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СОТ 161 
ИСТИНСКИЯТ 

ЛИДЕР В ОХРАНАТА 
И СИГУРНОСТТА

гр. Габрово
ул. „Орловска“ 39                     
0884 116 417

„Импулс“ АД - Габрово 
търси да назначи на работа 

мАшИННИ ОпЕРАТОРИ на машини 
с ЦпУ, НАСТРОйчИК на стругове 

с ЦпУ и шЛОСЕРИ, пОРТИЕР.
Ние предлагаме:
1. Отлично заплащане, допълнителни финансо-
ви бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. Работа в екип от млади амбициозни хора, 
доказани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалифика-
ция и професионално израстване.

Справка на тел. 066/899-542 или
 0879/406-796 - Величка Раева - личен състав.
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Фокуñници от цял ñвят 
ñå ñъáират в Гаáрово

 Със злато и бронз се за-
върнаха близнаците джудисти 
Атанас и Виктор Рачеви от 
участието си в 14-то изда-
ние на международния турнир 
„Младост Европа“, проведен в 
Ниш, Сърбия. Надпреварата съ-
бра малки таланти от Сърбия, 
Македония, Гърция, Хърватия и 
България.  Атанас се пребори 
за златото в категория до 25 
килограма при най-малките. 
По волята на жребия Наско 
прескочи четвъртфиналите, а 
на полуфинала се наложи над 
състезател от клуб „Шампион“ 
(София). В спора за златото 
възпитаникът на треньорите Ге-

орги Колев и Христо Христов 
победи представителя на сръб-
ската школа Никола Петрович 
от Обреновац.
 Виктор участва в катего-
рия до 31 килограма, в която 
отличията си оспорваха 12 със-
тезатели. Той също прескочи 
първия кръг, а на четвъртфи-
налите отстрани състезател от 
Гърция. В двубоя за място на 
финала габровският талант отс-
тъпи на Анджи Балабанов от 
ДК „Топалов“ (София), но след 
това постигна още един успех 
в репешажите - срещу Лазар 
Бачич от ДК „Бор“ (Сърбия), и 
спечели бронзовото отличие. 

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

  Отлично се предста-
ви отборът на ПМГ „Акад. 
Иван Гюзелев“ - Габрово 
на Националната олим-
пиада по информатика. 
Участваха 13 ученика от 
гимназията. Те спечелиха 3 
бронзови медала, 4 места 
в разширените национал-
ни отбори и много грамоти 
за отлично представяне. 
Националната олимпиада 
по информатика се про-
веде в Стара Загора от 15 
до 18 март, състезавали са 
се 122 ученика от цялата 
страна, съобщи ръководи-

телят на отбора Зорница 
Дженкова.
 Трето място и брон-
зов медал спечели Мар-
тин Копчев. Ученикът от 
9 клас отново е решавал 
задачи с големите в със-
тезателна група „А“ (11-12 
клас) и за втора поредна 
година попадна в разши-
рения национален отбор 
по информатика. Добрин 
Башев също има бронзов 
медал в група „В“ (9-10 
клас) и запазено място 
в разширения младежки 
национален отбор. Трето 
място, бронзов медал и 
място в разширения мла-

дежки национален отбор 
има и за Ясен Пенчев, 
той се състезава в група 
„C“ (7 и 8 клас). Отлично 
се е представил и Емил 
Рибарев - младша възраст, 
който също е включен в 
разширения младежки на-
ционален отбор.
 „Чест за нас е, че са 
включени толкова наши 
деца в разширените на-
ционални отбори. След ня-
колко контроли до края на 
годината сред тях ще бъ-
дат определени национал-
ните отбори на страната 
младша и старша възраст“, 
казва още Дженкова.

СВЕтозАр ГАтЕВ

 БК „Локомотив“ и БК 
„Чардафон“ показаха, че 
отборите у нас могат да 
работят заедно и да обме-
нят опит. Двата български 
клуба участваха в събитие 
под надслов „В името на 
играта да бъдем приятели“, 
което се проведе в зала 
„Никола Петров“ в Горна 
Оряховица. 
 „Искаме  да покажем 
реалността, че баскетбо-
лът създава приятелства 
без ограничение от град, 
район и клуб”, обясняват 
идеята си организаторите.
 В инициативата се 
включиха шест отбора, 
съставени от по петима 
играчи. Малчуганите игра-
ха в смесени тимове, като 
си размениха екипите, на 
които присъстваше надпи-
сът „В името на играта да 
бъдем приятели”. Имаше 
подаръци и топки с авто-
графи. Публиката се заба-
вляваше с музика и танци, 

които допълниха празника. 
Треньорите Цвятко Тръв-
нев и Антонио Станков 
се раздадоха и в орга-
низацията, и на терена, 
подкрепени от известните 
баскет маниаци Фурууа 

Брендакс (съдия) и Данаил 
Киров.
 „Момчетата демонстри-
раха отлични умения, на-
прежението от съревнова-
нието го нямаше, а беше 
заместено от удоволстви-

ето от играта. Ще попита 
някой: не се ли губи сми-
сълът на състезателния ха-
рактер? Бихме отговорили 
така: попитайте някой от 
родителите или състеза-
телите как се чувстваха?! 

И за нас беше истинско 
удоволствие да споделим 
този ден и тази емоция. 
Благодарности на Евелина 
Карамузова-Андреева за 
снимките и за изработката 
на тениските, както и на 
балет ЕТНА”, добавиха от 
двата клуба.

И в имåто на иãрата 
утвърäихмå нашåто 
приятåлñтво! 
АНтоНИо СтАНкоВ, 
трЕНьор: „Няма как да 
се предаде емоцията от 
днешния ден, трябваше да 
сте там и да видите играта 
на момчетата, които до 
този момент са излизали 
на терена като противни-

ци, а днес в един отбор, 
с една мисия. Беше уни-
кално! Играха така, все 
едно всеки ден тренират 
заедно, забавляваха се, 
доставиха удоволствие и 
на родители, и на публика. 
Момчетата демонстрираха 
отлични умения, напреже-
нието от съревнованието 
го нямаше, а беше замес-
тено от удоволствието от 
играта. И ние, треньорите - 
Цвятко Тръвнев и Антонио 
Станков, се раздадохме 
и в организацията, и на 
терена, подкрепени от из-
вестните баскет маниаци 
Фурууа Брендакс (съдия) 
и Данаил Киров. Ще по-
пита някой: не се ли губи 
смисълът на състезател-

ния характер? Бихме от-
говорили така: попитайте 
днес някой от родителите 
или състезателите как се 
чувстваха... различно и 
много приятно! И за нас 
беше истинско удоволст-
вие да споделим днешния 
ден и емоция! Благодарим 
и на Evelina Karamuzova-
Andreeva Евелина Караму-
зова-Андреева за снимки-
те и за изработката на  те-
ниските, и на балет ЕТНА!“

„Чарäафон” и „Локомотив” (Г. Оряховица) 
иãраха заåäно за áаñкåтáола и приятåлñтвото

Три мåäала за ПМГ от Националната олимпиаäа по информатика

Братя Рачåви ñпåчåлиха мåäали 
на турнир по äжуäо в Сърáия

ВЕлА лАзАроВА

  Емили Цонева, чети-
ринадесетгодишната пиа-
нистка завоюва Гран при 
на Четвъртия национален  
конкурс „Децата  на  Бъл-
гария“, проведен на 16 
март в град Шумен.
 Възпитаничка на кла-
вирния педагог Весела  
Пенева, тя има сериоз-
на музикална биография 
с десетки  национални и  
международни награди и  
изяви. 

Гран при за Емили Öонåва от 
Музикалåн клуá „Вåñåла” в Шумåн 

на стр. 4
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ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
глЕдач на служЕБни жиВоТни

къМ „приюТ за БЕзсТопансТВЕни жиВоТни“

 I. минимални и специфични изисквания към кан-
дидатите:
 1. Образование – средно;
 2. Да не е осъждан за умишлени престъпления от 
общ характер;
 3. Професионален опит – не се изисква.
 II. Необходими документи при кандидатстване:
 1. Заявление за участие в подбор;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за придобита образователно-
квалификационна степен;
 4. Копие от документи, удостоверяващи професио-
нален опит.
 III. място и срок за подаване на документи:
 Заявленията, заедно с необходимите документи се 
подават в Центъра за услуги и информация на гражда-
ните (стая 110) на първи етаж в сградата на Общинска 
администрация  - Севлиево в срок до 29 март 2019 г. 
 За контакти: тел. 0675/396 117 – отдел „Управле-
ние на човешки ресурси”.  
 IV. Лицата, подали документи за участие, ще бъдат 
уведомени допълнително за дата и час на провеждане 
на интервюто. 

 Община Севлиево и 
организаторите на фести-
вала „Семе българско“ ще 
възродят традицията за 
размяна на традиционни 
сортови семена. 
 През последните го-
дини светът се фокуси-
ра върху здравословната 
консумация на плодове и 
зеленчуци от съответната 
географска ширина. Чо-
вешкото ДНК, чиято памет 
е събрала информацията 
за всичко, свързано с по-
коленията преди нас, е 

причината тази научна те-
ория да събира все пове-
че привърженици. Защо 
споделяме това? Защото 
едва ли някой може да 
обори факта, че няма по-
вкусни от българските сор-
тове плодове и зеленчуци, 
които помним от детството 
си, търсим при избора си 
на стоки и за жалост - все 
по-рядко намираме. 
 И ако глобалният па-
зар в света без граници 
ни налага вкусове и храни, 
които ние не припознава-

ме като свои, то Община 
Севлиево и организатори-
те на фестивал „Семе бъл-
гарско“ отправят следното 
предизвикателство - доне-
сете, споделете и вземете! 
Да предадем щафетата, 
споделяйки своето имане 
от семена, за да не из-
чезнат. Да възродим чрез 
личен пример традицията 
за размяна, която нашите 
баби и дядовци са прак-
тикували векове наред, за 
да ги има семената и бъл-
гарските вкусове за поко-

ленията след нас. 
 „Дом за семена“ е но-
вата инициатива на орга-
низаторите на фестивал 
„Семе българско“, подкре-
пена за поредна година 
от Община Севлиево. Кам-
панията отправя предиз-
викателство към всички, 
които могат и искат, да до-
несат, оставят и вземат за 
своите градини или бал-
кони семена от български 
сортове в специално мон-
тираната инсталация под 
формата на кошер в парк 

„Казармите“ в Севлиево.  
 „С радост застанахме 
зад идеята българските 
сортове да намерят своя 
дом, да се приютят под 
един покрив и да успеят 
да достигнат безплатно до 
все повече нашенци, тър-
сещи вкуса на истинската, 
ароматна и здравословна 
храна”, коментира кметът. 
 На 20 април в парк 
„Казармите“ в Севлиево 
домът на семената ще 
отвори врати - донесете, 
споделете и вземете!

рУЖА лЮБЕНоВА
 Габровец, станал сви-
детел на грабеж на бул. 
„Могильов“, е известил ор-
ганите на реда и е помог-
нал за бързото залавяне 
на извършителя. 
 Около 17 часа на 13 
март т. г. на спешния те-
лефон 112 позвънил габ-
ровец, който видял, че на 
бул. „Могильов“ пред № 
2 младеж ударил жена в 
главата, отнел е мобилния 
й телефон и избягал.
 „След проведени не-
отложни заградителни и 
оперативно-издирвателни 
мероприятия от служите-
ли на Районното полицей-
ско управление в Габрово  
около 17.40 часа на съща-

та дата е задържан извър-
шителят на престъпление-
то – непълнолетно лице от 
същия град – съобщиха от 
Областната дирекция на 
МВР. - Мобилният телефон, 
откраднат при престъпле-
нието, е намерен и иззет. 
Пострадалата 46-годишна 
жителка на град Габро-
во е транспортирана до 
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ 
и настанена за лечение 
в хирургично отделение с 
диагноза „Комоцио“. 
 В габровската полиция 
е започнато досъдебно 
производство срещу не-
пълнолетния за извърше-
ния грабеж. Младежът е 
бил задържан за часове и 
после освободен.

 Община Севлиево за-
почна почистването на 
улиците и парковите прос-
транства още през пър-
вите дни с по-топло вре-
ме. Почистващите машини 
мият улиците, работниците 
почистват канавки, тро-
тоари, пътища и зелени 
пространства. Целта е гра-
дът да продължи да бъде 
чист и приветлив. 
 През тази година Об-
щина Севлиево ще почист-
ва ежедневно основните 
паркове и детски площад-
ки. Общинските служители 
се стараят да поддържат в 
чист вид всеки ден парко-
вете „Казармите“, „Чернич-
ките“, „Априлско въстание“, 
ДК „Мара Белчева“, „Бо-
рова гора“ и градинката 
при Автогарата. Същото се 
прави и с основните пло-

щадки в града, а веднъж 
на няколко дни се почист-
ват всички места за игра 
на децата и околоблокови-
те пространства.
 Паралелно с почиства-
нето всеки ден се поддър-
жат и почистват основните 
улици, всички останали 
се почистват и поддър-
жат съгласно установения 
график. Поддръжката се 
извършва от 20 работника 
от звено БКС и 13 служи-
тели на Общинско пред-
приятие „Озеленяване и 
благоустройство” към Об-
щина Севлиево. Отделно 
Общината има подписан 
договор с фирмата „Нео 
Титан“, която също почист-
ва и поддържа улиците и 
околоблоковото простран-
ство в града и съседните 
населени места.

 През тази година Об-
щина Севлиево ще раз-
ширява обхвата на дей-
ностите по почистване и 
поддържане, спрямо 2018 
година. Планирано е да 
бъдат почиствани и под-
държани общо 360 хил. 
кв. метра улична мрежа 
и паркови пространства, 
което е със 144 хил. кв. 
метра повече спрямо ми-
налата година. 

 Чрез мерките за под-
държане и почистване Об-
щина Севлиево цели да 
намали замърсяването на 
въздуха, както и да подо-
бри като цяло качеството 
на живот на хората в гра-
да и околните населени 
места. Планира да засади 
и около 100 нови дръвче-
та. Половината от тях ще 
бъдат засадени още през 
месец април.

оБщИНА СЕВлИЕВо

 Нотариуси от цялата 
страна веднага започнаха 
да използват новата услу-
га в администрацията, за-
яви кметът д-р Иван Ива-
нов. Община Севлиево се 
присъедини към Система-
та за сигурно електронно 
връчване. Самата система 
позволява изпращане и 
получаване  на електронни 
документи между публични 
органи и физически или 
юридически лица, които 
са регистрирани и имат 
персонални профили. Чрез 
нея се предоставя услуга-
та Електронна препоръча-
на поща по смисъла на Ре-
гламент (ЕС) № 910/2014. 
Системата предоставя въз-
можност за известяване 
чрез електронна поща или 

SMS съобщения за дъл-
госрочно съхранение на 
документи и информация 
за изпратени или получе-
ни документи и съобще-
ния. Всички е-документи 
се удостоверяват с дата 

и час на подаване или на 
връчване.
 Внедрената от нас 
система веднага прово-
кира интереса на нота-
риуси от цялата страна 
да се възползват от този 

комуникационен канал и 
да изпращат в Общината 
необходимата информа-
ция, коментира и кметът 
на града д-р Иван Иванов. 
Той припомни, че по този 
начин нотариусите изпъл-
няват изискванията на За-
кона за местните данъци и 
такси, съгласно който но-
тариусите в 7-дневен срок 
от извършване на сделка-
та уведомяват съответната 
община за прехвърлените 
вещни права върху недви-
жимите имоти и превозни-
те средства.
 Съобщенията, получени 
чрез системата за сигурно 
Е – връчване, се обра-
ботват от оправомощени 
служители на Община Се-
влиево и се завеждат в 
системата за документо-
оборот.

 Предстои надграждане 
на системата на държавно 
ниво, като ще се даде въз-
можност за разширяване 
на обема на обменяните 
съобщения и документи 
между регистрираните по-
требители. 
 Ще се осигури и въз-
можност за автоматизира-
но служебно регистриране 
на  административните ор-
гани, занапред е предви-
дена и интеграция със сре-
дата за междурегистров 
обмен RegiX, чрез която 
да се извършва провер-
ка за коректност на да-
нните на юридическите и 
физическите лица при ре-
гистриране в системата. В 
следващ етап е планирано 
и разработване на допъл-
нителни функционалности 
на системата. 

СВЕтозАр ГАтЕВ

 Много добро предста-
вяне направиха състезате-
лите на клуб „Орловец 93“ 
при първото си участие за 
годината в лекоатлетиче-
ски крос. Възпитаниците 
на треньора Веселин Ге-
оргиев застанаха на старт 
в 27-то издание на мемо-
риала „Димитър Върбанов 
– Митето“, който събра над 
200 бегачи от всички въз-
растови групи. Тази година 
организаторите предло-
жиха отлично кроскънтри 
трасе с дължина на оби-
колката от 1000 метра и 
1500 за мъжете и жените. 
 Габровските лекоатле-
ти завоюваха две първи, 
едно второ и едно трето 
място и още две позиции 
в топ 6.
 Националната шампи-
онка в зала на 800 ме-
тра Ева Петкова спечели 
старта при девойките под 
18 години. Тя пробяга дис-
танцията от 3000 метра за 
11:42 минути. С близо ми-
нута по-бавна беше Мари-
яна Мутафова („Атлетик 90“ 
– Луковит, 12:40 мин.), а 

бронза взе съотборничка-
та на Ева Ния Вичева, фи-
ниширала с време 12:48.8 
минути. Златно отличие за-
воюва и Маргарита Радева 
в надпреварата при девой-
ките под 20 години, също 
на 300 м. Нейното време 
беше идентично с това на 
Ева - 11:42.4 минути, и с 23 
секунди по-добро от резул-
тата на втората - Радости-
на Балова („Русе Кар Мо-
тор Спорт“, 12:05.7 мин.). 
 При юношите Кристи-
ян Станчев се пребори за 
среброто в групата под 
16 години на 2000 метра 
(7.00.7 мин.). С 14 секун-
ди по-бърз беше предста-
вителят на домакините  
Емил Веселов („Спартак“, 
Койнаре, 6:46.9 мин.). Във 
възрастовата група под 18 
години на 4000 метра Асен 
Статев и Димитър Чола-
ков финишираха на пето и 
шесто място. 
 Дряновката Маринела 
Нинева спечели надпрева-
рата при жените на 6000 
метра, а при мъжете на 
същата дистанция побе-
дител стана Митко Ценов 
(„Атлет“ - Мездра).     

 Отборът на „Янтра 
Габрово“ записа победа с 
2:1 при визитата си на „Ло-
комотив“ (Дряново) в среща 
от 19-я кръг на първенство-
то в Северозападната Трета 
лига. И двете попадения на 
стадиона в съседния град 
бяха реализирани от Хрис-
тиян Кожухаров. В края на 
първата „седмицата“ засече 
с глава центриране на брат 
си Пламен, а в 70-та минута 
капитанът на „Янтра Габро-
во“ беше повален в нака-
зателното поле и Християн 
реализира дузпата. В самия 
край на срещата домакини-
те също получиха правото 
да изпълнят 11-метров на-
казателен удар, за игра с 
ръка в пеналта на Денислав 
Николов, и Ростислав Дан-
чев фиксира финалното 1:2.
 „Това беше най-слабият 
ни мач до момента. Може 
би имаше умора, предвид 
факта, че това беше тре-
ти двубой в рамките на 
седмица, имаше сериозно 
подценяване, а и топлото 
време оказа влияние, при 
положение, че тренираме 
вечер при съвсем различни 
условия. Момчетата дадоха 
точно толкова, колкото да 

победим минимално и да 
имаме контрол върху мача“, 
коментира след срещата 
треньорът Петър Кръстев.
 „Янтра Габрово“ започна 
срещата в състав: Христо 
Лалев, Денислав Николов, 
Илиян Илиев, Мартин Анге-
лов, Николай Андреев, Сте-
фан Иванов, Християн Ко-
жухаров, Тодор Чирпанов, 
Искрен Писаров, Християн 
Василев и Пламен Кожуха-
ров – капитан. В последните 
20 минути влязоха Денчо 
Шипкалиев, Иво Георгиев и 
Захари Михайлов. 
 Във временното класи-
ране „Янтра Габрово“ остава 
на втора позиция с ак-
тив от 44 точки, на 5 зад 
лидера „Спартак“ (Пле-
вен), който разгроми у 
дома „Локомотив“ (Ме-
здра) с 5:1. Трети вече е 
съставът на „Севлиево“, 
който записа домакин-
ски успех срещу „Първа 
атомна“ с 3:1 и изпрева-
ри „Вихър“ (Славяново) 
и „Бдин 1923“ (Видин). В 
следващия кръг „Янтра 
Габрово“ ще приеме 
„Партизан“ (Ч. бряг). Ма-
чът е на 24 март от 14.30 
часа на стадион „Христо 

Ботев“. 
Резултати от 19 кръг:
„Ком“ (Берковица) - „Вихър“ 
(Славяново) 1:0
„Янтра“ (Полски Тръмбеш) - 
„Бдин 1923“ (Видин) 2:0
„Спартак“ (Плевен) - „Локо-
мотив“ (Мездра) 5:1
„Локомотив“ (Дряново) - 
„Янтра“ (Габрово) 1:2
„Партизан“ (Червен бряг) - 
„Академик“ (Свищов) 4:0
„Ботев“ (Луковит) – „Трявна“ 
(Трявна) 1:1
„Павликени“ - „Левски 2007“ 
(Левски) 3:1
„Севлиево“ - „Първа атомна“ 
(Козлодуй) 3:1

анахроника
 45-годишен мотоциклетист пострада на входа на разклона 
за Дряновския манастир на 17 март т. г. Около 13 часа в дря-
новската полиция е получен сигнал за пътно произшествие на 
пътя Габрово - Дряново, в споменатия участък. На място било 
установено, че са се ударили лек автомобил „Тойота Корола“ с 
великотърновска регистрация, управляван от 27-годишен жител 
на Велико Търново, и мотоциклет „Хонда 1000“ със същата ре-
гистрация, управляван от 45-годишен жител на Горна Оряховица. 
Пострадалият мотоциклетист е настанен в ортопедично отделение 
на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ в Габрово с фрактура на десния 
лакът. Водачите са били изпробвани за употреба на алкохол, но 
такъв не се е оказал. Образувано е досъдебно производство.
 С наркотика метамфетамин е задържан 42-годишен пътник в 
лек автомобил „Фолксваген Голф“. Патрулиращи полицаи спрели 
колата за проверка на 14 март т. г. около 18 часа на ул. „Найден 
Геров“ в Габрово. „Фолксваген“-ът, с габровска регистрация,   
бил управляван от 21-годишен жител на същия град. При про-
верката е установено, че пътникът в автомобила – 42-годишният 
мъж, държи бяло кристалообразно вещество, което при напра-
вения полеви наркотест реагирало като метамфетамин. И по 
този случай е образувано досъдебно производство. Мъжът е бил 
задържан за часове в габровската полиция. Непълнолетен, у ко-
гото е открит наркотик, е задържан в района на училище „Райчо 
Каролев“ в Габрово. Полицаите са му направили проверка на 13 
март, съобщиха от ОД на МВР - Габрово. В джобовете му били 
намерени 2,7 грама марихуана. По случая е образувано досъдеб-
но производство. Непълнолетният е задържан за 24 часа.
 С наркотик зад волана е задържан 34-годишен жител на 
Габрово. Автопатрулен екип спрял за проверка „Мерцедес“ на 12 
март около 23 ч. на ул. „Свищовска“ в Габрово. При проверката 
с техническо средство „drug check 3000“ е установено, че мъжът 
е седнал да управлява под влиянието на канабис. Полицаите му 
издали талон за медицинско изследване, но мъжът не е дал кръв. 

Оáщина Сåвлиåво ñå приñъåäини към ñиñтåмата 
за ñиãурно åлåктронно връчванå на äокумåнти

Сåвлиåво ñтава äом на ñåмåната на 20 април

В Сåвлиåво започнаха почиñтванåто на ãраäа и ñъñåäнитå наñåлåни мåñта

Силно прåäñтавянå на 
ãаáровñкитå лåкоатлåти

„Янтра Гаáрово" взå 
минимална поáåäа в Дряново

класиране:
Спартак (Плевен)  46:7 49  
Янтра Габрово (Габрово) 53:20 44
Севлиево (Севлиево) 35:19 35   
Вихър (Славяново) 23:16 34   
Бдин 1923 (Видин) 40:21 33   
Ком (Берковица) 23:20 29
ОФК Локомотив (Мездра) 39:37 29
Академик (Свищов) 31:34 29
Павликени (Павликени) 28:34 27   
Ботев (Луковит) 23:21 24
Първа атомна (Козлодуй) 34:32 23
Партизан (Червен бряг) 25:25 22
Трявна (Трявна) 17:32 18
Янтра (Полски Тръмбеш) 21:44 17
Левски 2007 (Левски)  13:54 10
Локомотив 1927 (Дряново)  15:50 7  

Граáåж на „Моãильов", нåпълнолåтåн 
уäари жåна и й взå тåлåфона
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ЯНА ЕНЧЕВА

 Стефан Тафров, който 
спечели вътрешните избо-
ри за подреждане евро-
листата на Движение „Да, 
България”, посети Габрово 
миналия четвъртък заед-
но с Димитър Неделчев и 
Сева Памукчиева, членове 
на Националния съвет на 
движението. 

През деня Тафров и 
екип заложиха на нефор-
малните срещи по ули-
цата на града, в които 
кандидатът за евродепутат 
с нескрито удоволствие 
установи, че габровци го 
припознават като дипло-
мат и бивш посланик на 
България в ООН.

Вечерта в конферент-
ната зала на МОЛ Габро-
во Стефан Тафров запозна 
откликналите на поканата 
за среща граждани с иде-
ите си за бъдещето на Ев-
ропейския съюз и каузите, 
за които ще работи, ако 
бъде избран за евроде-
путат.

Водещият кандидат на 
„Да, България” подчерта, 
че залогът на 26 май е 
голям и изборите за нов 
Европейски парламент са 
наистина решаващи зара-
ди ситуацията в Европа 
и процъфтяващия нацио-
нализъм и популизъм. Та-
фров прогнозира, че сблъ-
съкът между проевропей-
ските и антиевропейските 
нагласи ще е силен и даде 
пример с крайнодясната 
Марин льо Пен, с управля-
ващия в Италия евроскеп-
тик Матео Салвини, с ун-
гарския премиер Виктор 
Орбан, който създава про-

леми на ЕНП. 
В „лагера” с антиевро-

пейско поведение Тафров 
постави и лидера на БСП 
Корнелия Нинова. 

„Макар непризната, но 
реална - коментира още 
той - е коалицията меж-
ду ГЕРБ и ДПС – едните 
членуват в Европейската 
народна партия, другите - 
в Алианса на либералите 
и демократите за Европа.”

Стефан Тафров не 
скри, че има различни 
мнения по въпроса дали 
да се разширява обеди-
нението „Демократична 
България” за предстоящия 
евровот или не. „В ДБ 
засега влизат 3 партии 

– „Да, България”, ДСБ и 
Зелените. Водят се пре-
говори със СДС и ДБГ, 
но има дебат по въпро-
са какво губим и какво 
печелим – каза Тафров, 
отговаряйки на въпрос как 
ще се подредят листите 
в обединението. - Според 
едни включването на СДС 
и ДБГ изглежда като усил-
ване, според други – като 
отстъпление и предаване 
на принципи. Ние искаме 
от коалиционните си парт-
ньори ясно да кажат две 
неща: „Ние сме против 
сегашното управление в 
България” и „Ние сме про-
тив националпопулизма и 
искаме изключването на 

Орбан от ЕНП”.
На въпрос каква кауза 

ще защитава в Европей-
ския парламент, ако бъде 
избран, Тафров отговори 
по следния начин:

„Ясно поставените 
проблеми са начало на 
тяхното решение. А основ-
ният проблем на България 
е дефицитът на доверие. 
С вашия глас трябва да 
изпратите в Европа хора, 
които могат да стопят този 
дефицит. Доверие се въз-
становява по един начин - 
като се казва истината. Аз 
съм силен проевропеец, 
но от лицемерни отноше-
ния полза няма. През 2007 
година България беше при-

ета в Европейския съюз с 
доверие в аванс. Затова 
и Европейската комисия  
непрекъснато ни наблю-
дава, но нейните доклади 
стават все по-беззъби, за 
което си има политически 
и партийни причини. ЕНП 
има ГЕРБ, АЛДЕ има ДПС, 
Европейските социалисти 
имат БСП и нашите партии 
си имат своите лостове 
на влияние върху Европей-
ската комисия и нейните 
доклади. Но въпреки това 
не можем да излъжем 
партньорите си в Европа – 
Франция, Германия, Холан-
дия..., те имат посолства, 
виждат, информират се за 
всичко. Факт е, че съдеб-
ната система не работи 
добре, че имаме проблем 
с правовата държава, с 
неназованите още винов-
ници за КТБ, с непровере-
ния самолет от Бахрейн, с 
корупцията, с усвояването 
на еврофондовете. Нашият 
приоритет - на представи-
телите на демократичната 
общност, е да се спра-
вим с проблема правова 
държава, да се избегне 
политизацията в съдебната 
система. Никъде в цивили-
зования свят няма тако-
ва нещо - неконтролируем 
главен прокурор.

Вашият глас ще реши 
кого да изпрати в Евро-
пейския парламент. Моята 
идея е, че това трябва 
да са хора, които казват 
истината и защитават ин-
тересите на България - 
България да е на масата, 
където се вземат решени-
ята. Знаете, че има опити 
Европа да се изгражда 
на две скорости, а когато 

една страна не е на маса-
та, значи е в менюто”.

Като лична кауза пред-
ставителят на „Демокра-
тична България” посочи, че 
би работил за обвързва-
не на еврофондовете със 
състоянието на правовата 
държава. 

„Когато се вижда, че 
има проблем, нека евро-
фондовете се замразят – 
предлага Тафров. – Разби-
ра се, България извлича 
полза от тях – Софийско-
то метро например. Но 
се строят и едни огромни 
стадиони, а няма кой да 
играе  футбол. Нуждите на 
хората са по-прозаични. 
Трябва да се смени под-
хода към отчитането на 
евросредствата - да не е 
по документи, а по резул-
тати.” 

Бившият посланик на 
България в Италия, Ве-
ликобритания, Франция, 
ЮНЕСКО и ООН отгово-
ри индиректно на въпроса: 
„С какво може да бъде 
по-добър представител на 
България в ЕС от другите 
кандидати”:

„Европейският парла-
мент е една голяма между-
народна институция от 751 
депутати. Но тя е и една 
човешка общност и да се 
наложиш в тази среда, 
трябва да си интелиген-
тен, информиран, дипло-
матичен, точен, да гово-
риш няколко езика. Не се 
хваля, но като човек, кой-
то владее 6 езика, зная, 
че отношението е съвсем 
друго, когато разгова-
рям с представители на 
Италия, Испания, Англия, 
Франция, Полша, Русия на 

техния език. Естествено, 
че е важно да идваш от 
голяма и богата държава, 
но аз съм виждал в ООН 
представители на малки 
държави как се налагат 
заради качествата, които 
притежават. Без да се из-
тъквам, мисля, че съм во-
дил успешни кампании за 
България 9 години в ООН.”

Дипломатът и кандидат 
за новия ЕП обеща, че ще 
идва в Габрово и по време  
на самата предизборна 
кампания.

* * * 
 Стефан Тафров е рoдeн 
в Coфия пpeз 1958 година. 
Пpитeжaвa виcшe жypнaлиc-
тичecкo oбpaзoвaниe. Ди-
плoмaт, интeлeктyaлeц, 
пoлитик и oбщecтвeник, eдин 
oт cъздaтeлитe нa CДC и 
вecтник „Дeмoкpaция”. Бил e 
външнoпoлитичecки cъвeтник 
нa пpeзидeнтa Жeлю Жeлeв, 
зaмecтник-миниcтъp нa 
външнитe paбoти в пpaви-
тeлcтвaтa нa Филип Дими-
тpoв и Ивaн Kocтoв, пocлaник 
нa Бългapия пocлeдoвaтeлнo 
в Итaлия, Beликoбpитaния, 
Фpaнция и ЮHECKO, кaктo и 
двa пъти пocлaник, пocтoянeн 
пpeдcтaвитeл нa Бългapия в 
OOH – Hю Йopк.
 Hocитeл e нa Opдeнa нa 
Пoчeтния лeгиoн, cтeпeн 
„Koмaндиp“, и нa Opдeнa нa 
Итaлиaнcкaтa звeздa, cтeпeн 
„Oфицep“.
 Paбoтил e aктивнo зa 
пpиcъeдинявaнeтo нa Бългapия 
към HATO и Eвропейския съюз, 
зa пoдoбpявaнe oбpaзa нa 
cтpaнaтa ни в чyжбинa и в 
зaщитa нa нeйнитe интepecи. 
Bлaдee фpeнcки, aнглийcки, 
итaлиaнcки, иcпaнcки, pycки и 
пoлcки.

Стефан Тафров, фаворит на „Да, България” в изборите за Европейски парламент на 26 май:

политика

Иñкамå коалиционнитå ни партньори яñно äа кажат äвå нåща: „Против ñмå 
ñåãашното управлåниå в Бълãария” и „Против ñмå националпопулизма" 

рУЖА лЮБЕНоВА

 „В края сме на един 
много тежък мандат на 
Европейския парламент 
и Европейската комисия, 
защото Европа беше спо-
летяна от три кризи, но те 
ще доведат до по-силен 
съюз“ – заяви в събота 
в Габрово евродепутатът 
Светослав Малинов. Оби-
колката му из България 
преди същинската кампа-
ния за евроизборите бе 
„за да се увеличи процен-
тът на европейските теми“, 
по думите му.
 „Трите кризи по особен 
начин поставиха много въ-
проси, създадоха усещане 
за разпад, но точно в мо-
мента – 2019 година, смея 
да твърдя, че ще доведат 
до по-силен Европейски 
съюз. Първата криза, коя-
то мина почти незабеле-
жимо за България, беше 
кризата с гръцкия дълг. 
Нямате представа колко 
опасно беше това, след 
като в тази криза бяха 
въвлечени както гръцките 
публични финанси с ги-
гантски дефицити, така и 
много частни инвестито-
ри и банки от Западна 
Европа. Заговори се за 
криза в Еврозоната. Тога-
ва бяха месеците с най-
ниски стойности на евро-
то, много по-ниски и от 
стойностите му след Бре-
кзит. Единственият начин 
беше Гърция да признае 
този дълг като резултат от 
собствената си политика 
и да я промени. Та там 
са раздавани огромни бо-

нуси, 13 и 14-та заплата, 
подпомагани са „сираци“ 
по на 34 години и т. н. 
Това в Западна Европа го 
няма! Тази криза отмина, 
благодарение на това, че 
на Гърция бяха наложени 
реформи с жесток натиск 
отвън.
 Гръцката криза бе ва-
жна за нас, за нашето 
бъдеще, защото ние сме 
кандидати за Еврозоната. 
По мои изчисления, ще 
влезем в Еврозоната не 
по-рано от 7 години, но не 
по-късно от 14 години.
 Втората криза за Ев-
ропа беше с бежанците. 
Европейското право не 
беше подготвено да се 
справи с този наплив. 
Правото на убежище е де-
финирано като неотмен-
но право на всеки човек. 
Който предяви претенции, 
че е преследван, трябва 
да бъде приет и настанен 
и едва когато се види, че 
не е така, да бъде върнат. 
В един момент се оказаха 
смесени реални бежанци с 
авантюристи, с хора, кои-
то просто искат да опитат 
късмета си в Европа. Ня-
маше механизъм и въз-
можности да бъдат отся-
вани бързо и ефективно. 
Грешките по тази криза 
бяха признати и осмисле-
ни. Вече тихомълком се 
връщат хиляди, с изклю-
чение на Сирия и Ирак. 
Тази криза вече няма да 
се повтори, защото Ев-
ропейският съюз промени 
правната си рамка, про-
мени подхода си, сключи 
споразумение с Турция и 

засили охраната на грани-
ците. Следващата стъпка 
ще бъде обща политика на 
Европейския съюз относно 
бежанците. 
 Третата криза беше 
Брекзит. Точно в момента 
мога да кажа, че най-опас-
ният вариант - излизане на 
Великобритания от ЕС без 
споразумение, няма да се 
състои. Преодолян е! Този 
вариант беше много опа-
сен, защото означаваше, 
че известно време нямаше 
да има никаква правна 
защита на българите там. 
Щеше да има неяснота и 

правен вакуум – освен за 
европейските граждани и 
за търговията, за приста-
нищата, за товарите и т. н. 
Тази седмица Британският 
парламент гласува окон-
чателно, че при никакви 
условия няма да позволи 
Брекзит – излизане от ЕС, 
без споразумение. Тако-
ва има сключено между 
британското правителство 
и ЕС, но Британският пар-
ламент два пъти отказва 
да го ратифицира. Идната 
седмица Тереза Мей ще 
го предложи в парламента 
пак. Ако го приемат, бук-

вално на другия ден тя ще 
помоли ЕС за отсрочка. 
Тя ще бъде до 1 юли т. г., 
когато новият Европейски 
парламент, след като бъде 
избран през май, се за-
клева. Ако обаче Британ-
ският парламент отхвърли 
за трети път споразуме-
нието, тогава Тереза Мей 
пак ще помоли за отсроч-
ка, но тя ще продължи не-
знайно колко дълго. Това 
ще означава или ново 
споразумение, или нов 
парламент във Великобри-
тания. Или нов премиер. 
Важното е, че най-лошият 

вариант – без споразуме-
ние, вече отмина. Ако се 
стигне до ново споразуме-
ние, то няма да е по-лошо 
от това, няма да бъде до-
пуснато такова нещо. 
 Целият този процес 
доведе до рекордно висо-
ки стойности на доверие-
то към Европейския съюз. 
Всички видяха какво е 
Брекзит и той не вдъхнови 
никого“, заяви Светослав 
Малинов.
 „Още от първия ден 
слушам как Европейският 
съюз щял да се разпадне, 
сега само се смея на по-
добни въпроси“, допълни 
евродепутатът.
 На въпрос на „100 ве-
сти“ за Виктор Орбан, Ма-
линов заяви, че унгарският  
премиер в момента пише 
писма с извинения и моли 
да не бъде изключен. На 
4 март т. г. 12 партии по-
искаха от ръководството 
на Европейската народна 
партия да изключи унгар-
ския президент Виктор Ор-
бан. „От много години Ор-
бан прави демонстрация 
на това докъде може да 
се тества търпението на 
партиите от християнде-
мократическото семейство 
- каза Малинов. - Но за 
много от колегите чашата 
е преляла отдавна, имайки 
предвид неговите открове-
ни лъжи за Европейския 
съюз, директните му на-
падки срещу Европейска-
та комисия и др. Първите 
санкции срещу него са от 
6 години. Дори собствени-
те му съюзници са разоча-
ровани от него“, допълни 

Малинов.
 На 20 март т. г. Евро-
пейската народна партия 
ще обсъди изключването 
на партията ФИДЕС на 
унгарския премиер. „Аз 
и Атанас Атанасов, като 
председател на партия 
„Демократи за силна Бъл-
гария“, ще гласуваме за 
изключването му“, беше 
категоричен Малинов. Ще 
припомним, че с решение 
на ръководството на „Де-
мократи за силна Бълга-
рия“ бе изпратено офици-
ално писмо до председа-
теля на ЕНП г-н Жозеф 
Дол с настояване да стар-
тира процедурата относно 
изключване на партията 
членка. В аргументите на 
ДСБ се казваше, че през 
последните години Виктор 
Орбан „се е превърнал 
в лидер на политическа 
тенденция, обединяваща 
популисти и авторитарни 
националисти от различ-
ни европейски държави, 
пряко насочена срещу 
единството на Европа и 
общите европейски поли-
тики. Според тях режимът 
в Будапеща, противно на 
националните традиции на 
унгарския народ и него-
вите стратегически инте-
реси, се е превърнал в 
ключов съюзник на Путин 
в прокарване на негови-
те политики за разделяне 
и отслабване на ЕС“. В 
официалното си станови-
ще ДСБ призовава бъл-
гарския премиер Борисов 
и ГЕРБ също да подкрепят 
изключването на ФИДЕС 
от ЕНП.

Евроäåпутатът Свåтоñлав Малинов в Гаáрово: „Три кризи 
ñполåтяха Европа, но направиха Европåйñкия ñъюз по-ñилåн"
Една от кризите бе с гръцкия дълг, където имаше 13-та, 14-та заплата, „сираци“ по на 34 години и др.  В Западна Европа подобни неща няма!

Светослав Малинов е български политик от партията „Демократи за силна България“, поли-
толог и преводач. Един от основателите на ДСБ, той е депутат в Народното събрание през 
2005–2009 година и в Европейския парламент от 2009 година. Спечели втори евродепутатски 
мандат през 2014 г. Тогава бе втори в листата на Реформаторския блок. Чрез преференции 
измести водача Меглена Кунева и отново стана евродепутат. Малинов е член на групата на 
Европейската народна партия (ЕНП). В Европарламента е член на Комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешен ред.

Димитър Неделчев, Стефан Тафров и Сева Памукчиева на среща с габровци
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 - Г-н Генев, преди го-
дина споделихте, че иска-
те да напишете за опита 
си на хореограф в рабо-
тата с деца. И тази малка 
книжка вече я държите в 
ръка. Какви бяха първите 
стъпки?
 - Озаглавил съм книж-
ката „Опитът ми на хорео-
граф в ансамбъл „Габров-
че”. Танцът е магия, полет, 
изкуство, начин на живот”.  
Започнах от нулата. На 
гола поляна трябваше да 
се създаде Детски ан-
самбъл за песни и танци 
„Габровче”. Обиколих учи-

лищата и записвах жела-
ещи първо за танцовия 
състав, после за хора и 
оркестъра.
 Всичко това се тру-
паше, трупаше. Минаха 
четири години, докато ги 
сформирам. С оркестъра 
беше най-трудно. Трябваха 
инструменталисти. Отнача-
ло отидохме на фестивал 
с оркестъра на Професио-
налния ансамбъл в Габро-
во.
 Детските състави бяха 
три: малки - до 10 годи-
ни, средна група и големи 
(средношколци). С всяка 

група се работи поотделно 
във физкултурните сало-
ни на някои училища. По-
сле се направи специална 
зала в жилищата на за-
вод „Буря”. Когато напус-
нах работа, съставът вече 
беше към 200-300 деца с 
девет щатни ръководители.
 Първият диригент на 
оркестъра (гъдулка, ка-
вал, тамбура, тъпан)  беше 
Петър Радев. Имах голя-
мо съдействие от ръко-
водството и габровската 
общественост. В Детска-
та музикална школа беше 
разкрит отдел „Народни 
инструменти”.
 За какво ми е натру-
паният опит на хореограф, 
ако не го споделя? И в 
книжката предлагам мой  
„Примерен екзерсис (уп-
ражнение) за деца от 6 
до 8-годишна възраст. При 
най-малките началото се 
оказа най-трудно.
 Децата се нареждат в 
кръг по две, по три, хва-
нати за ръце или свити в  
лактите горе. Обикновено 
в средата на редицата се 
подреждат децата, които 
са по-неритмични. Из-
пълняват се движения от 
всички възможни ритми от 
българската народна музи-
ка. Децата свикват с тези 
упражнения и по-слабите 
танцьори в средата между 

другарчетата си щат, не 
щат  подскачат на удълже-
ното време на такта…
 Всички дългогодишни 
хореографи си спомнят за 
моя колега Иван Иванов 
от Плевен, който смайва-
ше с технически умения. 
Друг хореограф, който из-
ползваше опита им, е Ко-
льо Тодоров от Габрово.  
 Когато дойде за по-
мощник Лъчезар Захари-
ев, той вече знаеше нови 
неща от София.
 - Споделен, Вашият 
опит ценно методическо 
ръководство ли е?
 - Смятам, че ще е та-
кова за тези колеги, кои-
то се интересуват. Имам 
идея да организирам един 
курс за деца с моя колега 
Ивайло Първанов - хоре-
ограф на ансамбъл „Пла-
мъче” в квартал Младост,  
София. С детския състав 
на ансамбъл „Люлин” вече 
приложих моя екзерсис. 
По случай 1 март ансам-
бълът излезе с жизнера-
достния танц „Северняшка 
сюита” в големия концерт 
в НДК. На другия ден съ-
щият състав участва в пре-
даването „Иде нашенската 
музика” на БНТ.
 Предстои ми още ра-
бота с ансамбъл „Люлин” 
по усъвършенстване на по-
становката, което видях на 

излизането им на сцена.
 В София споделям оп-
ита си за най-малки деца 
и с габровката Весела Ген-
чева, хореограф на ансам-
бъл „Хорце”.
 Ще занеса от тези 
книжки на Красимир 
Петров, председател на 
Съюза на танцовите дей-
ци, който ме подтикна да 
споделя опита си.
 - продължавате да не 
се щадите в работата си 
на хореограф?
 -  Вярно е. В процеса 
на работа никога не съм 
се щадял. Щом сметнех, 
че дадено дете има по-
тенциал, допълнително се 
занимавах с него.
 Когато дойде време да 
се даде име на детския 
ансамбъл, ние се спряхме 
на името „Габровче”. Нали 
габровецът е синоним на 
трудолюбие, предприемчи-
вост, пресметливост, от-
говорност, с чувство за 
хумор.
 ДФА „Габровче” и до 
днес продължава да се из-
явява за радост на всички, 
да жъне победи с високи-
те си художествени пости-
жения у нас и по света.
 - Другата новоизлязла 
книжка е второ, допълне-
но издание габровски ху-
мор „Блага ракия”. Какво 
ново при нея?

 - Първото издание 
имаше успех. Тя е под ре-
дакцията на писателя Мин-
чо Г. Минчев, с чудесните 
илюстрации на графика Ти-
хомир Русинов. 
 В нея стиховете с ху-
мористичен привкус са ро-
дени от празника „Ракия 
магия” в село Ганчовец, 
Дряновско. Вече две годи-
ни участвам на празника с 
габровски хумор.
Мазето Ганчовско и ракия-
та от слива „Сливодрела”
Мазето ганчовско не е го-
лямо и има стойност, щом 
е пълно само и щом врата-
та му отворим,
ние знаем – кризата, че 

ще преборим.
То има незначителни раз-
мери,
Но в него всеки нещо ще 
намери…
 - Вашият римуван ху-
мор се радва на голям 
успех на различни праз-
ници в страната?
 - Вече е готова про-
грамата на пътуване за 
пролетта и лятото.  
 Обикновено участвам 
по изяви с хоровия състав 
на Цанка Иванова.
 Разковничето на успе-
ха, както винаги, при мен 
е любовта към танцовия и 
песенен фолклор редом с 
габровския хумор.

САВИНА ЦоНЕВА

 Книгата „Огледална са-
мота” на Дорика Цачева 
ще бъде представена на 21 
март 2019 г. (сряда) от 16.30 
часа в залата за срещи 
и събития на Габровска-
та регионална библиотека 
– централна сграда, първи 
етаж от поетесата Теменуга 

Цонева.Дорика Цачева е 
родена на 4 декември 1960 
г. в Ловеч. Основно образо-
вание завършва в Габрово. 
Започва да пише поезия 
след 35-та си година. Освен 
с поезия, тя се занимава 
и с рисуване – има създа-
дени чудесни картини. До-
рика Цачева почина на 3 
октомври 2017 година.

СтЕфкА БУрмоВА

 Д е в е т г о д и ш н а т а 
Кристина Неделчева от 
Габрово, солистка на во-
кална формация „Upstream 
Voices”, спечели първа 
награда, златен медал и 
диплом на Националния 
конкурс за забавни и по-
пулярни песни „С песен да 
възродим доброто“, който 
се проведе на 9 и 10 март 
във Военен клуб в Казан-
лък. Тя се състезава в най-
многобройната 1 „Б“ група 
от 27 деца. Малката, но с 
голям глас и талант възпи-
таничка на Ценка Горало-
ва удиви журито с предсе-
дател композиторът Хай-
гашод Агасян с брилянтно 
изпълнение на песните 
„Боянският майстор“ на 
Лили Иванова и „Аmazing 
Grace”. При връчването на 
наградата Хайгашод Агасян 
заяви: „Kристина Неделче-
ва ни зарадва и впечатли 
с таланта и с емоционал-
ното си представяне. Тя 
единодушно си извоюва 

максимални оценки от 
всички членове на жури-
то и за да я отличим от 
останалите първи места, 
получава и специалната 
награда на Кмета на Об-
щина Казанлък“. Заедно с 
дипломите Криси прибави 
и предметни награди .
 Далия Ковачева бе за-
белязана с успешното си 
участие във втора възрас-
това група. Тя бе класи-
рана на второ място и 
спечели сребърен медал, 
диплом и предметни на-
гради. Младата габровска 

певица изпълни с много 
енергия, настроение и хъс 
популярната песен, ем-
блема на Петя Буюклиева 
„Жена на всички времена“ 
и известния музикален хит 
„Evil like me“. 
 В трета група четири-
найсетгодишната Антония 
Пенева от Севлиево се за-
върна с трета награда, ди-
плом и медал след голяма 
конкуренция във възрас-
товата група до 19 години. 
Талантливата солистка на 
„Upstream Voices” се пред-
стави с песните „Звезден 
сън“ по музика и текст 
на композитора Валери 
Костов, из репертоара на 
Антония Маркова и „All by 
Myself” на Селин Дион.
 Седмото издание на 
Националния конкурс „С 
песен да възродим добро-
то“ събра над 180 изпъл-
нители и вокални състави 
от страната - информира 
Ценка Горалова, музика-
лен педагог на севлиев-
ската вокална формация 
„Upstream Voices”. 

тоткА ПолЯкоВА

 Седмица след огро-
мния успех на Танцова 
школа „Лиана” при НЧ  
„Габрово - 2002” в град 
Шумен пореден танцов 
състав на читалището взе 
участие в Четвъртия на-
ционален конкурс „Децата 
на България пеят и танцу-
ват”.
 Танцов  ансамбъл „Си-
век” се включи в танцова-
та надпревара с повече 
от 600 участника в 20 фол-
клорни състави от цялата 
страна с постановката  си 
„Разходка”. В раздел „На-
диграване” се явиха и учи-

лища с профил хореогра-
фия, което повиши нивото 
на конкурса. Разделени в 
две възрастови групи, са-
модейни състави се състе-
заваха на общо основание 
с всички. „Напредналата 
група” на ансамбъла с 29 
деца между 7 до 10-годиш-
на възраст грабна първо 
място и радостта на учас-
тниците беше напълно за-
служена. За постановката 
„Разходка” и за цялостни 
творчески успехи бяха от-
личени и ръководителите 
на ансамбъл „Сивек” при 
НЧ „Габрово - 2002” Вален-
тина Маринова и Лилия 
Стойнова. 

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Габрово отново е до-
макин на най-голямото съ-
битие за магия, фокуси 
и илюзия на Балканите. 
Осмото издание на магич-
на среща „Златна котка“ 
ще се  проведе от  29  до 
31 март и е с неповторимо 
чуждестранно присъствие. 
Организатори са QUICK 
HANDS Project и Община 
Габрово.
 В последните три дни 
от месец март на бъл-
гарска почва се събират 
едни от най-авторитетните 
имена в международната 
магична общност, съобщи 
организаторът на събитие-
то, фокусникът Йордан Бе-
лев - президент на QUICK 
HANDS Project. Заедно със 
своя учител Георги Пе-
тков Бинти той представя 
програмата и гостите на 
магичното събитие на бри-
финг на кмета Таня Хри-
стова. „Златна котка“ 2019 
стартира с професионални 
семинари на 29 март. За 
пръв път успяваме да до-
ведем в столицата на ху-

мора, сатирата и магията 
толкова много световни 
имена в магичното изку-
ство. За пръв път в Източ-
на Европа заради „Златна 
котка“ идва великолепният 
Майкъл Амар. Той е жива 
легенда в магичния свят, 
наречен е „фокусникът на 
фокусниците“. Амар е гу-
руто на модерните илю-
зионисти и първият, който 
дръзва да издаде тайните 
на професионалните ма-
гьосници в демонстратив-
ни видеоклипове, създава 
мастър класове. Той е пре-
подавател в американски 
университет. Освен че ще 
покаже уменията си, Май-
къл Амар ще бъде и лектор 
в специализирания семи-
нар за фокуси и илюзия, 
който традиционно съпът-
ства събитието. Четири 
години се опитвам да го 
привлека в Габрово, но 
той е много зает“, казва 
Дани Белев.
 Атмосферата ще разго-
рещи и друга неповторима 
звезда - топ илюзионис-
тът Дан Спери определено 
знае как да накара пуб-

ликата да ахне не само 
заради емблематичния си 
„номер с гълъбите“. Със 
самочувствието на един от 
най-запомнящите се учас-
тници от „Илюзионистите“, 
Спери идва в Габрово ди-
ректно от Лас Вегас, там 
той има свое собствено 
шоу. Визията му ала Ме-
рилин Менсън само дава 
допълнителен пламък към 
атрактивните му трикове. 
 До двамата америка-
нци по време на „Злат-
на котка“ ще застане и 
най-успелият балкански 
фокусник Игор Трифунов. 
Великият манипулатор от 
Сърбия се гордее с чет-
върто място от световното 
първенство за фокуси и 
илюзия, организирано от 
авторитетната FISM. Три-
фунов е фаворит в „кате-
гория манипулации“, най-
трудната категория.
 Триковете, илюзиите, 
фокусите и еуфорията тази 
година ще бъдат наблю-
давани от президента на 
Международната федера-
ция на магичните обще-
ства Доменико Данте. Тя 

организира световните и 
европейски магични пър-
венства на всеки три го-
дини. Колекционерът на 
магии пристига в България 
специално заради „Златна 
котка“ и присъствието му 
е доказателство за висо-
кото майсторство и про-
фесионализъм на българ-
ските организатори QUICK 
HANDS Project.
 Дани Белев специал-
но е поканил Доменико 
Данте, за да му покаже 
условията, възможностите 
за провеждане на едно 
европейско първенство в 
Габрово през 2023 година. 
Това би било голямо съби-
тие за Габрово, възможно 
е да дойдат около 1000 фо-
кусника от цял свят, още 
много гости.
     Голямата новина е, че 
заради интереса на пуб-
ликата ще има две гала 
вечери. В събота, 30 март, 
6-7 от най-добре предста-
вилите се фокусници ще 
покажат уменията си пред 
публика. Това ще бъде 
финалът на състезание-
то пред разширено жури. 

Част от журито ще бъдат 
Доменико Данте, Майкъл 
Амар, Астор, Драгомир 
Драганов. Публиката в за-
лата ще гласува електрон-
но за участника, който ще 
получи наградата на пуб-
ликата. Журито ще обяви 
голямата награда „Златна 
котка“. Освен това всички 
гости ще направят по един 
номер.
 В неделя ще бъде вто-
рият галаспектакъл. Освен 
магьосници, в него ще 
участват и танцови със-
тави, Метин Енимехмедов 
- танцьор, ще има музи-
кални изпълнения.   
 „Тази година имаме 
рекорд по посещение от 
чужбина. 82 участници са 
потвърдили присъствието 
си - фокусници от Гър-
ция, Македония, Румъния, 
Турция, Сърбия, Хърватия 
и Ирландия са запазили 
места за специализира-
ните семинари, 27 ще са 
гостите, общо над 100. 
Най-малката участничка 
ще бъде 11-годишната Ива 
Меджик от Бяла Слати-
на. Най-възрастният ще 

бъде Астор, на 75 години. 
Без нито една реклама, 
без афиши, билетите вече 
са продадени само за 10 
дни. Това показва, че га-
бровската публика цени 
магичното изкуство. Както 
всяка година, ще има и 
магичен базар“, разказва 
още Дани Белев. Самият 
той ще представи много 
сложен, рисков и опасен 
номер на Хари Худини. 
Става дума за един огро-
мен, 400-литров аквариум, 
пълен с вода, Дани, об-
вързан с белезници, ще е 
в хладката вода повече от 
3 минути. Аквариумът ще 
бъде заключен и с капак 
отгоре. Публиката ще има 
възможност да се увери в 
здравината на белезници-
те и катинарите. Целта е 
като великия Худини Дани 
да се отключи и да излезе 
навън след изтичане на 
почти непостижимото за 
човешките възможности 
време от над 3 минути. 
Вече 3 месеца Дани трени-
ра опасния номер.
 Статуетката „Златна 
котка“ е изработена от 

скулптора Георги Балаба-
нов и до момента чест-
та да я притежават имат: 
Ивокс Меджик - България 
(2012 г., 2013 г.); Мариян 
Кирилов - България (2014, 
2015 г.); Христо Христов-
Голбез (2016 г.), Ники Кне-
жевич - Словения (2017 г.); 
Роко - Гърция (2018 г.). 
   Преди да потвърди при-
съствието си на „Златна 
котка“, Доменико Данте 
изпраща вълнуващо писмо 
до Дани Белев и QUICK 
HANDS Project. В него се 
казва: „Това, което QUICK 
HANDS Project постига 
през последните годи-
ни, заслужава възможно 
най-високата похвала. Не 
само че по забележителен 
начин издигате магията до 
степен на  виртуозност, но 
и давате пример на целия 
магичен свят“.
 QUICK HANDS Project е 
член на FISM от една годи-
на. Федерацията допуска 
нови членове веднъж на 
три години. „Българите с 
бързи ръце“ са приети с 
гласуване при пълно мно-
зинство.

Фокуñници от цял ñвят ñå ñъáират в Гаáрово

Криñтина, Далия и Антония ñ мåäали 
от „С пåñåн äа възроäим äоáрото”

Гåньо Гåнåв: „Танцът å маãия, полåт, изкуñтво, начин на живот”
ВЕлА лАзАроВА

 Геньо Генев е отличен познавач на танцовия и 
песенен габровски фолклор. Ръководил е многоброй-
ни танцови състави, носители на златни медали от 
седем републикански фестивала. Основател и седем 
години главен художествен ръководител на танцо-
вия състав при читалище „Априлов - Палаузов”.
 През 1975 г. създава прочутия Детски фолкло-
рен ансамбъл „Габровче” и е негов ръководител до 
пенсионирането си през 1992 г.
 Издал е книгите „Народни  хора, носии и обичаи 
от Габровския край”, „Фолклорни детски танци”, 
„Фолклорни танци за малки и големи”.
 Номиниран е по пилотна програма на ЮНЕСКО 
за „Живо човешко съкровище” на първо място в об-
ласт Габрово и на пето в  България през 2012 г.
 С тънко чувство за хумор в сатиричен стил, 
умее да реди в рими нещата от живота. Издал е 
книгите: „Каквото и да става, животът продължа-
ва”, „Село, село, пусто село, пусто село опустело”, 
„Лирика за габровската слива”, „Ракия магия”.

По повоä Мåжäунароäния äåн на 
поåзията РБ „Априлов-Палаузов” 
прåäñтавя Дорика Öачåва

Танцов  анñамáъл „Сивåк”  
ñпåчåли първо мяñто ñ „Разхоäка”

Гран при за Емили Öонåва от 
Музикалåн клуá „Вåñåла” 

Продължава от стр. 1
 Шестте деца от Музи-
кален клуб „Весела“ в този 
конкурс завоюваха още 4 
първи награди: Адриана 
Кънева (5 клас), Виктор 
Василев (6 клас) и двата 
клавирни дуета – Емили 
Цонева – Светослав Ци-
фудин и Адриана Кънева 
– Виктор Василев. 
 Специална награда - 
едночасов запис за Бъл-
гарското национално  ра-
дио, спечели клавирният 

дует Адриана Кънева – 
Виктор Василев.
 Втора награда (без 
присъдена първа) в своята 
възрастова група завоюва 
Полина Флориду (4 клас). 
С  втори награди бяха от-
личени Светослав Цифудин 
(8  клас) и  Симона Тодо-
рова (9 клас).  Четвъртото 
издание  на националния 
конкурс „Децата на Бълга-
рия“ – Шумен се проведе 
по традиция в  къща-музей 
„Панчо  Владигеров”.
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ВЕлА лАзАроВА
 
 - Г-н Бончев, кое предиз-
вика интереса Ви към чудо-
твореца?
 - През 2014 години се за-
познах с житието на Св. Ефрем. 
Тогава за първи път отидох в 
манастира „Неа Макри“ в Гър-
ция. Едноименното градче е на 
15 км от Атина. В манастира, 
където той е живял 27 години,  
е приел венеца на мъчениче-
ството. Там почиват и неговите 
мощи.  
 Още от първия момент на 
запознаване с неговото жи-

тие, мъченичество и извършено 
зверство върху него прикова 
вниманието ми. 
 Свети Ефрем е роден в 
Трикала, Гърция. Става монах. 
През 1425 година турците го 
залавят. Измъчван осем и по-
ловина месеца за Христовата 
вяра, той не я предава. На 5 
май 1426 г. е обесен с главата 
надолу на едно черничево дър-
во със забита в корема горяща 
факла.
 Това ме подтикна да напи-
ша книга за Св. великомъченик  
Ефрем.
 - Какви източници ползва-

хте?
 - Всички източници, по-голя-
мата част е документална, ми 
бяха предоставени от манасти-
ра, който е ставропигиален от  
X век. Там е запазено дървото, 
на което светецът е измъчван. 
Запазени са мощите, гробът. 
През 1950 година старицата 
майка Макариа е намерила не-
говите мощи. Тя чула гласа му 
в ухото си: „Копай там и ще 
намериш отговора на своите 
молитви”, защото когато е до-
шла в манастира, е знаела, че 
там има мъченици и се е моли-
ла Бог да й помогне да открие 
поне един от братята, който е 
живял там. 
 - Как минаха проучвания-
та?
 - Проучванията продължиха 
около три години и половина. 
Беше ми превеждано, въпреки 
че ползвам гръцки език. Дото-
гава документите, запазени от 
майка Макариа, между които и 
житието, не бяха превеждани 
от професионалист преводач.
 Майка Макариа е починала 
през 1999 г. Тя ще бъде канони-
зирана.
 Всичко, което знаем за све-
теца, е записано от нея дослов-
но от приетите от нея открове-

ния на Св. Ефрем. 
 Това, че той е реална лич-
ност, говори записаното от нея 
- Св. Ефрем е бил там и там, 
тая година се е случило това. 
Сравнено с историците, се по-
твърждава реално случилото 
се.
 - Кога излезе книгата Ви?
 - Първото издание за въз-
растни „Св. вмчк и чудотво-
рец Ефрем Нови” и детската 
„Светецът светкавица” излязоха 
през 2018 година. 
 Само за пет-шест месеца 
тиражът на първата книга от 
3000 броя се изчерпа и правих 
второ издание, което предста-
вяме тук, в Габрово. То е допъл-
нено с три български чудеса, 
които могат да се намерят в 
интернет сайтовете. Едно от 
тях разказва за жена, която 
през 2017 година е претърпяла 
несполучлива операция. Една 
година е била инвалид. Когато 
й подаряват книгата на Св. 
Ефрем, тя я прочела и сподели-
ла: „С книгата просто ми дойде 
внушение, че трябва да взема 
второ мнение след изминалата 
половин година. Отива в Со-
фия. Правят й една иновативна 
операция, при която й вземат 
кост от реброто. Имплантират я 

в крака и на 36-я ден след опе-
рацията жената става на крака. 
Това се случва през декември 
2018 година. Едно от хилядите 
чудеса, които се случват…
 - Кога е канонизиран вели-
комъченик Ефрем?
 - През 2011 година. Тога-
ва Никос Месогитис, който е 
певец, представител на Месо-
гийската митрополия и е с мен 
в Габрово, е един от тримата 
души, с митрополит Николай 
Месогийски и игуменката на 
манастира, които отварят ку-
тията с мощите, разрешение 
за което е получено с писмо 
от Вселенския патриарх. Никос 
ми разказа: „Когато отворихме 
кутията с мощите, се разнесе 
силно благоухание, което те 
обгръща и просто не може да 
се обясни”.  
 Самият ритуал на канони-
зиране на Св. вмчк Ефрем Чу-
дотворни е извършено от Все-
ленския патриарх Вартоломей 
в Константинопол през април 
2011 година.
 - Какъв е пътят на мощите 
в България? 
 - Частици от мощите, които 
са много ценни, защото свете-
цът е горен, гостуват с чудо-
творната икона на Св. Ефрем 
там, където са пожелали мест-
ните митрополити - Враца, Пер-
ник, Самоков, Ямбол, Бургас. В 
неделя са във Велико Търново.  
Вероятно скоро ще бъдат и в 
Ловеч. 
 - Какво са светите мощи за 
вярващите?
 - Щом тук, в храма, са 
дошли толкова много хора да 
се поклонят пред чудотворната 

икона и мощите на светеца, оз-
начава, че има нужда не само 
от Св. Ефрем, а и от всички 
светии. На нас, вярващите, те 
са като една патерица. Да пое-
мат част от нашите тегоби, бол-
ки, болести - за да ни помагат. 
 За Св. Ефрем се знае, че 
той много бързо помага. Дарът 
на чудотворството, даден му 
от Бога, е удивителен. Народът 
на Гърция го е нарекъл светия 
светкавица, защото светкавич-
но отговаря на просбите на 
призоваващите го.
 В днешното забързано вре-
ме всички искаме бързо чудо…
 Никос Месогитис, който 
е до мен, допълва: „Ако Св. 
Ефрем види голямата вяра на 
човек, който се моли към него, 
той на момента прави чудото. 
Хора се запознават със све-
теца или в съня си, или им се 
явява наяве. И на такива хора, 
които имат много проблеми и 
не знаят какво да правят, къде 
да отидат, той им се явява 
и казва: „Елате в манастира 
(„Благовещение” в град Неа 
Макри). Молете се и ще се слу-
чи това, което искате”. 
 Много мощи са открити по-
късно. Бог прави това, за да се 
усили нашата вяра и огромна 
надежда.
 Книгата за Свети вмчк 
Ефрем чудотворец Нови е кни-
га за силната вяра на един 
монах, който чрез ангелския си 
живот-мъченичество е достиг-
нал до святост.
 Това е първата православ-
на книга, в която описаните 
чудеса са разказани от хора, 
които са ги преживели.

Журналиñтът Анãåл Бончåв прåäñтави 
äвåтå ñи книãи за чуäотворåца Свåти 
Ефрåм в храм „Уñпåниå Боãороäично”
 Ангел Бончев е  роден в Асеновград (1983 г.). Той е журналист, водещ 
новините на ТВ Европа.
 На 15 март в храм „Успение Богородично” в Габрово, когато цял ден 
имаше поклонение на чудотворната икона с частици от мощите на Св. 
Ефрем, следобед бе отслужен молебен към Св. Ефрем в съслужение на 
свещеници от габровските храмове. 
 Пред изпълнения с хора храм Ангел Бончев представи двете си нови 
книги: „Свети великомъченик и чудотворец Ефрем нови” и „Светецът 
светкавица” - за деца, в присъствието на певеца Никос Месогитис от 
Гърция, присъствал на отваряне мощите на светеца през 2011 година.

 Децата от група „Мечо 
Пух“ на детска градина „Ра-
дост“ участваха в тематичен 
урок „Габровското училище” в 
Националния музей на обра-
зованието. Във възстановките 
на килийно и взаимно учили-
ще шестгодишните възпитаници 
на Кремена Стоянова и Венка 
Цветкова се запознаха с обуче-
нието на децата в различни ис-
торически периоди. С помощта 
на музейните специалисти бъ-
дещите първокласници научиха 
какво е пинакида, дивит, калем, 
писало, табла, мастилница... 
Запознаха се с реда и дисци-
плината, поощренията и нака-
занията преди век и половина 
- два. След тематичната беседа 
групата затвърди видяното с 
помощта на интерактивния дис-
плей в мултифункционалната 
зала на музея.
 „През тази учебна година 

група „Мечо Пух“ работи по 
проект „Проектно-базирано 
обучение, интегрирано с ин-
формационни технологии“ на 
тема „Потомци на Рачо Кова-

ча“ и децата предварително са 
подготвени за посещението в 
музея - поясни Кремена Стоя-
нова. - С помощта на родители-
те децата направиха макети на 

емблематични за нашия град 
места и исторически забеле-
жителности, както и макет на 
възстановката на взаимно учи-
лище и на самата историческа 

сграда, в която се намира му-
зеят. Проектът ще приключи в 
края на март. Резултатите от 
него ще покажем пред родите-
лите, представители на НМО и 

други партньори. Освен макети, 
децата подготвят и рисунки. 
След днешното посещение има-
ме идея какво можем да вклю-
чим от музейните сувенири и 
рекламни материали за награ-
ди на децата.“
 Проектно-базираното обуче-
ние е интересен и полезен ме-
тод не само за децата, но и за 
музейните специалисти, защото 
той дава възможност за съсре-
доточаване върху определена 
тема, определена възрастова 
група, достигане до ново ниво 
на връзка с учителите, родите-
лите в познавателния процес. 
Не на последно място методът 
прави музейно-образователна-
та дейност интересна, забавна 
и мотивираща сътрудничество-
то музей-училище. 
 На снимките: Урок във възста-
новката на Габровското училище и 
макет, изработен от родители

„Потомци на Рачо Ковача” учат в Националния музåй на оáразованиåто

СтЕфкА БУрмоВА

 В СУ „Максим Райкович“ 
отбелязаха 161-та година от 
създаването на дряновското 
класно училище, благодарение 
на щедрото дарение на възро-
жденеца архимандрит Максим 
Райкович, и почетоха своя па-
трон.
 По повод празника бяха ор-
ганизирани редица дейности от 
учители и ученици, информира 
за вестника Георги Цветков от 
училищното настоятелство. Той 
обясни, че първото събитие е 
било проведената среща на 
членовете на Клуба по интере-
си „Искам да знам“, посветена 
на делото на Менделеев, чийто 
ръководител е преподавателят 
по химия и опазване на окол-
ната среда Калина Ангелова. 
Учениците от клуба предста-
виха презентации, свързани с 
живота и делото на Дмитрий 
Менделеев и други учени в об-
ластта на химията и физиката.
 Ученическото творчество в 
областта на изкуствата бе съ-

брано в албум „Умничето“, под-
готвен от участниците в Клуб 
„Лирика“ с ръководител препо-
давателят по български език и 
литература Цонка Христова.
 Във фоайето на училището 
се проведе и среща на по-
коления учители, които бяха 
поздравени с изпълненията на 
училищната вокална група с 
ръководител Славчо Илиев. По 
време на тържеството директо-
рът на СУ „Максим Райкович“ 
Катерина Стефанова връчи на-
градите „Михаил Военкин“ на  
старши учителя по биология и 
здравно образователно дело 
Иван Димитров за цялостен 
принос за развитие на образо-
вателното дело в училището. С 
наградата за „Учител на година-
та“ беше отличена Калина Анге-
лова, старши учител по химия 
и опазване на околната среда 
и по физика и астрономия за 
постигнати резултати в образо-
вателния процес на учениците 
й и нейни лични.
 На 11 март 2019 г. в двора 
на училището ученици, учители, 

гости и родители тържествено 
отбелязаха празника с посре-
щане знамето на училището, с 
празнична програма, стихове и 
изпълнения на гайда от Нико-
ла Симеонов, ученик от IV „в“ 
клас. 

 Ученическият парламент, 
гости и учители положиха цветя 
и се поклониха на паметника 
на арх. Максим Райкович. 
 С решение на Педагогиче-
ския съвет на училището беше 
връчена наградата „Ученик на 

годината“ на ученичките от VII 
„б“ клас Виктория Недялкова и 
Касандра Недялкова. 
 Диплом „Максим Райкович“ 
получиха много ученици и тех-
ните ръководители за постигна-
ти високи резултати в състеза-

ния, олимпиади, конференции и 
спортни изяви.
 Празничният ден завърши 
със спортни игри за малки и 
големи ученици. Победителите 
бяха наградени от техните ръ-
ководители по физическо въз-
питание и спорт Петър Кръстев 
и Мартин Кръстев.
 Честванията по повод го-
дишнината бяха уважени от 
заместник-кмета на общината 
Деница Вачкова, началника на 
Регионално управление на об-
разованието - Габрово Георги 
Маринов, председателя на ОбС 
в Дряново Георги Казаков, се-
кретаря  на дряновската Общи-
на Мирослава Лилова и др.
 Творчеството на учениците 
в областта на изкуствата бе 
събрано в албум „Умничето“, 
изготвен от ученици към Клуб 
„Лирика“ с ръководител Цонка 
Христова – преподавател по 
български език и литература.
 Празникът на училището е 
добър повод за оценка на ви-
соките постижения на учители 
и ученици. 

СУ „Макñим Райкович” - Дряново отáåляза ñвоята 161-ãоäишнина и почåтå ñвоя патрон
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÃÎÄÈØÅÍ
ÑÅÇÎÍ

ÊÀÐÒÈÍÍÀ
ÃÀËÅÐÈß

ÏÐÎ×ÓÒÎ ÊÍÈ-
ÃÎÕÐÀÍÈËÈ-
ÙÅ Â ÅÐÅÂÀÍ,
ÀÐÌÅÍÈß

ÌÞÑÞËÌÀÍ-
ÑÊÀ ÌÎËÈÒÂÀ

ÏÐÈÇÈÂ,
ÀÏÅË

ÔÈÍËÀÍÄÑÊÈ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
/1901-1986/

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÄÈÊÎ
ÔÓ×ÅÄÆÈÅÂ

ÇÀÎÑÒÐÅÍ
ÏÐÚÒ

ÑÓØÀ, ÇÀÎ-
ÁÈÊÎËÅÍÀ
ÎÒ ÂÎÄÀ

ÏÐÈßÒÅÍ
ÌÈÐÈÑ

ÄÚÐÆÀÂÈ ÞÄÅÉÑÊÈ
ÖÀÐ
/ÎÊ. 960-935/

ÑÚÏÐÓÃÀ ÍÀ
ÐÀÄÆÀ Â
ÈÍÄÈß

ÊÚÙÈ ÇÀ
ËÅÒÓÂÀÍÅ

¹2207

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1924-2006/

ÏÎÄÌßÒÀÍÅ,
ÏÎÄÑÅÙÀÍÅ

ÌÎÐÑÊÎ
ÌÅØÅÑÒÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ

ÐÅÊÀ Â ÑÚÐ-
ÁÈß, ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ ÄÓÍÀÂ

ÂÈÄ
ÏÅÏÅÐÓÄÀ

ÑÒÐÀÑÒÅÍ
ÌÎÒÎÖÈÊËÅ-
ÒÈÑÒ

ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅ
Ñ ÀÂÒÎÌÎÁÈ-
ËÈ

ÊÎÍÒÐÎËÅÍ
ÒÂ ÏÐÈÅÌÍÈÊ

ËÅÃÅÍÄÀÐÅÍ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÑÒÐÎÈÒÅË
ÄÅÅÖ ÍÀ
ÔÐÅÍÑÊÀÒÀ
ÐÅÂÎËÞÖÈß
/1743-1793/

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË,
ÀÂÀÍÒÞÐÈÑÒ
/1725-1798/

ÎÑÍÎÂÀÒÅ-
ËßÒ ÍÀ ÁÈÐ-
ÌÀ /1044-1077/

ÈÇÂÅÑÒÅÍ
ÒÅÀÒÚÐ Â
ÏÀÐÈÆ

ÄÂÓÇÍÀ×ÍÈ
ÄÓÌÈ Â ÃÐÀ-
ÌÀÒÈÊÀÒÀ

ÍÅÏÎÄÂÈÆÍÀ
ÊËÅÒÊÀ ÂÚÂ
ÂÎÄÎÐÀÑËÈ

ÐÓÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1872-1904/

ÐÅÊÀ Â ÐÓ-
ÑÈß, ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ ÀÌÓÐ

ÏÀßÊÎÎÁ-
ÐÀÇÍÈ
ÂÐÅÄÈÒÅËÈ

ÌÓÑÊÓËÍÀ
ÇÀÕÀÐ

ÏÎÄÐÀÆÀÒÅË

ÅËÅÊÒÐÎÄ Â
ÒÐÀÍÇÈÑÒÎÐ

ÑÈÐÎÏÈÐÀÍ
ÑËÀÄÊÈØ

×ÀÑÒ ÎÒ
ÊÎÐÏÓÑÀ
ÍÀ ÖÈÃÓËÊÀ

ÑÒÀÍÈÎË

ÊÐÀÑÍÎÐÅ-
×ÈÂ
ÃÎÂÎÐÈÒÅË

ÐÓÑÊÈ
ÏÈÀÍÈÑÒ
/1907-1974/

ßÏÎÍÑÊÀ ÏÅ-
ÂÈÖÀ, ÑÚÏÐÓ-
ÃÀ ÍÀ ÄÆÎÍ
ËÅÍÚÍ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÊÀÐË ÂÅÁÅÐ

ÀÐÕÈÒÅÊÒÓ-
ÐÅÍ ÑÒÈË ÎÒ

Â.XII - XVII

ÄÚÐÂÅÍÎ
ËÅÃËÎ Â
ÕÈÆÀ

ÙÀÒ Â
ÌÀËÀÉÇÈß

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1823-1892/

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÐÅÊÀ Â
ÃÅÐÌÀÍÈß
È ÔÐÀÍÖÈß

ÑÊÓËÀ
/ÀÍÀÒ./

ÎÑÒÐÎÂ Â
ÊÀÐÈÁÑÊÎ
ÌÎÐÅ

ÂÈÄ ÅËÅÍ

ÈÇÑËÅÄÎÂÀ-
ÒÅË ÍÀ ÐÅÒÎ-
ÐÈÊÀÒÀ

ÄÂÓÅÒÀÆÅÍ
ÀÂÒÎÁÓÑ

ÂÎÉÑÊÎÂÈ
ÏÎÄÐÀÇÄÅ-
ËÅÍÈß

ÃÎËÅÌÈ
ÑÊÀËÍÈ ÍÀ-
ÍÎÑÈ Â ÐÅÊÀ

ÑÏÎÐÒÍÀ
×ÀÍÒÀ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ÏÎ ÀÍÀËÈÇÈ

ÕÎÐÎÂÎ ÏÅÅ-
ÍÅ ÁÅÇ ÌÓÇÈ-
ÊÀ

ÒÎÂÀÐÍÎ
ÑÅÄËÎ

ÌÀËÊÀ ÐÅ-
ÊÈ×ÊÀ, ÂÀÄÀ

ÑÚÑÒÎßÍÈÅ
ÍÀ ÏÚËÍÎ
ÁÅÇÑÚÇÍÀ-
ÍÈÅ

ÄÅÒÑÊÈ
ÒÐÎÒÈÍÅÒÊÈ

ÅÑÒÎÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1911-1983/

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÇÍÀÌÅÍÎÑÅ-
ÖÀ ÍÀ ÁÎÒÅ-
ÂÀÒÀ ×ÅÒÀ

ÊÎÐÀÁÅÍ
ÀÐÒÈËÅÐÈÑÒ

/ÎÑÒ./

ÁÚËÃ. ÏÀÑÒÀ
ÇÀ ÇÚÁÈ

ÊÎÐÅÍÍÈ
ÆÈÒÅËÈ ÍÀ
ÍÎÂÀ ÊÀËÅ-
ÄÎÍÈß

ÐÈÌÑÊÈ
ÄÚÐÆÀÂÍÈÊ
/95-46 Ã.ÏÐ.ÕÐ./

ÏÓÑÒÈÍÍÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ

ÌÀËÊÎ ÁÚÐ-
ÇÎÕÎÄÍÎ
ÊÎÐÀÁ×Å

ÂÈÄ ÁÎÉÍÎ
ÈÇÊÓÑÒÂÎ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1697-1768/

ÍÅÕÀÉÑÒÂÎ,
ÍÅÌÀÐËÈ-
ÂÎÑÒ

ÐÅÊÀ Â
ÐÓÑÈß,
ÑÈÁÈÐ

ÑÒÐÚÌÍÀ,
ÎÑÒÐÀ ÑÊÀ-
ËÀ, ÇÚÁÅÐ

ÑÒÈÕÎÑÁÈÐ-
ÊÀ ÎÒ ÁËÀÃÀ
ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ

ÄÚËÃÀ ÐÅ×,
ÑËÎÂÎÈÇËÈ-
ßÍÈÅ

ÍÀÓÊÀ ÇÀ
ÑÒÎÏÀÍÑÊÈß
ÆÈÂÎÒ

ÀÂÈÀÒÎÐ,
ËÅÒÅÖ

ÌÞÑÞËÌÀÍ-
ÑÊÈ
ÌÀÍÀÑÒÈÐ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Ã. ÕÀÓÏÒÌÀÍ
ÎÒ „ÑÀÌÎÒ-
ÍÈ ÕÎÐÀ”

ÂÈÄ
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
„ËÅÒßÙÈßÒ
ÕÎËÀÍÄÅÖ”

ÐÅËÈÃÈÎÇÍÎ
ÒÅ×ÅÍÈÅ Ó
ÍÀÑ ÎÒ Â.XIV

ÐÓÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1908-1981/

ØÂÅÄÑÊÈ
ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅË
/1845-1913/

ËÞÁÎÂÍÀ
ÏÎÅÇÈß

ÄÐÅÂÍÎÃÐÚÖ-
ÊÈ ÃÐÀÄ ÍÀ
ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂ
ÏÅËÎÏÎÍÅÑ

ÆÅÍÀÒÀ ÍÀ
ßÂÎÐÎÂ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÄÅÒÑÊÀ
ÏÈÑÀÒÅËÊÀ
/1898-1979/

ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ
ÍÀ „ÁÀÐÑÀ”,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÐÈÄ Â ÇÀÏÀÄ-
ÍÈ ÐÎÄÎÏÈ

ÄÅÏÀÐÒÀ-
ÌÅÍÒ Â
ÊÎËÓÌÁÈß

ÃÐÀÄ Â
ÈÒÀËÈß, ÍÀ
Î. ÑÈÖÈËÈß

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÄÅÂÍÅÍÑÊÈ-
ÒÅ ÈÇÂÎÐÈ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1878-1946/

ÐÅÊÀ Â ÑÅÂ.
ÁÚËÃÀÐÈß

ÐÅÊÀ Â ÀÔÐÈ-
ÊÀ, ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ Ð. ÊÎÍÃÎ

ÆÀÍÐ Â
ÈÍÄÈÉÑÊÀÒÀ
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

ÌÀÐÊÀ
ÂÅÐÌÓÒ

ÕÚËÌ ÊÐÀÉ
ÁÅËÃÐÀÄ

ÑÚÑÒÀÂÍÀ
×ÀÑÒ ÍÀ ÖÈ-
ÌÅÍÒÎÂÈß
ÊËÈÍÊÅÐ

ÐÅÊÀ Â
ÊÅÍÈß

ÎÐÃÀÍ ÍÀ
ÇÐÅÍÈÅÒÎ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÈÑÒÎÐÈÊ
/1849-1928/

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË,
ÄÐÀÌÀÒÓÐÃ
/1888-1953/

ÌÀÐÊÀ
ßÏÎÍÑÊÈ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÈ

ÃÐÀÄ Â
ßÏÎÍÈß ÍÀ
Î. ÕÎÍÑÞ

ÔÐÅÍÑÊÈ ÊÈ-
ÍÎÐÅÆÈÑÜÎÐ
„ÌÅ×ÊÀÒÀ”

×ÅØÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÃÅÐÎÈÍß ÎÒ
„ÏÈÏÈ
ÄÚËÃÎÒÎ
×ÎÐÀÏ×Å”

ÃÐÀÄ Â
ÁÚËÃÀÐÈß
ÍÀ Ð. ÄÓÍÀÂ

ÅÂÐÅÉÑÊÈ
ÑÂÅÙÅÍÈÖÈ

ÍÈÑÊÈ
ÃËÈÍÅÑÒÈ
Ó×ÀÑÒÚÖÈ
Â ÏÓÑÒÈÍß

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÍÅÌÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1810-1849/

ÀÂÀÄÀÍÀ, ÀÄÀÌÈ, ÀÌÀÇÀÐ, ÀÌÀËÀ, ÀÌÀÍÈ, ÀÍÀÌÀÐ, ÀÍÎÐÀÒÀ, ÊÀÑÀÍÀÐÅ, ÊÀÒÎÍ, ÎËÀÐ, ÎÒÎ ÍÈÊÎËÀÉ, ÐÀÍÅÒ, ÐÀÍÈ, ÒÀÊÈÐÈ.
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иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи и др. 
- ново строителство, в 
идеален център, по се-
бестойност и договаряне 
продава 0888/447-096. 
[20, 10]
къЩа с. Ангелов, до 
Донино, продава - 
0897/569-027 [11, 8]
иМоТ оТ 2 къщи, два де-
кара, на 5 км от центъра 
- 0897/569-027 [11, 8]
къЩа В село Костен-
ковци се продава на тел. 
0878/863-875. [10, 5]
парцЕл В квартал Кука-
та- Поповци - 1240 кв. 
м, цена: 10 лв./кв. м, се 
продава на тел. 0896/65-
19-20. [11, 3]

даВа под наЕМ
апарТаМЕнТ, оБзаВЕ-
дЕн, на ул. „Свищовска“ 
се дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 6]
кВарТира сЕ дава под 
наем на тел. 066/86-82-
44. [4, 3]
кВарТири даВа тел. 
0889/363-365. [4, 3]

Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [11, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
обзаведен, до Хлебозаво-
да, в близост до Ректора-
та, се дава под наем на 
тел. 0887/358-472. [4, 1]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на Еса се дава под наем 
на тел. 0897/311-341. [3, 
1]
БоксониЕра под наем 
в центъра - тел. 0899/68-
33-46. [2, 1]
заВЕдЕниЕ под наем 
в кв. Палаузово - тел. 
0898/43-10-16. [22, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къЩа, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТара къЩа, може и 
полусъборена, в Габров-
ско се купува на тел. 
0877/34-34-26. [24, 4]

зЕМи
1 дЕкар земя до „Чевер-
мето“ се продава на тел. 
0899/55-29-26. [3, 1]

ноЩуВки
ноЩуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [24, 16]
саМосТояТЕлни но-
ЩуВки в топ център - 
0876/731-419. [22, 1]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
съБаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
ФирМа съБаря, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
зиданЕ на каменни дува-
ри - 0876/790-953.

услуги с багер и самос-
вал - 0888/564-431.
подпорни сТЕни, дре-
наж и други СМР - спавки 
на тел. 0897/390-194. [25, 
19]
напраВа и ремонт на 
покриви, хидроизолация, 
саниране, дренажи - тел. 
0888/020-187. [25, 19]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, те-
некеджийски и бояджий-
ски услуги и др. - тел. 
0895/295-654. [18, 9]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви - 0886/76-
24-34. [10, 3]
рЕМонТ на покриви, из-
мазване на капаци - тел. 
0895/82-44-54. [11, 1]

под наЕМ
ноВо Фасадно скеле 
се дава под наем на тел. 
0888/982-294. [22, 16]

аВТоВишка
услуги с автовишка - 
0889/909-727. [22, 21]

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.
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
20]

иззижданЕ на тераси, 
къртене на панел, топло-
изолации от алпинисти - 
тел. 0897/931-088. [22, 20]
ВъТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 15]
шпаклоВанЕ, Боядис-
ВанЕ, фаянс, теракота, 
изолация, камък - тел. 
0899/970-757. [6, 1]

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

израБоТВа
израБоТка на метал-
ни конструкции - тел. 
0885/72-46-71. [11, 8]

Ел. рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 9]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.

ТЕнЕкЕджийсТВо
ВодосТочни ТръБи, об-
шивки - 0899/321-190

дограМа
AL и PVC дограма - изгод-
ни цени - тел. 0878/709-
855.
AL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 9]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди
попраВяМ Ел. уреди - 
тел. 0894/220-509. [22, 
22]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
11]

рЕМонТ на телевизори по 
домовете - 0888/279-846

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0894/921-663. [22, 22]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
рЕМонТ на стругове, 
фрези и други се извърш-
ва на тел. 0898/359-222. 
цЕпя дърВа, обръщам 
градини - 0896/926-407. 

аВТоМоБили продаВа
пЕжо 207 се продава 
на тел. 0899/360-617. 
[5, 1]
голФ 3, 1.9, дизел, за 
1200 лв. се продава на 
тел. 0885/040-447. [2, 1]

Ваз, МоскВич
ТраБанТчЕ - комби, се 
продава на тел. 066/990-
129. [2, 1]

аВТоМоБили купуВа

коли, БусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.
спЕшно! Малка кола, 
може и двувратка, се тър-
си на тел. 0885/110-844. 
[3, 1]

аВТочасТи/Магазини
дВЕ капли за Аво се 
продават на тел. 0899/55-
29-26. [3, 1]

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

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТ с бус - тел. 
0878/625-469. [24, 14]
ТранспорТ с бус 
0879/080-862 [11, 4]

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

раБоТа прЕдлага
„ЕМБос“оод - Габрово 
търси да назначи работник 
за лакозаливно - ВИСО-
КО ЗАПЛАЩАНЕ. Фирма-
та търси и работници за 
сглобяване и монтаж на 
мебели. Справки на тел. 
0887/64-00-71, 0885/599-
599. [12, 12]
ТЕспоМ ад - гр. Габрово, 
ул. „Бодра смяна“ 1 (до 
КАТ), търси да назначи: 
СТРУГАРИ, ШЛОСЕР-МОН-
ТЬОРИ, ОПЕРАТОРИ и НА-
СТРОЙЧИЦИ на ЦПУ; РАЗ-
КРОЙЧИК (газов разкрой); 
РАЗКРОЙЧИК лазерно 
рязане; ФРЕЗИСТИ, БОЯ-
ДЖИИ, ТЕРМИСТ, ТЕХНО-
ЛОГ, ДОКЕР-МОТОКАРИСТ. 
[11, 11]

МЕхана „ФЕнЕриТЕ“ 
търси да назначи готвач 
топла кухня. Справки на 
тел. 0896/606-870. [13, 
11]
раБоТник В склад за 
зърно, шофьор кат. „В“ 
търси тел. 0878/240-506. 
[11, 10]
ТърсиМ раБоТници кра-
вари - справки на тел. 
0896/690-300 [10, 9]
доБри гоТВачи/ки, сер-
витьори/ки срещу отлично 
заплащане се търсят на 
тел. 0899/957-006. [22, 4]
сТроиТЕлни раБоТ-
ници се търсят на тел. 
0896/799-364. [11, 7]
пицария „ТЕМпо“ търси 
сервитьор/ка. Справки на 
тел. 0879/988-010. [11, 6]
„подЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 5]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [17, 5]

сЕрВиТьор сЕ търси на 
тел. 0878/966-222. [11, 5]
„Бодилукс“ спЕшно 
търси мебелист. Справки 
на тел. 0898/574-848. [5, 
5]
пЕрсонал за механа в 
Слънчев бряг - може и 
целогодишно, се търси на 
тел. 0899/957-006. [22, 4]
поМоЩник-гоТВач/
ка за битово заведение 
- стартова заплата 800-
1000 лв., се търси на тел. 
0887/002-030. [11, 2]
МЕхана „ФЕнЕри-
ТЕ“ търси сервитьор/ка. 
Справки на тел. 0896/606-
870. [13, 2]
рЕсТоранТ „киТайски 
кът“ търси хигиенистка за 
кухня. Три дни в седмица-
та от 16.00 часа - 20 лв./
ден. Справки на място: 
Габрово, ул. „Осми март“ 
19. [12, 2]
пицария „Мания“ тър-
си сервитьори, готвачи. 
Справки на тел. 0899/133-
262. [11, 1]

пасТир за крави в село 
Гергини се търси на тел. 
0890/214-128. [3, 1]
шоФьор сЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 1]
пицар сЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 1]
жЕна за гледане на стари 
хора срещу унаследяване 
се търси на тел. 066/99-
22-44. [6, 1]
шоФьор с категория 
„С+Е“ за работа с гондола 
в България се търси на 
тел. 0889/501-631. [11, 1]
каФЕ „Ванила“ тър-
си сладкарка (на 4 часа) 
и чистачка, може и на 
втори трудов договор. За-
плащане по споразумение 
(на час). Справки на тел. 
0882/151-516. [4, 1]
продаВачка на закуски 
за кв. Трендафил се тър-
си на тел. 0899/310-747. 
[4, 1]
Малка краВЕФЕрМа 
търси работник. Справ-
ки на тел. 0876/415-480. 
[24, 1]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [29, 1]
шпаклоВчици за гип-
сокартон се търсят на тел. 
0895/728-668. [4, 1]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на 
топли закуски, кафе и 
безалкохолно. Справки на 
тел. 0897/889-001. [22, 1]

раБоТа Търси
почасоВа или надом-
на работа търси тел. 
0894/277-849. [11, 4]
пазач (нЕВъоръжЕна 
охрана) с опит - 0888/33-
81-85. [12, 4]

грижа за Болни 
и ВъзрасТни
грижи за възрастни по-
часово - тел. 0879/689-
667. [6, 1]

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
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 за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 

тел. 0877/471-466.
дърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатна 
доставка, се продават на 
тел. 0876/583-472.
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, се продават на тел. 
0877/108-825.
сухи дърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Без-
платна доставка. Тел. 
0876/839-779.
„Мг-лЕс“  прода-
Ва  дърва за огрев - 
0887/547-499, 0878/513-

655.
дърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепени 
- тел. 0879/972-114.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
продаВаМ дърВа - 
0878/943-895.
МЕТроВи - 75 лв./куб., 
нарязани - 85 лв./куб. - 
0988/816-628.
дърВа В чували - 4.00 
лева - тел. 0894/399-931. 
[12, 10]
дърВа - нацепени и мет-
рови - тел. 0894/399-931. 
[12, 10]
сухи дърВа в чували - 5 
лв. - тел. 0894/644-560. 
[12, 6]

продаВа Машини
ЕлЕкТрожЕн BUDGET 
BWT 1504, на практи-
ка нов  - не повече от 
5-6 часа работа, заваря 
с електроди до 2.5 мм,  
маска, продава за 100 
лева. Електрожен Сварка - 
руски, заваря с електроди 
до 4 мм - цена 100 лева. 
Електрожените не са ин-
верторни. Тел. 0887/611-
753 [10, 2]
рЕзачка за дърва „Хукс-
варна 440“ се продава на 
тел. 0899/901-844. [5, 2]

продаВа МаТЕриали
цигли - двуканални, ед-
ноканални, се продават на 
тел. 0887/724-377. [2, 1]

продаВа оБзаВЕжданЕ

коТЕл „голдън файър“ 
- котел 35 кВт, бункер, 
горелка „Голдън файър“ 
VIP858, шнек, стаен тер-
мостат, В ГАРАНЦИЯ, цена 
по договаряне, продава по 
спешност 0878/884-241 
[33, 2]
пЕлЕТна горЕлка „Гол-
дън файър“ 858 VIP, само-
почистваща, в гаранция, 
много изгодно продава 
0888/922-878 [10, 2]

продаВа разни
продаВаМ оБорудВанЕ 
за магазин. Телефон за 
връзка: 0888/422-668. 
пЕлЕТна каМина „Гол-
дън файър“, гаранционна, 
24 кВт, спешно прода-
ва за 1500 лева: тел. 
0894/424-366 [15, 7]

пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, се продават 
на тел. 0888/942-095. 
[11, 6]
пЕчка-каМина, Трик-
рилЕн гардероб и сел-
скостопански принад-
лежности на изгодни 
цени се продават на тел. 
0882/051-526. [5, 3]
ярМоМЕлка, цисТЕрна 
за нафта се продават на 
тел. 0890/214-128. [3, 
1]

жиВоТни продаВа
кози сЕ продават на тел. 
0898/267-194. [11, 6]

храна за жиВоТни
Бали люцЕрна се про-
дават на тел. 0888/85-34-
22. [6, 3]
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счЕТоВодсТВо

рЕгисТрация на ФирМи и счЕТоВодно оБ-
служВанЕ - 0898/480-821

даВа заЕМ
крЕдиТи - тел. 0897/219-833. [22, 19]

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 1]

ЕроТика
ЕроТични Масажи - 
тел. 0894/277-849. [11, 
4]
МоМичЕ прЕдлага 
секс - тел. 0876/249-
511. [6, 4]

Водеща търговска фирма ТЪРСИ

знаещ, можещ и амбициозен

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

- като счетоводителПрофесионален опит

минимум години5

- Познаване и прилагане на счетоводното

законодателство и счетоводни стандарт

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

- Работа в утвърдена българска компания;

- Възможност за професионално развитие;

- ;Много добро възнаграждение

За контакти: Надя Колева,
тел. 0899/960 581; e-mail: sales@marina.bg

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
ВсякакъВ Вид желязо, 
печки, хладилници, пе-
рални и др. изкупува тел. 
0894/921-663. [22, 22]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
тел. 0896/183-637.

продаВа Тор
оБорски Тор в чували - 
3 лв./брой, с транспорт. 
Тел. 0878/650-456. [24, 
2]



8 19 март 2019 г.Пътеписите на Георги Трендафилов

Част от моя хотел 
и казиното към него

Продължава от бр. 48 
 Но красотата не е 
само по вертикала. Пло-
щадът е покрит с малки 
каменни блокчета в два 
цвята, подредени така, 
че създават илюзията за 
морски вълни. Докарани 
са от Португалия, за да 
пренесат характерната 
улична настилка от тази 
страна и тук, в Далечния 
изток. Площадът е пълен 
с хора, които се разхож-
дат, разглеждат, пазару-
ват или просто са седнали 
на хладно край фонтана. 
Има и много туристически 
групи, наобиколили своите 
екскурзоводи, но всички 
те принадлежат на азиат-
ската раса. Хора с евро-
пейски черти се виждат 
много рядко. Там, съвсем 
близо до площада, виждам 
обменно бюро и обръщам 
100 хонконгски долара за 
почти същия брой макаов-
ски патака, защото си ми-
сля, че до края на престоя 
ми тук може да имам нуж-
да и от тях. Така и не се 
наложи да ги използвам. 
Навсякъде плащах с хон-
конгски долари и когато 
отидох в Хонконг, напра-
вих обратната транзакция.
 Накрая влизам в сгра-
дата на сената. Достъпът 
до нея е абсолютно сво-
боден. Щом си в стара 
португалска сграда, няма 
как да не се натъкнеш 
на характерните за тази 
страна цветни, преобла-
даващо сини, керамични 
плочки „азулежу“. Те по-
криват всички стени на 
височина поне един ме-
тър, от тях са изработе-
ни паната, пресъздаващи 
моменти от историята на 
града и промените, кои-
то фасадата на сградата 
е търпяла през векове-
те. Излизам на прекрасен 
вътрешен двор с много 
и разнообразна растител-
ност, и бликаща вода. И 
естествено с азулежу – и 
тук ниската част на стени-
те е покрита с тези плоч-
ки. 
 Излизайки от сградата, 
посещавам малка, но мно-

го разностилна художест-
вена изложба, където ми 
позволиха да снимам. 
 Напускам Площада на 
сената, за да тръгна по 
Rua de Sao Paulo, улицата, 

която трябва да ме отведе 
към руините на църквата 
„Свети Павел“. Веднага по-
падам на магазин-работил-
ница за сладкарски изде-
лия, който предлага богат 
асортимент от своите про-
изведения, но по-интерес-
ното е, че значителна част 
от тях се предлагат на 
малки парчета съвсем без-
платно. Това беше първият, 
но както се оказа, съв-
сем не последният, защото 
почти всички сладкарски 
магазини по тази улица, 
а те бяха много, правеха 
същото. И не само те. 
 Магазините за месни 
деликатеси, които също 
бяха представени достой-
но на това място, използ-
ваха подобни похвати. 
Мъже с ножици в ръка 
режеха пред клиентите ня-
какъв вид тънко сушено 
месо, което можеше да 
се навива и на ленти. Ако 
някои си спомнят какво 
представляваше пестилът 
от сливи, славен, но заб-
равен местен деликатес, 
наричан и „габровски шо-
колад“, то месото много 
приличаше на него, но на 
цвят беше тъмнокафяво. 
 Опитах и от месото, и 
от сладкарските изделия. 
„Биват“, както обича да 
казва дъщеря ми.
 Тази улица е къса, но 
много колоритна и много 
оживена, а ярко осветени-
те магазини се надпревар-
ват да рекламират своята 
стока. Няма начин да не 
спреш и да не опиташ 

нещо! Но улицата свършва 
и излиза на малък пло-
щад, откъдето започват 
стъпалата, водещи към ру-
ините на църквата.
 St Paul’s Church (църк-

вата „Свети Павел“) е 
построена през ХVII век. 
Била е голяма готическа 

църква, в която са съчета-
ни два архитектурни стила 
– западноевропейски и да-
лекоизточен. 
 Църквата е горяла ня-
колко пъти и отново из-

граждана. Последният по-
жар, който я разрушава 
до сегашния й вид, е бил 
в 1835 г. Останали са само 
стените от фасадата й. 
 Погледнати отдалеч, 
особено нощем, те при-
личат на традиционен 
китайски силует, но при 
приближаването им погле-
да грабват красивите ре-
лигиозни релефи и статуи 
върху тях. 
 Руините на църквата са 
сред най-известните исто-
рически забележителности 
в Макао и са в Списъка на 
световното наследство на 
ЮНЕСКО.
 Стълбите, водещи към 

руините на катедралата, 
винаги отрупани с хора, 
и малкият площад в ос-
новата им, както и цяла-
та атмосфера, която цари 
тук, страшно много ми 
напомниха, особено след 
падналия мрак, за едно 
друго емблематично и оби-
чано място – площад „Ис-
пания“ в Рим. Спомените 
ме понесоха натам, а това 
беше може би още едно 

потвърждение, че Макао 
принадлежи колкото на 

Изтока, толкова и на Запа-
да.
 Става късно. Крайно 
време е да напусна това 
място, а то е толкова при-
ятно! 
 Тръгвам неохотно. 
Трябва да се върна в хоте-
ла. Дотук стигнах по мно-
го дълъг път, посещавайки 
всички най-важни култур-
ни и исторически забеле-
жителности. Но сега тряб-

ва да намеря друг, кратък 
път. 
 Отново минавам по 
Rua de Sao Paulo. Тя е 
станала още по-светла и 
оживена. 
 Докато бях на стъ-

палата пред руините на 
църквата, виждах високата 
част на Grand Lisboa и 
сега се опитвам да държа 
тази посока, лъкатушейки 
по тесните улици в ста-
рата част на града. Не се 
оказа много лесно, полу-
тах се известно време, 
но накрая виждам високия 
му ярко осветен силует и 
всичко вече е наред. 
 След като отново съм 

пред Lisboa, не пропускам 
да се насладя на красиви-
те светлини, които струят 
от него – и от високата 
му част Grand Lisboa, и от 
ниската му сферична част, 
подобна на натисната от-

горе сфера. 
 Това си е едно шоу, 
непреднамерено, но пре-
красно. 
 Накрая тръгвам към 
хотела като по пътя не 
преставам да се любувам 
на ярките светлини и сия-
ния на околните хотели и 
казина, но и моят хотел не 
им отстъпва по блясък.

Следва във вторник

Пано с плочки азулежу, пресъздаващо момент от 
историята на Макао

Вътрешният двор в сградата на сената 

Колоритната Rua de Sao Paulo, улицата между пло-
щад „Сенадо“ и църквата „Свети Павел“

Руините на църквата „Свети Павел“

Това ми заприлича на източен вариант на площад „Испания“

Отново по Rua de Sao Paulo. Сега тя е още по-свет-
ла и оживена

Светлините на Lisboa

При малкитå äалåкоизточни 
ãиãанти Õонконã и Макао


