 18.11.2018-819€/969€; 
24.09.2018 – 1109€
- 7 ДНИ ТАЙЛАНДСКИ ПОТАЙНОСТИ - 
08.01.2019 - 599€
- 17 ДНИ АРЖЕНТИНСКИ РИТМИ - 999€, 
26.11.2018 г.
- 5 ГРЪЦКИ ОСТРОВА И КУШАДАСЪ – 307€
http://www.agency-metal.com/cruises/

ПОЧИВКИ С АВТОБУС:
- МЕЧТАНОТО МАРОКО С ТРИ ЕКСКУРЗИИ-  
1190лв.,05.09.2018; 12.09.2018, 8дни,7 нощ.
- ТУНИС ОТ А ДО Я - 05.09.2018 г.,1250 лв.
- ЕГИПЕТ ОТ А ДО Я - КРУИЗ ПО НИЛ, КАЙРО 
И ХУРГАДА - 06.10,13.10,20.10.2018 – 1267лв.
http://www.agency-metal.com/pochivki/prepor-
chano/

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/800151

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM
30/05

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

28/01

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 02.02./23.02/23.03./20.04, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО - всяка седмица                                                                        
през март-април, от 165 лв.  
КАПАДОКИЯ - 01.05., 4 нощувки със закуска, 
вечеря, 439 лв.     
БУКУРЕЩ С РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР THERME за 1 
ден - 16.02./ 23.03./20.04., 43 лв.
БУКУРЕЩ - 06.04./08.06./14.09., 40 лв.
БУКУРЕЩ И СОЛНИЦИТЕ В СЛЪНИК - 04.05., 65 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 23.03/25.05.,1 нощ., 125 лв.    
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-ТЕРМИТЕ НА БУКУРЕЩ - 
16.03./18.05., 1 нощувка, 125 лв.     
СИНАЯ-СИБИУ-СИГИШОАРА - 02.03., 2 нощ., 190 лв.                                                                                                
ОХРИД-СВ. НАУМ-СКОПИЕ - 01.03., 2 нощ., 185 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 17.04., 3 нощувки, 3 закуски, 2 
вечери, 275 лв.   
СОЛУН-МЕТЕОРА-КАВАЛА - 26.04.,3 нощувки,269 лв.   

КАВАЛА-ХАЛКИДИКИ-АТОН - 16.05., 2 нощ., 199 лв.
ПРАГА-ДРЕЗДЕН-БЕРЛИН - 30.03.,7 нощ., 725 лв.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА - 04.05., 3 нощ., 295 лв.
БЕЛГРАД-НОВИ САД-НИШ - 10.05., 2 нощ., 249 лв.
БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА -04.05.,2 нощ.,150 лв.
ВЕЛИКДЕН НА ХАЛКИДИКИ -26.04.,3 нощ.,от 289 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО/СЕВЛИЕВО
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 25.04./22.05., 413 лв., 
ВИЕНА 55+ - 18.06., 716 лв., ПРАГА 55+ - 
15.06, 717 лв., АДРИАТИКА - 30.03./27.04., 665 
лв., КЛАСИЧЕСКА ГЪРЦИЯ - 03.04.,02.05., 485 лв., 
АЛБАНИЯ  - 25.04./22.05., 364 лв., О. КОРФУ 
- 25.04., 3 нощ., 336 лв., ПОЧИВКИ О. КОР-
ФУ - 31.05./07.06./25.06./23.08. от 476 лв., 
ПЛИТВ. ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК - 31.03.,4нощ.,480лв,                                                           
ОХРИД С РИЛСКИ М-Р И РУПИТЕ - 26.04., 3 
нощ., 295 лв., БАРСЕЛОНА И ФР. РИВИЕРА - 
19.04./26.04./23.05, от 686 лв. 
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg
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Всичкиправазапазени.Позоваванетона“100вести”езадължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

ИзданиенаИК“Колонел”ООД,първиятбройна“100вести”излизана7.01.1992г.

оТоплЕниЕ
дЪрВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
дЪрВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепени 
- тел. 0879/972-114.
пЕлЕТи - продажба и дос-
тавка от 290 до 640 лв. за 
тон - тел. 0894/216-336, 
0885/958-700.

„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
нацЕпЕни дЪрВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел.  0884/709-093
дЪБоВи и букови сухи 
дърва в чували - 5 лв., 
с безплатен транспорт, 
се продават на тел. 
0876/145-462.
дЪрВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатна 
доставка, се продават на 
тел. 0876/583-472.

„Мг-лЕс“ продаВа дърва 
за огрев - справки на тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.
сухи дЪрВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
дЪрВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт. Справки на тел. 
0877/108-825.
сухи дЪрВа в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка. Тел. 0876/839-
779.
нарязани - 80 лв./куб., 
в чували - 5 лв. - тел. 
0988/816-628.

продаВаМ дЪрВа 
за огрЕВ оТ 60 до 
85 лЕВа. Телефон: 
0888/135-453. [12, 3]

сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
„флинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [18, 18]
напЪлно сухи нацепени 
дърва дъб и бук - 100 лв./
кубика, се продават на 
тел. 0896/183-637. [20, 
18]
нарязани и нацепени 
дърва - 80 лв., дърва в 
чували - големи, 5 лв. Тел. 
0878/47-22-37. [22, 17]

донБаски ВЪглища, 
брикети и екобрикети, 
пелети от широколистна 
дървесина - 066/801-501. 
[12, 11]
дЪрВа за огрев - мет-
рови, нарязани и нацепе-
ни, в чували - 4 лв./бр. 
Справки на тел. 0896/80-
76-88. [14, 11]
сухи дЪрВа в чували - 5 
лв./бр. - тел. 0897/00-11-
14. [22, 16]
продаВа пЕлЕТи. Без-
платна доставка. Справ-
ки на тел. 0879/212-325. 
[22, 10]
сухи дЪрВа и разпалки 
- 5 лв. - 0899/052-010. 
[11, 6]
дЪрВа и разпалки - 5 
лв. - тел. 0894/644-560. 
[11, 6]

дЪрВа за огрев - метро-
ви: акация - 65 лв./куб. 
м, мише - 75 лв./куб. м, 
нарязани: акация - 75 лв./
куб. м, бук и мише - 85 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0896/73-58-59. [11, 
4]
дЪрВа В чували - 4 
лева, се продават на тел. 
0894/399-931. [11, 1]
дЪрВа, нацЕпЕни, 85.00 
лева, се продават на тел. 
0894/399-931. [11, 1]
ВЪглища донБас в чу-
вали - 2 тона, 400 лв./
тон, се продават на тел. 
066/80-75-87, 0988/32-
99-15. [11, 1]

продаВа клиМаТици
продажБа и ремонт на 
климатици. Справки на 
тел. 0899/143-163

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 

лв., се продават на тел. 
0895/752-838. 
дВукануални кЕрЕМи-
ди се продават на тел. 
0889/933-998. [12, 3]

продаВа оБзаВЕжданЕ
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [12, 2]

продаВа Машини
шЕВни Машини се про-
дават на тел. 0878/299-
009. [11, 11]

продаВа разни
прЕжда 32/2 се прода-
ва на тел. 0878/299-009. 
[11, 11]

каМина с водна риза - 
10 kW, Стражица, помпа 
„Грундфос Юпиес“, рабо-
тила само на дърва, цена 
по споразумение, се про-
дава на тел. 0887/098-
451. [5, 3]
хладилни ВиТрини, 
фризери, метални стелажи 
за обзавеждане, електрон-
ни везни се продават на 
тел. 0888/619-617. [6, 1]

жиВоТни продаВа
Малки прасЕТа и голя-
мо прасе за клане се про-
дават на тел. 0878/150-
697. [11, 3]
оВцЕ, агнЕТа и коби-
ла се продават на тел. 
0899/726-607. [5, 3]

Малко ТЕлЕ се продава 
на тел. 0876/415-480. [7, 
2]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват - 
справки на тел. 0888/850-
734. [12, 2]

краВи и конЕ се купу-
ват на тел. 0988/990-288. 
[11, 2]

храна за жиВоТни
Бали сЕно се продават 
на тел. 0899/960-591. [8, 
6]
сЕно и люцерна - бали, 
се продават на тел. 
0888/854-135. [6, 3]

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

лЕкари
д-р гЕорги ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-

ни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи 
- понеделник до петък - 
от 9 до 18 ч.; събота и 
неделя - след уговорка 
на тел. 066/80-32-37
психиаТЪр и нЕ-
Вролог. д-р Три-
фоноВ, Габрово, ул. 
„Емануил Манолов“ № 
12-А, справки на тел. 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.

д-р Траяна хрисТо-
Ва - лЕкар-психиа-
ТЪр, униВЕрсиТЕТска 
Многопрофилна 
Болница за акТиВно 
лЕчЕниЕ по нЕВро-
логия и психиаТрия 
„сВЕТи науМ“ - гр. 
софия, приЕМа В 
каБинЕТ за психич-
но здраВЕ - Габрово, 
ул. „Омуртаг“ 1. За за-
писване: тел. 0887/33-
95-51. [20, 11]

Веñòник “100 
веñòи” излиза 

вñеки ден 
áез ñъáоòа и неделя

аВТоМоБили продаВа
фолксВагЕн пасаТ 2 се 
продава на тел. 0899/960-
591. [8, 6]
пЕжо 207 - 1.4, бен-
зин, се продава на тел. 
0898/93-89-67. [7, 7]
спЕшно! рЕно Еспейс 
- 1994 г., за 600 лв. се 
продава на тел. 0898/569-
486. [5, 5]

Ваз, МоскВич
Ваз 2107 се продава на 
тел. 0888/280-228. [6, 3]

МикроБуси, каМиони
каМион иВЕко Стралис 
- 2008, Евро 5, товар-
но мега ремарке Шмиц 
- 2006, и товарен бордови 
микробус Пежо Боксер  - 
2014, до 3.5 тона, се про-
дават на тел. 0887/478-
397. [21, 14]

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

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 

сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [12, 11]

аВТоМоБили 
под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМоБили под 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап се изкупу-
ват на тел. 0899/810-766. 
[11, 11]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 9]

доМашни лЮБиМци
пинчЕри сЕ продават на тел. 0898/834-073. [5, 3]

БизнЕс 
БизнЕс за алкохол и 
цигари се продава на 
тел. 0889/549-383. [22, 
18]
разраБоТЕн БизнЕс - 
продажба на врати, се 
продава на тел. 0896/21-
23-25. [17, 16]

ясноВидсТВо
изВЕсТнияТ ходжа гадае на Коран. Събира 
разделени, лекува болести, разваля магии. Тел. 
0899/38-12-12. [10, 10]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
изкопни услуги с ба-
гер. Превоз с бус и са-
мосвал. 0893/582-007. 
[5, 5]
ТранспорТ на хора и 
товари - 0.45 лв./км, 

0878/650-456. [11, 6]
ТранспорТ саМосВал, 
кран и хамалски услуги - 
0877/09-97-96. [11, 6]

ТранспорТни услу-
ги сЪс саМосВали. 
ЕдинияТ Високоп-
роходиМ до 1.6 
Тона. Тел. 0888/135-
453. [12, 4]

БилЕТи, пЪТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

ЕроТика
сЕксуслуги - 0894/059-840 [22, 
13]
МоМичЕ на повикване - тел. 
0876/249-511. [11, 7]
услуги за мъже - тел. 0885/885-
279. [5, 3]

диСтрибУтор 
на “жити” ад

оградна МрЕжа и оградни пана: плетени и 
заварени, поцинковани и с PVC; колове, аксесо-
ари; рабица, кокошкарска мрежа; сита, подложни 
мрежи. гВоздЕи: 70 модела на склад, 15 размера 

стоманени; за пневматични пистолети. ТЕлоВЕ: 
меки, твърди; поцинковани, помеднени; пчеларски, 
пломбажни; бодлива тел, тел с PVC, заваръчна тел, 
тел на пръти коВано жЕлязо. гаБиони

тел . 066/80 85 39, 0889/364 626  0886/650 175
гарата, хотел “янтра”, 1 етаж

всичко от тел 
на едно място

уроци, курсоВЕ
цЕнТЪр за профЕ-
сионално оБучЕниЕ 
- гаБроВо, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист,  мотока-
рист, машинист на път-
но-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-

чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен доку-
мент за правоспособност. 
Обучение с ваучер за без-
работни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 
до 12.30 ч., 0887/361-
876.
спорТЕн клуБ „алфа-
МЕТал“ провежда курсо-
ве за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62.
„анна - ВикТория спа“ 
предлага индиВидуал-
но оБучЕниЕ за Маса-
жисТи - тел. 0887/380-
156. [11, 3]

за поръчки: габрово,„полипрес“ оод, 
централа: 066/810900 до 810939 

GSM gate: 0885502501, 0884501503, 
вътр. 10, 20 красимир Мирчев 
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	 Приключи	 надпревара-
та	 в	 още	 две	 от	 предва-
рителните	 групи	 на	 XXVII-я	
турнир	по	футбол	на	малки	
врати	за	Купата	на	Община	
Габрово.	 В	 коравата	 група	
III	 изненадващото	 отпадане	
на	 един	 от	 ексшампионите	
в	турнира	„Титан	гард“	стана	
факт.	 Селекцията	 на	 Бисер	
Тотев	допусна	втора	загуба,	
този	път	от	състава	на	„Им-
перия“	 (Севлиево),	 и	 оста-
на	 на	 последното	 четвърто	
място	 в	 крайното	 подреж-
дане.
	 Юлиан	 Младенов	 даде	
аванс	 на	 „титаните“	 през	
първата	 част,	 но	 след	 по-
чивката	 севлиевци	 напра-
виха	 пълен	 обрат.	 Николай	
Георгиев	 в	 24-та	 минута	
изравни,	 а	 в	 27-та	 Йонко	
Косев	изведе	„Империя“	на-
пред.	В	33-та	минута	Георги	
Камбуров	 реализира	 тре-
то	 попадение	 за	 тима	 от	
съседния	 град	 и	 напълно	
разби	амбициите	на	„гардо-
вете“,	 за	 които	 само	 побе-

дата	в	мача	беше	опция	за	
продължаване	 напред.	 3:1	
беше	 и	 крайният	 резултат	
от	срещата.
	 „Империя“	 завърши	 на	
второ	 място	 в	 групата	 с	
актив	от	6	точки,	с	една	по-
малко	 от	 първенеца	 „БИС	
Секюрити“.	„ФК	Старо	село	
777“	 зае	 третото	 място	 с	 3	
точки	и	също	има	шансове	
да	 продължи	 към	 елимина-
циите,	а	„Титан	гард“	напус-
ка	XXVII-я	турнир.
	 В	 група	 IV	 директната	
битка	 за	 първото	 място	
между	 „Виктория“	 и	 „Бал-
кан“	 не	 излъчи	 победител	
и	 завърши	 при	 равенство	
1:1.	 Това	 устройваше	 със-
тава	 на	 „Виктория“,	 който	
завърши	 начело	 в	 групата	
с	 по-добра	 голова	разлика	
от	 „Балкан“.	 Двата	 отбо-
ра	 направиха	 хубав	 мач.	
Николай	 Енев	 даде	 пред-
нина	 на	 „Балкан“	 още	 в	
4-та	 минута.	 След	 това	 в	
герой	се	превърна	съотбор-
никът	му	на	вратата	Свилен	

Райчев,	 който	 отрази	 дузи-
на	 изстрели	 на	 съперника.	
Четири	 минути	 преди	 края	
обаче	 стражът	 на	 тима	 от	
Плачковци	 капитулира.	 Пе-
тър	Казаков	наказа	 грешка	
в	 отбраната	 на	 „Балкан“	 и	
изравни.	 Трябва	 да	 се	 от-
бележи	 факта,	 че	 отборът	
на	„Виктория“	беше	без	две	
свои	основни	фигури	-	Алек-
сандър	 Маринов	 и	 Стефан	
Иванов,	 и	 само	 с	 петима	
играчи	за	мача,	без	смени.
	 На	трето	място	в	група-
та	завърши	„Pasta	Gabrovo“.	
След	 двете	 поражения	 от	
„Балкан“	 и	 „Виктория“	 се-
лекцията	 на	 Радослав	Спа-
сов	 най-после	 усети	 вкуса	
на	 победата.	 „Макароните“	
надиграха	състава	на	„ВиК“,	
но	 това	 не	 стана	 никак	
лесно.	 Иван	 Велев	 вкара	
за	 „Pasta	 Gabrovo“	 още	 в	
65-та	 секунда,	 но	 в	 10-та	
минута	Делян	Недялков	из-
равни	 след	 добър	 рейд	 и	
асистенция	 на	 Милен	 Пан-
чев.	 В	 12-та	 минута	Атанас	

Христов	 отново	 изведе	
„Pasta	 Gabrovo“	 напред	 и	
това	 2:1	 се	 запази	 до	 по-
чивката.	 След	 нея	 Данаил	
Станчев	 увеличи	 разликата	
на	 3:1,	 но	 в	 31-та	 минута	
Недялков	 със	 зверски	 шут	
в	десния	горен	ъгъл	на	вра-
тата	 отново	 върна	 „ВиК“	 в	
играта.	 Две	 минути	 преди	
края	 Станчев	 наказа	 зле	
построения	 отбор	 на	 „ВиК“	
при	изпълнение	на	корнер	и	
фиксира	крайното	4:2.
	 „Pasta	Gabrovo“	 със	 си-
гурност	 ще	 продължи	 към	
елиминациите	 като	 един	 от	
четирите	 трети	 отбора	 от	
групите	с	най-добри	показа-
тели,	 предвид	 минималните	
загуби	с	по	0:1	от	„Балкан“	
и	„Виктория“.
	 В	 понеделник	 приключ-
ва	 битката	 и	 в	 останалите	
две	 предварителни	 групи	
-	 V-та	 и	 VI-та,	 след	 което	
ще	бъде	теглен	жребият	за	
елиминационната	фаза.	Ос-
минафиналите	започват	във	
вторник,	29	януари.

	 Приключи	 битката	 в	
още	една	от	предварител-
ните	 групи	 на	 XXVII-я	 тра-
диционен	 турнир	 по	 фут-
бол	на	малки	врати	за	Ку-
пата	 на	 Община	 Габрово.	
На	 първо	 място	 в	 група	
II	 с	 пълен	 актив	 от	 точки	
завърши	 тимът	 на	 „Копа-
кабана“,	след	победа	с	1:0	
над	 състава	 на	 „Веспа“.	
В	 оспорван	 двубой	 мина-
логодишният	 финалист	 се	
наложи	 с	 попадение	 на	
Климент	 Велев,	 разписал	
се	с	глава	още	в	5-та	ми-
нута.	 Играчите	 на	 „Веспа“	
нанесоха	 дузина	 удари	
към	вратата	на	„Копакаба-
на“,	но	Станислав	Станчев	
беше	 непробиваем	 в	 тази	
среща.
	 В	другия	двубой	от	по-
следния	3-ти	кръг	в	група-
та	 „Меделин	 96“	 надигра	
„Хавайците“	 с	 8:0.	 Момче-
тата	от	Севлиево	нанизаха	
пет	гола	още	през	първото	
полувреме.	 Костадин	 Бе-
лов	 отбеляза	 в	 първата	 и	

втората	минута	 на	 среща-
та,	Ивайло	Панчев	покачи	
на	 3:0,	 а	 след	 него	 точни	
бяха	 Окан	 Якубов	 и	 Мех-
мед	 Алиев.	 През	 втората	
част	Белов,	Якубов	и	отно-
во	 Белов	 оформиха	 край-
ното	8:0.
	 „Копакабана“	и	„Веспа“	
са	 сигурни	 осминафина-
листи,	 а	 отборът	 на	 „Ме-
делин	 96“	 ще	 трябва	 да	
изчака	 развоя	 на	 битката	
в	останалите	четири	групи,	
за	 да	 разбере	 дали	 про-
дължава	 към	 елиминации-
те.
	 В	група	III	първото	мяс-
то	си	 гарантира	„БИС	Се-
кюрити“.	 В	 здрав	 мач	 се-
лекцията	 на	 Григор	Илиев	
се	 наложи	 с	 4:3	 над	 „ФК	
Старо	село	777“	и	приклю-
чи	 първата	 фаза	 с	 актив	
от	 7	 точки.	Иван	 Георгиев	
изведе	 „ФК	 Старо	 село	
777“	напред	в	14-та	минута,	
но	 в	 самия	 край	 на	 пър-
вото	 полувреме	 Пламен	
Кожухаров	 изравни.	 След	

почивката	 Радослав	 Гутев	
заби	страхотен	гол	и	даде	
аванс	 на	 „БИС	 Секюри-
ти“,	но	Георгиев	с	второто	
си	 попадение	 в	 срещата	
направи	 резултата	 2:2.	
Чудесно	 взаимодействие	
между	 братя	 Кожухарови	
в	 33-та	 минута	 доведе	 до	
втори	гол	на	Пламен	и	3:2	
за	„охранителите“,	но	„ФК	
Старо	 село	 777“	 реагира	
светкавично	 и	 Божидар	
Василев	 фиксира	 третото	
равенство	в	мача	-	3:3.	По-
бедата	на	„БИС	Секюрити“	
донесе	 Християн	 Кожуха-
ров	 минута	 преди	 края	 с	
прецизен	 изстрел	 от	 пряк	
свободен	удар.
	 „БИС	 Секюрити“	 е	 си-
гурен	 първенец	 в	 групата,	
а	 отборът	 на	 „ФК	 Старо	
село	777“	трябваше	да	из-
чака	двубоя	между	„Импе-
рия“	 и	 „Титан	 гард“,	 който	
се	 игра	 по-късно	 вчера,	
за	 да	 разбере	 дали	 има	
шансове	да	продължи	към	
елиминациите.

„Копакаáана
“
 ñпечели ãрупа II, 

„Биñ Секюриòи
“
 е първи в òреòа

„Викòория
“
 ñпечели чеòвърòа ãрупа, 

екñшампионъò „Тиòан ãард
“
 оòпадна

ВЕЛа ЛазаРоВа

	 Един	 запомнящ	 се	
гала	 концерт	 -	 „Звездите	
на	 Старозагорската	 опе-
ра”,	 създаден	 специално	
за	 гостуването	 в	 Габрово,	
бе	с	диригент	Димитър	Ко-
сев,	 солисти	 и	 оркестър	
на	Държавна	опера	-	Ста-
ра	 Загора.	 Зажаднелите	
почитатели	 на	 оперното	
изкуство	можаха	да	се	на-
сладят	 на	 прочути	 арии,	
дуети,	 ансамбли	 от	 опер-
ната	 и	 оперетна	 класика	
на	24	януари.	
	 „Когато	Държавна	опе-
ра	Стара	Загора	отива	на	
турне	 в	 градове,	 в	 които	
няма	 оперен	 театър	 ние	
сме	длъжни	да	представим	
най-хубавото.	Затова	идва-
ме	с	прекрасния	оркестър,	
солистите	Едуин	Кей,	Тере-
за	 Бакалова,	 Петя	 Петро-
ва,	Яница	Нешева,	Емилия	
Джурова,	 Офелия	 Хри-
стова	 и	 Николай	 Моцов,	
които	 изпълняват	 едни	 от	
най-хубавите	арии	и	дуети		
от	 „Вълшебната	 флейта”	
на	 Моцарт,	 „Италианката	
в	 Париж”	 от	 Росини,	 „Си-
лата	на	съдбата”	от	Верди,	
„Лукреция	Борджия”	от	До-
ницети,	 „Кармен”	 от	Бизе,	
„Херцогинята	 от	 Чикаго”	
от	Калман,	Наздравица	от	
„Травиата”	на	Верди	и	др.
	 Гала	 концертът	 е	 пре-

миера	 и	 за	 спектакъла	 и	
за	мен	като	диригент.	
	 Операта	 поддържа	
доста	 голям	 репертоар.	
В	 момента	 най-изявени	
заглавия	 са	 „Турандот”	 -	
колаборация	 с	 Кукления	
театър	 в	 Стара	 Загора,	
„Кармен”,	 „Набуко”,	 „Дон	
Паскуале”.		
	 Прекрасна	 е	 балетна-
та	 трупа	 начело	 с	 Юлия	
Томова.	 Операта	 в	 Стара	
Загора	 се	 развива	 мно-
гопластово.
	 От	 близо	 две	 години	
нашият	 артистичен	 дирек-
тор	 Веселина	 Кацарова,	
помага	 много	 за	 контак-
ти	 и	 гостуване	 на	 големи	
оперни	певци		като	драма-
тичното	сопрано	с	12	роли	
в	Ла	скала	Мария	Голегина	
от	Русия,	която	пя	минала-
та	година	в	ролята	на	Аби-
гел	от	операта	„Набуко”	на	
Верди.	
	 Предстои	 една	 изклю-
чително	 трудна	 премиера	
„Италианката	 в	Алжир”	 от	
Джакомо	 Росини.	 Арията		
на	Изабел	„Cruda	sorte	!...”	
габровската	 публика	 има-
ше		удоволствие	да	я	чуе.	
	 Радвам	 се,	 че	 рабо-
тя	 в	 града	 -	 домакин	 на	
Фестивал	 на	 оперното	 и	
балетно	 изкуство	 -	 Стара	
Загора.	Тази	есен	ще	бъде	
неговото	 50-то	 издание”,	
каза	 Димитър	 Косев,	 ро-

ден	в	Русе	 (1992	 г.),	дири-
гент	на	Старозагорската	и	
Русенската	 опера.	 Завър-
шил	 е	 пиано	 при	 Евгени	
Желязков	 в	 Музикалното	
училище	 в	 родния	 град	 и	
Консерватория	във	Виена,	
специалност	-	дирижиране		
и	пиано	(2013	г.)
	 „Програмата	 е	 специ-
ално	подбрана	за	гостува-
нето	в	Габрово	от	маестро	
Косев	 	 и	 няма	 да	 бъде	
изпълняване	другаде.
	 Въпреки	 че	 препода-
вам,	продължавам	да	пея,	
защото	 смятам,	 че	 бъл-
гарското	 вокално	 пеене	
заслужава		да	бъде	нався-
къде	 в	 страната.	 И	 днес	
Габрово	 има	 възможност	
да	 получи	 една	 прекрас-
на	 оперна	 вечер.	 На	 7	
и	 9	 февруари	 в	 Староза-
горската	опера	ще	излезе	
„Херцогинята	 от	 Чикаго”		
на	Имре	Калман.	
	 Арията	 	 на	 Шандор	
Борис	 тази	 вечер	 изпъл-
нявам	 за	 първи	 път	 пред	
публика	 и	 дуета	 на	 Шан-
дор	Борис	и	Мери	с	Тере-
за	 Бракалова”,	 отбеляза	
солистът	 	 доц.	 д-р	 Нико-
лай	 Моцов,	 преподавател	
в	НМА	„Проф.	Панчо	Вла-
дигеров”	 -	 София.	 Нестих-
ващите	аплодисменти	бяха	
награда	 за	 великолепните	
изпълнения	 на	 артисти	 и	
музиканти.

Сòарозаãорñкаòа опера подãоòви 
ñпециален концерò за Гаáрово

иВаН господиНоВ

 Две	 победи	 -	 74:71	
срещу	 „Локомотив“	 (Горна	
Оряховица)	 и	 73:68	 сре-
щу	 „Чавдар"	 (Троян),	 из-
воюваха	 вчера	 в	 своята	
зала	„Орловец“	мъжете	на	
обединения	 баскетболен	
клуб	 „Чардафон“,	 синтези-
ращ	усилията	за	развитие	
на	 една	 от	 най-красивите	
игри	с	топка	на	Габрово	и	
Дряново.	
	 Спечелените	 точки	
позволиха	 на	 тима,	 със-
тавен	 предимно	 от	 юно-
ши	 на	 клуба,	 да	 излезе	
начело	 в	 зона	 „Център“	
на	BGO	Баскетболна	лига.	
Досегашният	лидер	„Бавни	
и	яростни“	-	Плевен	вече	е	
втори,	но	с	мач	по-малко.
	 В	 двете	 срещи	 вчера	
„Чардафон“	 бе	 воден	 от	
Виктор	 Крушев,	 защото	
титулярният	 наставник	Ан-
тонио	 Станков	 трябваше	
здраво	 да	 работи	 на	 те-
рена.	 Срещу	 „Локомотив"	
(Горна	 Оряховица)	 той	

навъртя	 пълни	 40	 мину-
ти,	срещу	„Чавдар"	-	38:49.	
Приносът	 му	 за	 спечеле-

ните	 мачове	 е	 повече	 от	
осезателен.	 Срещу	 Горна	
Станков	 вкара	 27	 точки,	

набра	 впечатляващ	 кое-
фициент	 за	 ефективност,	
формиран	и	от	агресивна-

та	му	игра	и	в	защита	-	3	
борби,	5	откраднати	топки,	
и	в	нападение	 -	 92.3%	ус-
певаемост	от	границата	на	
2-те	точки,	5	асистенции.
	 Мачът	 с	 „Локомотив“		
беше	 толкова	 оспорван,	
колкото	 изглежда	 от	 ре-
зултата.	 Единственият	 по-
казател,	 по	 който	 дома-
кините	 доминираха,	 е	 во-
дачеството	 -	 34:59	минути,	
срещу	3:17.	22:17	в	първата	
част,	 37:35	 на	 полувреме-
то,	58:50	след	третата	чет-
върт,	 но	 66:67	 в	 началото	
на	последната.	
	 Иначе	 габровци	 поло-
жиха	фундамента	на	успе-
ха	в	началото	на	срещата.	
След	 0:2	 те	 вкараха	 17	
безответни	 точки,	 доведо-
ха	 резултата	 до	 17:2,	 по-
сле	до	20:4	и	бяха	на	път	
да	 откажат	 съперниците	
си,	но	нелепи	грешки	пре-
върнаха	мача	в	оспорван.	
	 Такъв,	 очаквано,	 беше	
и	 двубоят	 срещу	 Троян.	
Разликата	 е,	 че	 двата	
тима	 почти	 си	 поделиха	

водачеството	 в	 резултата	
-	14:38	минути	за	„Чавдар“	
,	24:14	за	„Чардафон“.	Пър-
вото	 полувреме	 беше	 на	
гостите	 -	 34:30,	 когато	 на	
моменти	 преднината	 им	
достигаше	 9	 точки.	 Серия	
от	21	точки	в	началото	на	
втората	20-минутка	обърна	
нещата	 в	 полза	 на	 дома-
кините	 -	 53:36,	 преднина-
та	 им	 дори	 изглеждаше	
съкрушителна	 при	 56:38.		
Третата	 част	 завърши	
също	успокоително	-	60:44,	
което	 очевидно	 бе	 причи-
ната	Троян	категорично	да	
е	по-добър	във	финалната	
-	 24:13,	 което	 обаче	 му	
стигна	само	за	почетна	за-
губа.	И	в	този	мач	Антонио	
бе	 най-резултатният	 играч	
на	 „Чардафон“	 -	 22	 точ-
ки,	но	коефициентът	му	бе	
значително	 по-нисък	 -	 14,	
заради	 по-неефективната	
стрелба	-	50%	успеваемост	
от	зоната	на	2	точки	и	фа-
лове,	33.3%	при	опитите	му	
за	тройки.	 
	 С	 най-висок	 коефи-

циент	 -	 23,	 бе	 капитанът	
Дисислав	 Дончев,	 който	
дежурно	 регистрира	 да-
бъл-дабъл	 -	 14	 точки,	 13	
борби.	 Дисо	 бе	 и	 най-фа-
улираният	 играч	 -	 5	 на-
рушения	 срещу	 него.	 21	
точки	 в	 срещата	 записа	
Георги	 Ненов,	 който	 също	
не	се	пестеше	в	защита	-	8	
борби.
	 Срещу	 „Локомотив“	
„Чардафон“		игра	в	състав:	
Валери	 Пейков	 (3	 точки,	
1	 борба),	 Кирил	 Кирилов	
(0,	2),	кадетът	Крум	Ахилей	
(0,	1),	Цветослав	Митев	(2,	
2),	Иван	Монев	 (6,	 4),	 Ро-
сен	Йорданов	 (8,	 7),	Анто-
нио	Станков	(27,	3),	Георги	
Ненов	 (10,	 6),	 Дисислав	
Дончев	(8,	4),	Димитър	То-
доров	(10,	6).
	 Срещу	„Чавдар“	Виктор	
Крушев	заложи	на:	Кирил	
Кирилов	 (0,	 1),	 Иван	 Мо-
нев,	 Росен	 Йорданов	 (10,	
3),	 Антонио	 Станков	 (22,	
4),	 Димитър	 Андреев	 (0,	
1),	 Георги	 Ненов	 (21,	 8),	
Дисислав	 Дончев	 (14,	 13),	
Димитър	Тодоров	(6,	12).

Две поáеди за мъжеòе на ОБК "Чардафон"

С	 гол	 дебютира	 и	 но-
вото	попълнение	в	състава	
на	 „Чардафон“	 -	 бивши-
ят	 капитан	 на	 младежкия	
национален	 отбор	 Павел	
Данаилов,	 който	 сподели	
след	 срещата:	 „Играхме	
много	 добре	 и	 в	 напа-
дение,	 и	 в	 защита.	 През	
целия	 мач	 водихме.	 Съ-
перникът	 ни	 се	 опита	 да	
обърне	 в	 своя	 полза	 раз-
воя	 на	 събитията,	 но	 не	
се	 получи,	 тъй	 като	 ние	
бяхме	 по-подготвени	 и	 иг-
рахме	 здраво	 в	 защита.
Радвам	 се,	 че	 съм	 в	 със-
тава	 на	 „Чардафон“	 и	 под	
ръководството	 на	 Христо	
Данаилов,	който	ме	позна-
ва	много	добре	-	бил	ми	е	
треньор	 в	 ХК	 „Добруджа“	

(Добрич)	 и	 в	 национал-
ния	отбор.	Посрещнаха	ме	
много	 топло	 и	 си	 личи,	
че	 отборът	 е	 сплотен	 и	
има	колектив.	Надявам	се	
да	 оправдая	 гласуваното	
доверие	и	ще	дам	всичко	
от	 себе	 си,	 за	 да	 покажа	
всичко,	 на	 което	 съм	 на-
учен	в	мачовете,	които	ни	
предстоят.	 Завръщам	 се	
в	 игра	 след	 лекуване	 на	
неприятната	 контузия,	 но	
вече	 се	 чувствам	 много	
добре	и	съм	готов	за	нови	
битки	с	мъжкия	хандбален	
тим	на	Габрово“.

Това	 беше	 втора	 по-
редна	 победа	 за	 „Чарда-
фон“	от	началото	на	2019-
та.	 С	 актив	 от	 17	 точки	
габровският	 отбор	 е	 на	

трета	позиция	във	времен-
ното	 класиране,	 само	 на	
точка	 зад	 втория	 -	 „Доб-
руджа“	(Добрич),	и	на	5	от	
шампиона	 и	 лидер	 „Локо-
мотив“	(Варна).	С	15	точки	
е	 четвъртият	 -	 „Спартак“	
(Варна).

В	12-я	кръг	„Чардафон“	
ще	гостува	на	„Локомотив“	
в	Горна	Оряховица.	Мачът	
е	на3	февруари.

„Чардафон“: Слав Колев, 
Георги Николов-8, Павел Да-
наилов-1, Мирослав Денчев-2, 
Христо Данаилов-5, Цветелин 
Христов-2, Пламен Дедев, Ди-
митър Петков-6, Петко Пе-
тков-4, Марио Янчев-6, Пенчо 
Пенчев, Даниел Грозданов, Ни-
колай Цветков. Водач: Милена 
Иванова. 

„Чардафон" направи важна крачка към 
финалнаòа чеòворка ñ поáеда в Гоце Делчев

продължава от стр. 1
и	 „Организация	 на	 тури-
зма	 и	 свободното	 време“.													
и	 една	 паралелка	 след	
7-ми	клас,		задочно	обуче-
ние	–	 „Електродомакинска	
техника“.	 Вариантите	 за	
новия	 план-прием	 са	 мо-
тивирани	 от	 направените	
досега	 	анкети	с	 ученици,	
срещи	с	бизнеса,	с	РУО	–	
Габрово,	 с	 Общината,	 със	
синдикатите,	на	база		екс-
пертни	 данни	 за	 пазара	
на	труда.	

	 Заместник-кметът	 на	
Община	 Дряново	 и	 пред-
седател	 на	 Тристранния	
съвет	Деница	Вачкова	оп-
редели	 заявения	 от	 учи-
лищата	 прием	 за	 твърде	
амбициозен,	 имайки	пред-
вид	 броя	 на	 учениците,	
завършващи	 в	 Дряново	
7-ми	клас	-	58,	но	при	една	
добра	кампания	по	приема		
-	 каза	 тя	 -	 биха	могли	 да	
се	 привлекат	 ученици	 из-
вън	общината.	Началникът	
на	 РУО	 -	 Габрово	 Георги	

Маринов	 изведе	 основни-
те	 акценти	 от	 политика-
та	 на	 МОН	 за	 средното	
образование,	 като	 говори	
за	Списъка	на	защитените	
професии,	 за	 регламенти-
раната	 вече	 подкрепа	 на	
държавата,	 осигуряваща		
дофинансиране	 на	 непъл-
ните	 паралелки,	 за	 въз-
можността	 представители	
на	бизнеса	и	нестопански	
организации,	 както	 и	 от-
делни	 физически	 лица	 да	
влязат	при	учениците,	как-

то	 и	 учениците	 да	 отидат	
при	тях,	за	да	се	постигне		
така	 необходимата	 връзка	
между	социалната	среда	и	
училището.	
	 Тристранният	 съвет	 на	
Община	 Дряново	 ще	 про-
веде	 още	 две	 заседания	
–	 през	 април	 „Заетост	 –	
информация	 за	 назначени	
работници	 по	 проекти	 и	
програми“	 и	 септември	 –	
„Информация	за	кандидат-
стване	 и	 изпълнение	 на	
текущи	проекти	програми“.

План-приема за новаòа учеáна ãодина оáñъди дряновñкияò Съвеò ...


