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НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

„Импулс“ АД - Габрово 
търси да назначи на работа . мАшИннИ оперАторИ на машини с ЦпУ . нАстройчИк на стругове с ЦпУ. шлосерИ. портИер

Ние предлагаме:
1. отлично заплащане, допълнителни финансови бо-
нуси, ваучери за храна и транспорт.
2. работа в екип от млади амбициозни хора, доказа-
ни професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и 
професионално израстване.

справка на тел. 066/899-542 или
 0879/406-796 - Величка раева - личен състав.

светозар Гатев

 10 малки възпитани-
ци на треньора Владимир 
Вътев представиха кара-
те клуб „Янтра“ в нацио-
налното индивидуално и 
отборно първенство по 
Шотокан Карате – до за 
състезатели до 12 години. 
Шампионатът се проведе 
в зала „никола станчев“ 
в бургас с участието на 
близо 200 малчугани от 
15 клуба в страната. КК 
„Янтра“ се представи с 10 
каратеки и завоюва едно 
първо, три втори и пет 
трети места.

 национален първенец 
ката при момчетата на 
възраст 7-9 години с 9-то 
кю стана Камен ройбов. 
той прибави към златото 
си и бронз от дисциплина-
та санбон кумите. 
 с две отличия от на-
ционалното първенство си 
тръгна и димитър Марев 
– 3-ти на ката и 2-ри на 
шобу ипон при състеза-
телите на възраст 10-11 
години с 3-та и по-висока 
техническа степен. Втори 
места заеха също Крум 
Христов (7-9 г.) и Мартин 
Колев (10-11 г.) на санбон 
кумите.                 стр. 2

рУЖа ЛЮБеНова

 На 13 март Ангел Джам-
базки даде интервю специално 
за "100 вести" в сградата 
на Европейския парламент. В 
момента Джамбазки е най-ак-
тивният български евродепу-
тат, показва специална ста-
тистика на Европейския пар-
ламент. Джамбазки всъщност 
е номер 12 по активност от 
всичките 751 евродепутати.  

 - Г-н Джамбазки, тези 
дни бе решено да се оп-
ростят 8,2 млн. лв. дъл-
гове на мюфтийството с 
мотива, че държавното 
финансиране на вероиз-
поведанията се прави, за 
да няма „външна намеса“. 
смятате ли, че това е пра-
вилен ход на държавата 
по адрес на вероизпове-

данията?
 - скандалното предло-
жение - да бъде опростен 
дългът на едно вероиз-
поведание, ние от ВМро 
считаме за изключител-
но вредно! то вреди на 
националната сигурност, 
защото на първо място 
– никой не е длъжен да 
плаща чужди дългове. В 
тази връзка защо трябва 
хора, които може да не 
са религиозни – атеисти, 
да плащат дълговете на 
вероизповедание. Което и 
да било то! тук не говорим 
конкретно за това, което 
дължи най-много. Понача-
ло тази идея е погрешна 
и вредна, защото е нера-
зумно харчене на парите 
на българските граждани 
данъкоплатци. свидетели 
сме как в родопските села 

данъчни агенти преследват 
хората, които играят хора, 
дали са платили 1,50 лв. и 
дали са получили касова 
бележка, а да опрощаваме 
8 млн. лв. на свещенослу-
жител, който идва с кола, 
струваща 200 000 евро – 
това е наглост и безобра-
зие!
 не може да притискаш 
хората, които играят хоро, 
бедните, възрастните, след 
което да разхищаваш по 
този безобразен начин. 
докога свещенослужите-
лите от която и да било 
религия ще се возят в бро-
нирани „Мерцедес“-и за 
стотици хиляди евро като 
държавни глави и ще ис-
кат да им плащаме дълго-
вете.
 - А как да си обясним 
факта, че мюфтийството 

има над 4000 имота, кои-
то дава под наем и чака 
опрощение, а данъчните 
пристигат веднага при 
всеки обикновен граж-
данин, решил да отдаде  
дюкянче под наем, и му 
изискват касов апарат?
 - нещо повече – оказ-
ва се, че освен тези над 
4000 имота, дадени под 
наем, това вероизпове-
дание има годишно над 
30 милиона лева приходи. 
сега аз питам за това 
финансовия министър Го-
ранов, след като е толко-
ва активен в преследва-
нето на танцуващи баби 
и гейове по круизите (тук 
Джамбазки го напушва смях 
и вметва, че това е доста 
притеснителна спецоперация и 
че нашите данъчни сигурно са 
най-смелите данъчни на све-

та – б. а.). настоявам и на 
Мюфтийството, и на всяко 
друго вероизповедание да 
бъде направен детайлен 
одит от наП. да се види 
колко пари получават от 
тези наеми и как и за как-
во ги харчат. и още нещо 
– нека не забравяме, че 
сегашното ръководство на 
Главното мюфтийство дой-
де на власт буквално след 
преврат, като законният 
мюфтия недим Генджев бе 
отстранен от длъжност. 
 Що се отнася до за-
конодателните инициативи 
на ВМро по отношение 
на финансирането на ве-
роизповеданията, искаме 
категорична забрана за 
финансирането им отвън и 
отпадане на финансовата 
амнистия за дълговете на 
Мюфтийството.

Аíãåл Джамáазкè: „Гîíèм таíцуващè áаáè за 
лåв è пîлîвèíа, а îпрîщавамå 8 мèлèîíа"
Докога свещенослужители ще се возят в бронирани „Мерцедес“-и, а ще искат да им плащаме дълговете, пита българският евродепутат 

 днес от 13 часа в сгра-
дата на областната ди-
рекция на МВр в Габрово 
ще започне годишният от-
чет-анализ за свършено-
то през 2018 година. По 
неофициална информация 
на „100 вести“ от Минис-
терството на вътрешни-
те работи ще присъстват 
заместник-директорът на 
Главна дирекция „нацио-
нална полиция“ стaрши ко-
мисар тодор Гребенаров 

и директорът на Главна 
дирекция „Пожарна безо-
пасност и защита на насе-
лението“ главен комисар 
николай николов. 
 след отчета и анали-
за ще бъде дадена прес-
конференция за медиите, 
уточниха от од на МВр 
- Габрово.
 

рУЖа ЛЮБеНова
 
 Габровски криминалис-
ти откриха в една от къщи-
те в село боженци отгле-
дани и изсушени растения 
от рода на конопа, които 
при полевия наркотест по-
казали, че става дума за 
марихуана. 
 Къщата е наследстве-
на, на 46-годишен мъж от 
софия. „При извършени-
те процесуални действия 
е иззето самоделно огне-
стрелно оръжие с нарезна 
цев 22 калибър с монти-
рани оптически прицел и 
заглушител, 98 патрона от 

същия калибър, съобщиха 
от од на МВр в Габрово. - 
намерено е помещение за 
отглеждане на растения от 
рода на конопа, оборудва-
но с нагревателни лампи, 
система за контрол на тем-
пературата, поливна систе-
ма, влагомери, вентилация, 
филтри и др. открити са 
и около 200 саксии с из-
съхнали прерязани стебла. 
иззети са 1256 г суха рас-
тителна маса марихуана.“
 собственикът на къща-
та бил задържан за часо-
ве, а после е освободен. 
работата по случая про-
дължава.

 Боряна Борисова, Борислав Атанасов, Виктор Боевски, Габриел Андреев, Димитър Кънев, 
Михаил Михайлов, Найден Златев и Християн Михов приключиха успешно 2-месечен курс за 
нови футболни съдии, организиран от Областния съвет на БФС - Габрово. Заниманията води-
ха бившите топ рефери Георги Йорданов, Йосиф Ронков и Николай Петров. Седемте момчета 
и една дама издържаха проведените изпити (физически и теоретичен) и придобиха правос-
пособност за футболни съдии. Очаква се този уикенд те да получат и първите си наряди за 
срещи при децата и юношите от първенствата в зона „Велико Търново“. 

стеФКа БУрмова

 обединението на га-
бровските жени социа-
листки към бсП в Габро-
во осъжда всички прояви 
на детска агресия, които 
зачестиха напоследък по 
улиците и в училищата на 
страната ни, заяви пред 
вестника неговият пред-
седател Юлия ненова. тя 
обясни, че чрез нарочната 
декларация по този повод 

те призовават родителите 
на подрастващите за за-
силване на контрола върху 
негативните и груби проя-
ви в поведението на деца-
та. според нея обществе-
ните нагласи са свързани 
с насочени към училището 
обвинения, свързани с не-
възможността на образо-
вателните институции да 
се справят с този про-
блем. 

продължава на стр. 2

"Майчèíа ãрèжа" 
ñъáèра ñрåдñтва 
за áрîíзîв Кåркîв
 Женското благотворително друже-
ство „Майчина грижа“, което тази годи-
на отбелязва 150 години от своето ос-
новаване, обвърза юбилея с набиране 
на средства за изграждането на брон-
зова скулптурна композиция на ембле-
матичния габровски зевзек и компози-
тор на фанфарна музика александър 
Керков. Мястото е избрано - градинката 
пред сладкарница „Габрово“ („Глинени 
гърнета“).                             стр. 8

Марèхуаíа è íåзакîííî 
îръжèå îткрèха в Бîжåíцè

Дíåñ ãаáрîвñката пîлèцèя 
îтчèта ñвършåíîтî прåз 2018-та

БСП - жåíè в Гаáрîвî èзлåзå ñ 
дåкларацèя ñрåщу дåтñката аãрåñèя

Каратåкèтå íа „Яíтра" ñ 
прèзîвè мåñта îт Нацèîíалíîтî 
пî Шîтîкаí дî 12 ãîдèíè

 община Габрово обя-
ви прием на заявления 
за участие в тазгодишния 
конкурс за карнавална 
картина, който ще се про-
веде в рамките на Карна-
вал 2019 на 18 май. за тре-
та година организаторите 
на карнавалното шествие 
отправят предизвикател-
ство към въображението и 
креативността на габровци 
и гости, което подплатяват 
със солидни финансови 
награди.             стр. 2

Трåтè кîíкурñ за 
карíавалíа картèíа
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миГЛеНа въГЛеНова

община Габрово кан-
дидатства пред Министер-
ството на околната среда 
и водите и Предприятието 
за управление на дейност-
ите по опазване на окол-
ната среда (ПУдоос) с 6 
проектни предложения за 
селата и 5 за град Габро-
во.

Проектите са част 
от националната кампа-
ния „чиста околна среда 
– 2019 г.“ и са насочени 
към изграждане на зони 
за отдих, ремонтиране на 
детски площадки и озеле-
няване. общата стойност 
на подадените заявления е 
109 853 лв.

Предло -
жени за из-
граждане са 
кътове за от-
дих в селата 
Музга, дебел 
дял, райнов-
ци, Копчели-
ите, чарково 
и златевци.

Включено 
е обновяване 
на две съ-
ществуващи 
детски пло-
щадки и един 
кът за отдих 
на ул. „сви-
щовска“, как-
то и детски 
площадки на 
улиците „Пе-

тър Михов“ и „орловска“. 
за всеки от класираните 
обекти ще бъдат предос-
тавени средства до 10 000 
лв., като дейностите раз-
читат и на доброволния 
труд на гражданите.

В рамките на кампа-
нията за финансиране на 
обща стойност 44 080 лв. 
кандидатстват и местните 
детски и учебни заведе-
ния. Подадени са проекти 
от училищата „ран боси-
лек“, „Васил Левски“, „не-
офит рилски“, „св. св. Ки-
рил и Методий“, ПГт „Пен-
чо семов“ и наГ, както и 
от детските градини „ра-
дост“, „Перуника“ и „Мики 
Маус“. 

те могат да получат до 

5 000 лв., за да реализират 
своите инициативи.

Целта на дейностите 
е повишаване на еколо-
гичната култура и само-
съзнание, формиране на 
позитивна нагласа към 
природата, затвърждаване 
на умения и желание за 
опазване на околната сре-
да у хората.

одобрените проекти 
ще бъдат публикувани на 
12 април 2019 г. на интер-
нет страницата на ПУдо-
ос – http://pudoos.bg/.

На снимката: 
Детска площадка на 

ул. „Д-р Тота Венкова“ в кв. 
„Трендафил ІІ“, обновена по 
ПУДООС през 2018 година.

Оáщèíата каíдèдатñтва прåд МОСВ è ПУДООС ñ 11 прîåкта

продължава от стр. 1
но за съществуващото на-
силие вина носи и цялото 
общество. 
 „Живеем в общество, 
което поставя на първо 
място ценности на живот 
като успеваемост на всяка 
цена, прогрес за сметка 
на другия, незачитане на 
моралните норми и добро-
детели – заяви Юлия не-
нова. - В същото време за 
някои условията, в които 
живеят, са борба за оцеля-
ване. това отклони внима-
нието от чисто човешките 
взаимоотношения, които 
за съжаление присъстват 
и във взаимоотношенията 
на децата ни.“
 В декларацията се 
призовава: „нека не за-

бравяме, че всеки родител 
се чувства щастлив, когато 
изгради децата си като до-
бри и отговорни хора, кои-
то зачитат достойнството 
и правата на другия. това 
е дълъг процес, в който 
участие имат две страни 
- семейство и училище. 
Процесът е двустранен и е 
необходимо да се стремим 
към заздравяване на тези 
взаимоотношения.
 децата са бъдещето на 
нашата нация, те са наше 
олицетворение и наше 
подражание. 
 нека всички от нас - 
родители, учители, граж-
дани, бъдем отговорни в 
отношенията си - да реа-
гираме негативно на всеки 
вид агресия и насилие, да 

показваме това, което не 
вреди на другите в нашето 
поведение и задължения, 
за да се гордеем с бъде-
щото поколение“.

БСП - жåíè в Гаáрîвî èзлåзå ñ 
дåкларацèя ñрåщу дåтñката аãрåñèя

стеФКа БУрмова
 
 досегашният евроде-
путат от ПЕс (партията на 
европейските социалисти) 
Момчил неков е най-раз-
познаваемият от основни-
те партийни организации 
в областта за предстоящи-
те евроизбори, информи-
ра за вестника народният 
представител от левицата 
Кристина сидорова. 
 „През последните пет 
години като евродепу-
тат той неведнъж посе-
ти Габрово и многократно 
заяви своето желание за 
работа, за подпомагане на 
българските земеделски 
производители, на бъл-
гарските пчелари, за за-
пазването на българския 

вкус. 
 той внесе и предло-
женията за изменения в 
новата обща селскосто-
панска политика, свърза-
ни с по-голяма финансова 
подкрепа за пчеларите. 
и ако трябва да кажем 
кой е човекът фаворит на 
габровските организации, 
това е именно Момчил не-
ков“ – коментира още си-
дорова.  
 освен него много но-
минации е получила и 
Елена Йончева. Предпочи-
танията на социалистите 
в областта са насочени 
още и към международния 
секретар на бсП дени-
ца златева, към сергей 
станишев, към проф. иво 
Христов, Корнелия нино-

ва, Кирил добрев, както и 
към някои нови, интерес-
ни и по-неизвестни имена, 
като например на младите 
юристи Калин славов и 
александър Корнезов. 
 окончателните номи-
нации на общинските пар-
тийни организации на со-
циалистите в областта ще 
станат известни след про-
веждането на заседанията 
на общинските  конферен-
ции на левицата в облас-
тта, които ще се проведат 
в събота в Габрово и дря-
ново, в неделя в севлиево 
и в понеделник в трявна.
 „По време на конфе-
ренциите на основните 
партийни организации, 
които приключиха, освен 
номинациите за евродепу-

тати, се обсъждаше още 
платформата за участие 
на бсП за евроизборите, 
а именно нашата Визия за 
Европа - сподели Кристи-
на сидорова. - Вече е 
известно, че бсП залага 
на идеи и политики, което 
е най-важното за нас, как-
то и на лицата, които ще 
работят за изпълнението 
им. а по време на заседа-
нията на общинските кон-
ференции социалистите от 
организациите в областта 
ще се запознаят отново 
с отчетите на нашите ев-
родепутати и ще бъдат 
начертани основните по-
литически задачи, които 
стоят пред левицата за 
предстоящия политически 
сезон.“    

Крèñтèíа Сèдîрîва, дåпутат: “Мîмчèл Нåкîв å íай-
разпîзíаваåмèят каíдèдат за åврîдåпутат в îáлаñтта”

ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО
ор ГА нИ зИ рА лИ Цен зИ рА нИ кУр со Ве зА: 

 ши Вач
 рЕ МонТ на шЕВ ни Ма ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог ня ри
 кра нис Ти
 Бар Ман-сЕр ВиТьор

из да Ва дър жа ВЕн до ку МЕнТ за пра Вос по соБ носТ

 гоТ Вач, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо ри
 лЕ чЕ БЕн Ма саж
 Маникюр, пЕдикюр,    
  нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

 Ма ши нисТ на пъТ но-сТро и ТЕл ни Ма ши ни

• съобщения за ремонтни дейности
• Проверка на сметка
• УслУгите, които предлагаме

водоснабдяване и канализация
 Г а б р о в о

www.vik-gabrovo.com

Вик оод - габрово, бул. „Трети март” 6
office@vik-gabrovo.com

Електроразпределение 
север ад, разпределителен обслужващ 

център габрово и г. оряховица 

УВеДомяВА сВоИте клИентИ, че:

  В периода 08.04.2019 - 12.04.2019 г. от 09:00 до 
16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на град Габрово, ул. „николаевска” 32- 44 и 
25-61, ул. „Пенчо Постампиров” 6-8 и 19-37 и фирма 
„стемо“.   
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център - Габрово и Горна Оряховица се изви-
нява на своите клиенти за възникналото неудобство и 
се надява на разбиране. 
 Допълнителна информация можете да получите на 
тел. 0700 1 61 61.

 от офиса на наП в 
Габрово напомнят, че до 
1 април 2019 г. е срокът 
за подаване на годишна-
та данъчна декларация от 
юридическите лица.  
 През тази година важи 
правилото, че юридиче-
ските лица, които не осъ-
ществяват дейност – не 
са отчитали приходи или 
разходи, не са задължени 
да подават годишна да-

нъчна декларация. това е 
облекчение, което влезе в 
сила от миналата година и 
много лица се възползват 
от него. другото важно 
нещо, което юридическите 
лица трябва да знаят, е, 
че за тях има задължение 
да подават декларациите 
си само и единствено по 
електронен път. Глобите за 
неспазване на сроковете 
варират от 500 до 3 000 

лева. на санкция подлежи 
и съответният управител 
на фирмата, която не е 
подала документа навре-
ме, като там санкциите са 
в размер от 200 до 1 000 
лева. 
 за повече информация 
клиенти могат да посетят 
офиса на наП в Габрово 
на ул. „радецка“ № 11 или 
да позвънят на национал-
ния телефон 0700 18 700.

продължава от стр. 1
идеята е да стимулира 
гражданското участие и да 
насърчава инициативност-
та. опитът от предходните 
две години сочи ръст на 
интереса към конкурса, а 
също и повишаване ка-
чеството на предложения 
културен продукт. Услови-
ята за участие, критериите 
за оценка и наградният 
фонд са достъпни на сайта 
на Карнавал Габрово. 

Трåтè кîíкурñ за карíавалíа картèíа

НАП: „Срîкът за даíъчíèтå дåкларацèè å дî 1 апрèл”  

продължава от стр. 1
бронзови медали в съща-
та дисциплина спечелиха 
сиана неделчева (7-9 г.) 

и николай ангелов (7-9 г.).  
 с бронзови отличия 
се окичи и тимът на КК 
„Янтра“ на ката отборно-

микс в състав Виктория 
димитрова, димитър Ма-
рев и тодор Кънев.
 още по-силно беше 

представянето на габров-
ските бойци в провелия 
се на следващия ден 11-
ти национален турнир за 
купа „ронин“ за всички 
възрасти. 14 златни, 10 
сребърни и 9 бронзо-
ви медала наредиха КК 
„Янтра“ на челното място 
в отборното подреждане 
по спечелени отличия. 
Първи места в турнира 
завоюваха иван димитров 
(ката, асай рю ката и ку-
мите 14-15 г.), Камен рой-
бов (ката и санбон куми-
те 8-9 г.), Мариян райков 
(ката и асай рю ката, 12-13 
г.), сиана неделчева (ката, 
8-9 г.), благовеста ненко-
ва (ката, 14-15 г.), Йордан 
стефанов (ката, 12-13 г.), 
Габриела димитрова (асай 
рю ката, 12-13 г.), дими-

тър Марев (асай рю ката, 
10-11 г.), Максим Върба-
нов (асай рю ката, 12-13 
г.), дамян ройбов (куми-
те, 14-15 г.). за отличия 
се пребориха също Крум 

Христов (8-9 г.), Георги 
ноев (12-13 г.), бенислав 
димитров (14-15 г.), алекс 
Лазаров (8-9 г.), Мартин 
Колев (10-11 г.), никола 
Георгиев (12-13 г.) и диана 

стойнова (17-18 г.).
 турнирът за купа „ро-
нин“ беше генерална репе-
тиция за по-големите въз-
питаници на КК „Янтра“ 
за предстоящото нацио-
нално първенство за със-
тезатели над 12 години. 
то ще се проведе в края 
на тази седмица в сто-
лицата. През април пък 
предстои 9-то Европейско 
първенство по Шотокан 
Карате-до в черна гора. 
В шампионата на стария 
континент за медали ще 
се борят иван димитров, 
дамян ройбов, бенислав 
димитров, Максим Вър-
банов, Йордан стефанов 
и димитър Марев. сиана 
неделчева ще представи 
клуба в Европейската Ко-
хай купа.      

Каратåкèтå íа „Яíтра" ñ прèзîвè мåñта îт Нацèîíалíîтî пî Шîтîкаí дî 12 ãîдèíè
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ЖеНиНа деНЧева

 Центърът за настаня-
ване от семеен тип за 
деца и младежи с посто-
янни медицински грижи 
в кв. Велчевци приютява 
8 деца и младежи. за тях 
се грижи специализиран 
екип от лекар-педиатър, 
детегледачи, медицински 
сестри.
 „там се помещава и 
дневният център за деца 
с увреждания, който ра-
боти ежедневно с деца 
с тежки увреждания. Ка-
пацитетът е 20 деца, в 
момента потребителите са 
40. използва се почасова 
грижа, което позволява 
да се обхванат повече 
деца. тази година сме 
кандидатствали за уве-
личаване на капацитета“, 
казва Красимира Колева, 
директор на центъра.
 Центърът е разкрит 
по проект „Посока семей-
ство“ през 2015 година. 
двете социални услуги 
са делегирана държавна 
дейност и се предоставят 
от община Габрово. По-
требители на социалната 
услуга до 18-годишна въз-
раст не заплащат месеч-
на такса.
 „Предлагаме много 
добра среда за децата, 

индивидуален подход към 
всяко едно от тях. това 
дава резултати. Важна е 
социализацията на деца-
та, с тях работят специа-
листи“, допълва Колева.
     Екипът, който се грижи 
за децата, се състои още 
от логопед, психолог, ре-
хабилитатори, специален 
педагог. налице са всички 
нужни специалисти, които 
осигуряват подкрепа за 
деца с изоставане в раз-
витието, деца в риск. 
 „имаме зала по пси-
хомоторика, която се из-
ползва за преодоляване 

стреса на децата. играей-
ки, детето бива оценявано 
и се набелязват мерките 
за подкрепа, които могат 
да се предложат. Може 
да е мултидисциплинар-
на или само логопедична. 
децата се насочват към 
центъра от отдел „закри-
ла на детето“, но тук се 
извършва специализира-
ната оценка, договаряме 
се с родителите каква да 
бъде конкретно подкре-
пата. най-често тя е от 
рехабилитатор, психолог 
и логопед, налага се по-
някога да се работи и 
със специален психолог, 
да се получи комплекс-
но въздействие и за сти-
мулираме развитието 
на детето. имаме деца 
с различни потребности. 
най-често родителите за-
явяват желание за работа 
с логопед, защото детето 
трудно проговаря или има 
затруднения в езиково-
говорното развитие. ако 
се налага, изпращаме де-
тето на детски психиатър 
или невролог. имаме мно-
го такива случаи на деца 
между 4 и 6 години, които 

имат забавяне на речта, 
но това се дължи не тол-
кова на някакви функцио-
нални или езикови нару-
шения, а и на някакви де-
фицити в системата. това 
налага психотерапевтична 
подкрепа. имаме успехи 
с такива деца“, коментира 
дарина Малева, психолог.
 „Габрово ще продължи 
и занапред да бъде от об-
щините, активен партньор 
на социалните грижи. с 
многото усилия, които по-
лагаме през последните 
години, ние вървим към 
създаване на една екоси-
стема, която ще позволи 
в центъра да бъде по-
требността на детето, на 
младежа. Качеството на 
грижата ще продължи да 
бъде качествена, компе-
тентна и комплексна. Гри-
жата не може да е само 
социална или здравна, 
или образователна. това е 
нещо, което община, дър-
жава трябва да продължи, 
важно е, не защото има 
конкретен проект, а има 
необходимост, потребност 
от развитие на подобни 
инициативи“, казва кметът 
таня Христова.
 „освен институциите, 
освен програмите и поли-
тиките, тук основната част 
от мисията е да работим 
с общността. Мисията е 
грижата за тези деца да 
бъде качествена и добра, 
грижа, от която децата 
имат потребност. трябва 
да направим така, че про-
фесията на хората, които 
са призвани да полагат 
грижи - болногледачи, 
детегледачи, медицински 
кадри, да бъде изключи-
телно подкрепяна. защо-
то колкото и средства да 
имаме, колкото и добри 
сгради да предоставяме, 
ако нямаме най-важното 
- професионалната и от-

дадена грижа, за съжале-
ние, ще имаме сериозни 
предизвикателства. 
    струва ми се, че об-
ществото ни трябва да 
бъде настроено на такава 
струна, за да се разбере, 
че да си различен не е 
нито страшно, нито греш-
но. напротив, това е тест 
за нас да покажем на 
дела, а не само на праз-
ници да бъдем съпричаст-
ни, да покажем, че можем 
въпреки натовареното си 
ежедневие да поканим 
дете с различия в нашия 
дом, да го изведем на 
разходка. По този начин 
всички следващи трудни 
стъпки ще бъдат много 
по-лесни, когато те се 
правят с подкрепата и с 
разбирането, тогава няма 
да казваме: „Вижте, как 
се случва в онзи, другия 
свят“. а ще можем да по-
кажем как ние успяваме 
да го направим по нашия 
най-добър начин.
      ако си спомним око-
ло 2010 година и съпоста-
вим средата, в която са 
били тези деца, ще видим 
колко много са промене-
ни и условията, и децата. 
разбира се, имаме мно-
го трудности, предизви-
кателствата никак не са 
малко. това, което тряб-
ва да продължим да пра-
вим, е да надграждаме. 
да не забравяме откъде 
сме тръгвали, важно е 
да знаем, че стъпваме на 
ясна, здрава основа, с 
ясна цел и задача. 
 община Габрово има 
много социални услу-
ги, голяма част от тях се 
предлагат от общината 
като институция, имаме 
и партньорство с непра-
вителствени организации. 
самата координация и 
създаването на добра и 
ефективна система между 

тях изискват ежедневни 
усилия. Едно от предизви-
кателствата, което трябва 
да се реши, в бъдеще 
да има достатъчно ква-
лифицирани кадри. Едно 
от сериозните предизви-
кателства е мотивацията 

и желанието да се работи 
в тежките 24-часови услу-
ги. Проблем е възрастта 
на хората, които полагат 
тези услуги, немалко от 
тях след няколко годи-
ни ще се пенсионират. 
Ще трябва да има добра 
мотивация за привличане 
на млади и желаещи да 
работят в подобна сфера. 
    за да има една общи-
на много услуги, означа-
ва, че местната общност 
подкрепя тези усилия и 
тази политика. нито един 
социален проект в Габро-
во не е бил поставен под 
въпрос“, коментира още 
таня Христова.
 от години вече в 
Габрово няма институции, 
на които да са предоста-
вени грижите на деца със 
специални образователни 
потребности. нито едно 
дете не е в институция. 

така нареченият процес 
на деинституализация е 
завършен.
 Преди 10 години сгра-
дата, в която се поме-
щава центърът сега, а и 
други такива, бяха бол-
нични заведения, където 

бяха затворени деца, ли-
шени от родителски гри-
жи. там не можеше да 
се влезе, нито родители, 
нито неправителствени 
организации. това е голя-
мата реформа, която на-
правихме, припомни при 
посещението си в центъра 
зам.-министърът на труда 
и социалните грижи зо-
рница русинова. 
 тя припомни още, че 
бюджетът за социалните 
услуги през 2009 година 
бе 38 млн. лв. сега, 10 го-
дини по-късно той е мал-
ко над 260 млн. лв. над 
40 на сто от тези услуги, 
включително и в Габрово, 
са услуги в общността - 
дневни, общности центро-
ве, центрове, където по-
часово предлагат услуги, 
без да се налага хората 
да бъдат настанявани в 
домове.

EКатериНа Петрова

 Приготвяне на ръчен 
кашкавал ще демонстрира 
технологът Мина Варджи-
ева в рамките на шесто-
то издание на фестивал 
„семе българско“, който 
ще се проведе на 20 и 21 
април в парк „Казармите“ 
в севлиево. Възстановка-
та на технологията, позна-
та по нашите земи от на-
чалото на XIX век, ще по-
каже процеса на приготвя-
не на вкусното българско 
жълто сирене, направено 
не от пастьоризирано, а 
от прясно мляко. 
 Варджиева казва, 
че вкусът на този вид 
кашкавал е неповторим 
и направата му изисква 
майсторлък. споделя, че 
тайната на качествата 
му се крие в уникална-
та микрофлора, с която 
разполагаме в българия, 
най-вече заради двете 
млечно-кисели бактерии, 
с които се славим по 
света. освен с кашкавал, 
Варджиева ще зарадва 
гостите на фестивала и 
с демонстрация на на-
правата на ястието „бял 
мъж“, използвайки проду-
кти от нейното собствено 
стопанство, разположено 
между старозагорските 
села Ягода и ръжене.  
 Към вкуса на ръч-
но приготвения кашка-
вал всеки посетител на 

събитието ще може да 
прибави и неповторимия 
аромат на прясно изпе-
чен хляб от лимец. до-
броволците от задругата 
„дар лимец“ отново ще са 
в парк „Казармите“ със 
своята подвижна пещ, за 
да предават своето зна-
ние за най-древното жито 
на българите и да замесят 
заедно с гостите на фес-
тивала истински хляб. 
 По време на фести-
вала Красимира Пенева 
пък ще покаже как да си 
приготвим сапун в домаш-
ни условия, който да бъде 
полезен за кожата ни и 
същевременно да е изра-
ботен от аромати на наш 
вкус. за приготвянето на 
сапуните тя използва раз-
лични базови и етерични 
масла, натурални оцвети-
тели и добавки, билкови 
извлеци. 
 изкуството да създа-
ваш красота от кожа ще 
демонстрира майстор ану-
ар Шалгин, който е си-
риец, но от дълги години 
живее и твори в русе. В 
българия той е получил 
майсторското си свиде-
телство и е член на зад-
ругата на народните худо-
жествени занаяти. сред 
произведенията му могат 
да се видят чаши, бутил-
ки, кутии за ядки, плодове 
и сладки, чинии, лампи. 
 Майстор Георги то-
доров, който е член на 

занаятчийската камара в 
русе, пък ще покаже изку-
ството на иконописта. Ще 
бъде реализирано ателие, 
в което всеки ще може да 
се докосне до глаголица-

та, да я усвои и да раз-
гадае какво се крие зад 
тази оригинална графична 
система, която днес гордо 
наричаме първата българ-
ска азбука.  

 и тази година във 
фестивала ще вземат 
участие четири талантли-
ви дами от Велико тър-
ново, които ще покажат 
плетене на дантела тип 
„фриволит“, плъстене на 
вълна, изработване на би-
жута от вълна, плетене 
с беленица, плетене на 
дървено бърдо и др.
 Как се правят върбови 
свирки и как да си опле-
тем кошници, също ще на-
учим от шестото издание 
на фестивал „семе бъл-
гарско“. за  любителите 
на приложното изкуство 
врати на събитието ще 
отвори грънчарското ате-
лие на росица занкова, в 
което всеки желаещ може 
да направи свой глинен 
съд и да го отнесе в дома 
си. 
 и още много изнена-
ди подготвят организато-
рите на фестивал „семе 
българско“, за да дадат 
възможност на всеки по-
сетител - със сърце и с 
ръце - да се докосне до 
традиционни храни, зана-
яти, обичаи и да отнесе 
в дома си ястие, предмет 
или усещане за българ-
ското! 
 защото по време на 
събитието от кълна до 
върха всичко ще е българ-
ско!
 Очакваме Ви на 20 и 
21 април в парк „Казар-
мите“ в Севлиево!

Краñèмèра Кîлåва: „Прèлаãамå èíдèвèдуалåí 
пîдхîд към вñякî åдíî дåтå ñ уврåждаíèя” 

Дåмîíñтрацèè íа прèãîтвяíå íа храíè è прîдуктè за дîма пî врåмå 
íа шåñтîтî èздаíèå íа íацèîíалåí фåñтèвал „Сåмå áълãарñкî”

 община севлиево е 
публикувала 32 регистъ-
ра в Портала за отворени 
данни на република бъл-
гария. В информационната 
система вече са налични 
данните за: oбщинската 
транспортна схема; спи-
съкa на второстепенните 
разпоредители с бюджет; 
регистърa на язовирите в 
община севлиево; търгов-
ските дружества с общин-
ско участие; техническите 
паспорти на строежите; 
регистърa на социалните 
услуги; рекламно-информа-
ционните елементи за 2018 
г., както и правоимащите 
с многогодишни жилищни 
влогове и др. на страни-
цата гражданите могат да 
намерят още регистри, 
свързани с одобрените ин-
вестиционни проекти през 
2018 г., обектите, въведени 
в експлоатация през 2018 
г., културните институции в 
община севлиево и др.  
 чрез портала общи-
на севлиево е осигурила 
достъп и до регистъра на 
домашни кучета, разпре-
деление на пасища, мери 
от оПФ за индивидуално 
ползване, публичен регис-
тър на озеленените площи 
и др.
 Публични са и отчетите 
за изразходените средства 
за компенсация от нама-
лени приходи от прилага-
нето на цени за общест-
вени пътнически превози 
за 2018 г. и 2017 г., както 

и  информацията за преда-
дени за оползотворяване 
отпадъци. Публикувани са 
също регистри, свързани 
с общинската собственост, 
категоризираните турис-
тически обекти, местните 
поделения на вероизпове-
данията и др. В информа-
ционната система може да 
бъде намерен и регистър 
на площадките за преда-
ване на отпадъци от пласт-
маси, стъкло, хартия и кар-
тон.
 Порталът за отворени 
данни на република бълга-
рия представлява единна 
централна публична уеб-
базирана информационна 
система, която осигурява 
публикуването и управле-
нието на информация за 
повторно използване в от-
ворен формат.  Платформа-
та е изградена по начин, 
който позволява цялостно-
то извличане на публику-
ваната информация, както 
и на части от нея. Все-
ки гражданин на българия 
има достъп до тази инфор-
мация. 
 „данните могат да бъ-
дат използвани според 
специфичните нужди на 
търсещите информация“, 
коментира кметът на об-
щина севлиево д-р иван 
иванов. По думите му, 
„предоставянето на подоб-
на информация показва, 
че община севлиево се 
стреми да улесни работата 
на бизнеса и гражданите”. 

Оáщèíа Сåвлèåвî пуáлèкува 32 
рåãèñтъра в пîртала за îтвîрåíèтå 
даííè íа Рåпуáлèка Бълãарèя
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иМоТи продаВа
къща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [22, 18]
апарТаМЕнТ на бул. 
„Могильов“ 71, вх. А, ет. 
3, ап. 9, се продава на 
тел. 0895/360-196. [22, 
14]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център, по се-
бестойност и договаря-
не се продават на тел. 
0888/447-096. [20, 11]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко се про-
дава на тел. 0899/841-
480. [14, 9]
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ - 
100 кв. м, се продава на 
тел. 066/800-170. [33, 7]
ТухлЕн апарТаМЕнТ 
се продава на тел. 
0887/621-225. [10, 7]
ВилЕн иМоТ в село Зла-
тевци се продава на тел.  
0899/943-105 [20, 6]

апарТаМЕнТ - 120 кв. 
м, в Габрово, ул. „Гради-
ще“, се продава на тел. 
0896/05-11-52. [8, 7]
упи - 665 кв. м, в кв. 
Стефановци, до второ-
степенен път, на тихо и 
спокойно място, цена: 15 
000 лв., се продава на 
тел. 0896/651-920. [11, 
7]
къща В село Ангелово, 
до Донино, се продава 
на тел.  0897/569-027 
[11, 9]
иМоТ оТ 2 къщи, два де-
кара, на 5 км от центъра 
- 0897/569-027 [11, 9]
парцЕл В село Чавеи - 
1945 кв. м, се продава на 
тел. 0896/641-053. [11, 
4]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
76 кв. м, в кв. Палаузово 
за 42 000 лева се прода-
ва на тел. 0897/616-970. 
[11, 4]
апарТаМЕнТ - 92 кв. 
м застроена площ, в кв. 
Палаузово, до училище 
„Христо Ботев“, с таван-
ска стая 67 кв. м и маза 
4.28 кв. м, на бул. „Хе-
мус“ 21 (не е далеч от 
центъра), се продава на 
тел. 0899/186-174. [8, 3]

парцЕл В регулация - 
1200 кв. м, в центъра на 
село Гергини, за 15 000 
лева се продава на тел. 
0896/330-963. Моля, без 
обаждания от агенции. [6, 
6]
къща В село Костен-
ковци се продава на тел. 
0878/863-875. [10, 6]
парцЕл - 3 дка, до „Тех-
номаркет“ се продава на 
тел. 0892/484-602. [16, 
3]
гарсониЕра В кв. Трен-
дафил-2 се продава на 
тел. 0898/760-835. [11, 
3]
апарТаМЕнТ - тухлен, 
четиристаен, три тераси, 
обзаведен, трети етаж, по 
договаряне се продава на 
тел. 0899/154-177. [3, 3]
парцЕл В квартал Кука-
та- Поповци - 1240 кв. 
м, цена: 10 лв./кв. м, се 
продава на тел. 0896/65-
19-20. [11, 4]
къща - 70 кв. м, с двор 
1 дка в село Армени-
те, цена по споразуме-
ние, се продава на тел. 
0888/515-797. [6, 2]
къща Близо до гра-
да се продава на тел. 
0890/138-303. [11, 1]

рЕгулиран парцЕл без 
посредник продава тел. 
0887/57-90-36. Строител-
ство около 420 кв. м РЗП 
с три надземни етажи, от-
лични комуникации. [33, 
1]
къща В село Яво-
рец се продава на тел. 
0877/516-166. [2, 1]
Мансарда-аТЕлиЕ - 57 
кв. м, тухла, в отлично 
състояние, широк център, 
за 38 000 лева се прода-
ва на тел. 0888/217-053. 
[8, 1]
къща с голям двор в 
село Стоевци се прода-
ва на тел. 0899/563-006. 
[12, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
Магазин срЕщу „Шел“ 
се дава под наем на тел. 
0877/633-064. [11, 8]
оБзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сгра-
дата на ОББ отдава под 
наем тел. 0888/907-666. 
[32, 8]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
се дава под наем на тел. 
0898/931-914 [10, 6]
кВарТира сЕ дава под 
наем на тел. 066/86-82-
44. [4, 4]

дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на Еса се дава под наем 
на тел. 0899/070-304. 
[11, 5]
поМЕщЕниЕ В ИЦ, си-
вата къща, се дава под 
наем на тел. 0888/871-
687. [12, 5]
апарТаМЕнТ, оБзаВЕ-
дЕн, на ул. „Свищовска“ 
се дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 7]
кВарТири даВа тел. 
0889/363-365. [4, 4]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [11, 4]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
обзаведен, до Хлебозаво-
да, в близост до Ректора-
та, се дава под наем на 
тел. 0887/358-472. [4, 2]
поМЕщЕниЕ - 100 кв. м, 
в кв. Младост се дава под 
наем на тел. 0888/619-
617. [11, 1]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на Еса се дава под наем 
на тел. 0897/311-341. [3, 
2]
поМЕщЕниЕ - 43 кв. м, 
+ санитарен възел, в ЦГЧ, 
цена: 250 лв., се дава под 
наем на тел. 0877/00-79-
46. [3, 1]

заВЕдЕниЕ под наем 
в кв. Палаузово - тел. 
0898/43-10-16. [22, 2]
жилищЕ - 46 кв. м, не-
обзаведено, в център, с 
депозит от 18 до 20 ч. 
- 159 лв., дава под наем  
тел. 0899/544-746. [1, 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, 5]
къща В града купува  
тел. 0885/200-058. [4, 2]

иМоТи заМЕня
апарТаМЕнТ - 120 кв. м, 
заменя за гарсониера в 
кв. Младост. Договаряне. 
Тел. 0899/154-177. [3, 3]
къща В Габрово - Ру-
севци, с екстри, за-
меня за жилище в гр. 
София. Справки на тел. 
0888/310-981. [7, 2]

Търси под наЕМ
сТая В къща в квартал 
близо до Габрово търси 
под наем тел. 0888/192-
373. [2, 2]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - справки на тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.
гори, пасища до 900 
лв./дка, плащане ведна-
га, се изкупуват на тел. 
0897/001-113.

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи 
(гори) в цялата страна 
(идеални части) се купу-
ват на тел. 0886/33-14-
15.
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 1]
наЕМаМ или купувам 
земя в Горнова могила, 
Смирненски, Донино, Ле-
сичарка, Поповци и др. - 
справки на тел. 0888/21-
21-22. [3, 3]
1 дЕкар земя до „Чевер-
мето“ се продава на тел. 
0899/55-29-26. [3, 2]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [24, 17]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
0876/731-419. [22, 2]

раБоТа прЕдлага
хоТЕл на морето търси: 
рецепционист/ка, барман/
ка, сервитьор/ка, готвач/
ка, помощник кухня, ми-
ячка, камериерки и работ-
ник поддръжка. За кон-
такти: Жана Георгиева - 
0895/763-172.
шиВашка фирМа за 
спортни панталони търси 
да назначи ОТК и про-
фесионални шивачки на 
прав шев. Справки на тел. 
0887/623-490. [23, 17]
раБоТник за автоморга 
се търси на тел. 0883/354-
280. [27, 9]
гоТВач за работа от 10 
до 14 часа, владеещ ита-
лиански или английски 
език, се търси на тел. 
0898/76-98-49. [10, 8]
МЕхана „фЕнЕриТЕ“ тър-
си да назначи готвач то-
пла кухня. Справки на тел. 
0896/606-870. [13, 12]
сТроиТЕлни раБоТни-
ци се набират на тел. 
0895/424-308. [16, 7]
раБоТник В склад за зър-
но, шофьор кат. „В“ търси 
тел. 0878/240-506. [11, 
11]

„ЕВрохиМ груп“ оод 
наБира раБоТници 
за пЕралноТо си 
сТопансТВо, ТЕх-
ник с опиТ за под-
дръжка на Маши-
ниТЕ. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 3]

ТърсиМ раБоТници кра-
вари - справки на тел. 
0896/690-300 [10, 10]
гоТВач или помощник-
готвач със собствен ав-
томобил се търси на тел. 
0877/225-322. [6, 6]
фирМа „Йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 6]
доБри гоТВачи/ки, сер-
витьори/ки срещу отлично 
заплащане се търсят на 
тел. 0899/957-006. [22, 5]
фирМа „хлЕБозаВод“ 
търси да назначи месач 
на хляб. Справки на тел. 
0878/535-094. [6, 6]
сТроиТЕлни раБоТ-
ници се търсят на тел. 
0896/799-364. [11, 8]
пицария „ТЕМпо“ търси 
сервитьор/ка. Справки на 
тел. 0879/988-010. [11, 7]
сЕрВиТьор сЕ търси на 
тел. 0878/966-222. [11, 6]
храниТЕлЕн Магазин в 
кв. Дядо Дянко търси про-
давачки. Справки на тел. 
0887/825-534. [17, 4]

грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [17, 6]
фирМа Търси багерист 
на редовен трудов дого-
вор. Може и пенсионер. 
Справки на тел. 0887/646-
330 [8, 3]
продаВач-консулТанТи 
на пълно и почасово ра-
ботно време се търсят на 
тел. 0889/384-319. [6, 3]
пЕрсонал за механа в 
Слънчев бряг - може и 
целогодишно, се търси на 
тел. 0899/957-006. [22, 5]
аВТосЕрВиз на Търгов-
ска база търси монтьор. 
Справки на тел. 0895/62-
94-10. [11, 3]

МЕхана наБира готва-
чи топла и студена кухня, 
барбекюристи. Справки на 
тел. 0895/629-036. [17, 3]
“Мак-В“ Еоод търси кро-
яч текстил с опит. Старто-
ва заплата 750 лв. Справ-
ки на тел. 0885/385-838. 
Имейл адрес: market@mak.
bg. [12, 3]
фирМа Търси шофьо-
ри за разносна търговия. 
Заплащане до 1000 лв. 
Справки на тел. 0887/87-
56-52. [11, 3]
фирМа Търси счетово-
дител на редовен трудов 
договор. Справки на тел. 
0887/646-330. [7, 2]
МЕхана „фЕнЕриТЕ“ тър-
си сервитьор/ка. Справки 
на тел. 0896/606-870. [13, 
3]

поМощник- гоТВач/
ка за битово заведение 
- стартова заплата 800-
1000 лв., се търси на тел. 
0887/002-030. [11, 3]
рЕсТоранТ „киТаЙски 
кът“ търси хигиенистка за 
кухня. Три дни в седмицата 
от 16.00 часа - 20 лв./ден. 
Справки на място: Габро-
во, ул. „Осми март“ 19. 
[12, 3]
пицария „Мания“ тър-
си сервитьори, готвачи. 
Справки на тел. 0899/133-
262. [11, 2]
пицар сЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 2]
жЕна за гледане на стари 
хора срещу унаследяване 
се търси на тел. 066/99-
22-44. [6, 2]

шофьор сЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 2]
про Еад - клон Габрово, 
търси да назначи за нуж-
дите на ХОТЕЛСКИ КОМ-
ПЛЕКС „ЛЮЛЯЦИ“: 1. РЕ-
ЦЕПЦИОНИСТ, 2. ГОТВАЧ, 
3. ПОМОЩНИК-ГОТВАЧ. До-
кументи - молба, автобио-
графия, копие от диплома 
за завършено образова-
ние. Документи се прием-
ат в деловодството на ул. 
„Брянска“ № 54, ет. 3, до 
5 април 2019 г. Информа-
ция на тел. 066/80-34-29, 
0878/577-647. [3, 1]
шофьор с категория 
„С+Е“ за работа с гондола 
в България се търси на 
тел. 0889/501-631. [11, 2]
кафЕ „Ванила“ търси 
сладкарка (на 4 часа) и 
чистачка, може и на втори 
трудов договор. Заплащане 
по споразумение (на час). 
Справки на тел. 0882/151-
516. [4, 2]
продаВачка на закуски 
за кв. Трендафил се тър-
си на тел. 0899/310-747. 
[4, 2]

Малка краВЕфЕрМа 
търси раБоТник. Справ-
ки на тел. 0876/415-480. 
[24, 2]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [29, 2]
шпаклоВчици за гип-
сокартон се търсят на тел. 
0895/728-668. [4, 2]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси продаВачки на 
топли закуски, кафе и без-
алкохолно. Справки на тел. 
0897/889-001. [22, 2]
гоТВач и поМощник-
кухня в град Дряново 
търси - справки на тел. 
0887/247-895. [24, 1]
гоТВач/ки за стол на 
морето и камериерки, оси-
гурени храна и спане, се 
търсят на тел. 0886/902-
223. [3, 1]

раБоТа Търси
почасоВа или на-
домна работа търси тел. 
0894/277-849. [11, 5]
пазач (нЕВъоръжЕна 
охрана) с опит - 0888/33-
81-85. [12, 5]

грижа за Болни 
и ВъзрасТни
глЕдаМ Болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [5, 1]
грижи за възрастни по-
часово - тел. 0879/689-
667. [6, 2]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

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

продаВа Машини
рЕзачка за дърва „Хукс-
варна 440“ се продава на 
тел. 0899/901-844. [5, 3]
пишЕща Машина се 
продава на тел. 0876/53-
54-54. [3, 1]

плЕТачна Машина 
„Textima“, домашна, се 
продава на тел. 0887/57-
90-36. [20, 1]

продаВа оБзаВЕжданЕ
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [15, 4]
фризЕр сЕ продава на 
тел. 0877/516-166. [2, 1]
коТЕл „голдън файър“ 
- котел 35 кВт, бункер, 
горелка „Голдън файър“ 
VIP858, шнек, стаен тер-
мостат, В ГАРАНЦИЯ, цена 
по договаряне, продава по 
спешност тел. 0878/884-
241 [33, 3]
пЕлЕТна горЕлка „Гол-
дън файър“ 858 VIP, само-

почистваща, в гаранция, 
много изгодно продава 
тел. 0888/922-878 [10, 3]

продаВа разни
продаВаМ оБорудВа-
нЕ за магазин. Телефон 
за връзка: 0888/422-668. 
[22, 18]
пЕлЕТна каМина „Гол-
дън файър“, гаранционна, 
24 кВт, спешно продава за 
1500 лева: тел. 0894/424-
366 [15, 8]
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, се продават на 
тел. 0888/942-095. [11, 7]
пЕчка-каМина, Трикри-
лЕн гардероб и селско-
стопански принадлежности 
на изгодни цени се прода-

ват на тел. 0882/051-526. 
[5, 4]
кошЕри дадан-БлаТ, 
рамки, центрофуга - 6 
рамки, се продават на тел. 
0886/54-82-14. [5, 1]
каМина с водна риза + 
оригинална датска помпа 
продава тел. 0887/57-90-
36. [20, 1]

жиВоТни продаВа
кози сЕ продават на тел. 
0898/267-194. [11, 7]
Малки ТЕлЕТа се прода-
ват на тел. 0876/415-480. 
[12, 2]
6 Броя женски прасета от 
25 до 30 кг се продават 
на тел. 0893/97-23-71. [3, 
2]

кокошки -носачки , 
шарЕни пилети и пат-
ки се продават на тел. 
0876/181-676. [1, 1]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [11, 1]

храна за жиВоТни
царЕВица, пшЕница, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [10, 4]
Бали люцЕрна се про-
дават на тел. 0888/85-34-
22. [6, 4]
храна за кучета се про-
дава на тел. 0876/181-
676. [1, 1]
Бали сЕно продават на 
тел. 0899/960-591. [6, 1]

за сТопансТВоТо
разсад касис - 2 лв., 
продава 0898/787-018/
Борики [33, 1]

разсади
зЕлЕнчукоВ разсад 
(домати и краставици) за 
ранно производство се 
продава в село Чавеи, тел. 
0897/809-990. [11, 6]

продукция
Био Тор от калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249. [20, 17]
оБорски Тор в чували - 
3 лв./брой, с транспорт. 
Тел. 0878/650-456. [24, 3]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТари чЕрВЕни бро-
еници и гердани, саби, 
ятагани, царски кортици, 
щитове, старинни пушки 
и револвери купува тел. 
0888/147-085. [24, 4]
книги - художЕсТВЕна 
лиТЕраТура (криминални, 
любовни, класика, истори-
чески и др.), се купуват на 
тел. 0889/885-944. [24, 4]

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

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 

066/80-35-36

(срещу старата часовникова кула)
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Тлъчници, 60м2, ет. 3, ново стр. 50 000 лв
Шиваров мост, 60м2, ет. 2, ново стр. 43 000 лв
Идеален център, 50м2 50 000 лв
Център, 80м2, ет. 3, тухла 56 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 65 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща,130м2, до ключ обз.70 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €

Идеален център, Младост - 2-стайни, 3-стайни 
ГАРСОНИЕРИ: 

Бичкиня, панел, ет. 3 28 000 лв
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:
Трендафил, PVC, ет. 4, 75м2 45 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Камъка, 140м2, двор 80 000 лв
Хаджицонев мост, 2 етажа, 220м2, гараж, двор, 
PVC 45 500 лв
Недевци, къща, 130м2, 480м2 двор 26 000 лв
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Хаджицонев мост, етаж, 90м2, двор 20 000 лв
Голо бърдо, къща, 75 м2, гараж 65 000 лв

Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв
ПАР ЦЕ ЛИ:

Лоза, 1.6 дка 10 000 лв
Изход Севлиево, 3 дка 22 000 лв
Ясени, 400м2, УПИ 3 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
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:
Източник, 150м2, 600 м2 двор 65 000 лв
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 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
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Идеален център, лукс студио, обзаведено 400 лв
Голо бърдо, двустаен 200 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

27/02

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

Вашата обява ще бъде 
отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде 
подадена в редакция-
та на „100 вести“ до 
16.30 часа. 

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
пЕлЕТи - продажба 
и доставка от 290 до 
640 лв. за тон - тел. 
0894/216-336, 0885/958-
700.
продаВаМ дърВа - 
0878/943-895.

дърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, 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
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
0899/050-080. [11, 4]

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.
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“ продаВа дър-
ва за огрев - справки 
на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
дърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лева, се про-
дават на тел. 0895/752-
838.
дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
МЕТроВи - 75 лв./
куб., нарязани - 85 лв./
куб., се продават на тел. 
0988/816-628.

дърВа за огрев: салкъм 
- 65 лв., метрови - 75 
лв., нарязани, с включен 
транспорт, се продават на 
тел. 0896/74-17-63. [11, 
11]
донБаски Въглища, 
брикети и екобрикети, 
пелети от широколистна 
дървесина - 066/801-501. 
[12, 8]
дърВа В чували - 4.00 
лева - тел. 0894/399-931. 
[12, 11]
дърВа - нацепени и мет-
рови - тел. 0894/399-931. 
[12, 11]
сухи дърВа в чували - 5 
лв. - тел. 0894/644-560. 
[12, 7]
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

 ВодораВно: Пинакотека. Остров. Матев (Павел). Корал. 
Рали. Намек. Самар. Манол. Анората. Омоними. Казанова (Джако-
мо). Амани (Николай). Дека. Акари. Оно (Йоко). Реване. Имитатор. 
Нар. Ренан (Жозе Ернест). Тобаго. Перак. Мозел. Ретор. Анали-
затор. Роти. Сак. Сатир. „Поморин”. Ранет (Егон). Катон (Млади). 
Канонир. Катер. „Как”. Пилот. Каналето (Антонио). Теке. Анамар. 
Нилин (Павел). Лора. Ерик. Лирика. Калина Ма-лина. Амор (Ги-
лермо). Адата. Авадана. Касанаре. Авала. Видима. Амала. Ома. 
Ломами. Олар (Алфонс). „Баник”. Лом. Такири. Аника. Равини. Ото 
Николай. 
 оТВЕсно: Зима. „Атене”. А капела. Авола. Намаз. Варак. 
Никола Симов. „Матенадаран”. Ролери. Адами (Джузепе). Кеконен 
(Урхо Калева). Касано (Антонио). Ананим. Зов. Рокер. Ланита. 
Адамити. Сава. Емитер. Немара. „Реката”. Инозит. Карате. Око. 
Кома. Амазар. Камила. Алит. Бара. Акинет. Канаки. „Амаро”. 
Аромат. Лопатар. Наварин. Кол. Марат (Жан-Пол). Ротел. Лавал 
(Карл). Монитор. Морени. Алабак. Страни. „Оберон”. Тирада. Ано 
(Жан-Жак). Рани. Оратор. Колима. О`Нил (Юджин). Соломон. Готи-
ка. Икономика Вили. Оборин (Лев). Канара. „Акай”. 

отговори на сканди от бр. 53, вторник

лЕкари
психиаТър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

д-р гЕорги ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възрастни, 
поставяне на меки и твър-
ди контактни лещи - по-
неделник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37
каБинЕТ по дЕТски 
БолЕсТи № 15 в МЦ 
„АПОГЕЙ“ - до „Кауфланд“ 
- Габрово. д-р григор 
григороВ - спЕциалисТ 
по пЕдиаТрия, орди-
натор в Неонатологично 
отделение на МБАЛ „Д-р 

Тота Венкова“ - Габро-
во. Работи с направление 
от личния лекар, платени 
прегледи и домашни по-
сещения. График: от поне-
делник до четвъртък - от 
15.00 до 18.00 часа, петък 
- само със записване от 
8.00 до 10.00 часа. Кон-
такти: тел. 0988/852-653, 
dr.grigorov_tn@abv.bg. [2, 
2]
д-р Траяна хрисТоВа 
- лЕкар-психиаТър, 
униВЕрсиТЕТска Мно-
гопрофилна Болни-
ца за акТиВно лЕчЕ-

ниЕ по нЕВрология 
и психиаТрия „сВЕТи 
науМ“ - гр. софия, 
приЕМа В каБинЕТ за 
психично здраВЕ - 
Габрово, ул. „Омуртаг“ 
1. За записване: тел. 
0887/33-95-51. 

козМЕТика, Масаж
Magic hands - ма-
сажно студио - тел. 
0890/326-498, Даниела. 
[12, 10]
профЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 2]

Рåкламè è îáявè в “100 вåñтè”



6 20 март 2019 г.

аВТоМоБили продаВа
опЕл асТра - хечбек, 
1993 г., бензин, 60 к. с., 
132 114 км, 800 лева, се 
продава на тел. 0889/437-
938 - Димитър. [11, 8]
голф iii - 1997 г., се 
продава. За повече ин-
формация: тел. 0898/33-
14-91. [11, 3]
фолксВагЕн поло 1.9, 
дизел, за 1200 лева се 
продава на тел. 0898/761-
381. [6, 2]
голф 3, 1.9, дизел, за 
1200 лева се продава 
на тел. 0885/040-447. 
[2, 2]

гуМи
лЕТи джанТи - 14-ки, 
Опел, за 160 лева се про-
дават на тел. 0896/24-24-
68. [11, 1]

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, каМи-
они, ТракТори, рЕМар-
кЕТа (може и дефектира-
ли) от място на най-висо-
ки цени се изкупуват на 
тел. 0897/429-374.
спЕшно! Малка кола, 
може и двувратна, се тър-
си на тел. 0885/110-844. 
[3, 2]

аВТочасТи/Магазини
дВЕ капли за Аво се 
продават на тел. 0899/55-
29-26. [3, 2]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-
493. [13, 1]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. прЕдлага 
сЕрВизна дЕЙносТ и 
дЕнонощна пъТна по-
Мощ. Справки на тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [12, 8]

под наЕМ

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

скрап, сТари
аВТоМоБили
изкупуВаМ ВсякакВи 
автомобили на изгодни 
цени - тел. 0883/354-280. 
[27, 9]
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 7]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТни услуги 
с товарен автомобил до 
1.5 тона - 0898/630-249 
[20, 17]
ТранспорТ с бус - тел. 
0878/625-469. [24, 15]
ТранспорТ с бус - 
0879/080-862 [11, 5]
ТранспорТ  - 0.45 лв./
км - тел. 0878/650-456. 
[24, 2]

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

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 1]
ЕроТични Масажи - 
тел. 0894/277-849. [11, 
5]
МоМичЕ прЕдлага 
секс - тел. 0876/249-
511. [6, 5]

„100 вести“ 
е единственият 

регионален 
всекидневник 

- излиза всеки ден 
без събота и неделя.

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда кур-
сове за безопасно бо-
равене с огнестрелно 
оръжие. Курсът започва 
на 27 март 2019 г. Тел. 
066/80-69-62.

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

рЕгисТрация на 
фирМи и счЕТо-
Водно оБслужВа-
нЕ - тел. 0898/480-
821

счЕТоВодсТВо - тел. 
0877/633-064. [11, 8]

даВа заЕМ
крЕдиТи -  тел . 
0897/219-833. [22, 20]

 Поредицата от занимателни географски и ис-
торически тестови въпроси са предложени от 
Христо Кичиков и Павел Вълчев. Въпросите имат 
за цел по интересен и оригинален начин да прове-
рите и обогатите вашите знания. Те предлагат 
въпросите си в малко нетрадиционен вид „10+1“. 
Последният въпрос е с по-особено съдържание.
 Вашите въпроси и предложения можете да 
изпращате на имейл: 100vesti@stovesti.info или 
kichikov@abv.bg, или в редакцията на „100 вести“ - 
Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2.
 Верните отговори ще бъдат публикувани след-
ващата сряда.

тест 18

Музåèтå в Еврîпа
 
1.	най-старият публичен 
музей в света е създаден 
от папа сикст IV през 1471 
г. Притежава изключи-
телно богата колекция от 
ценни антични мраморни 
и бронзови статуи. Кой е 
той?
 а) Музей на римската 
цивилизация
 б) Капитолийски музей
 в) Ватикански музей
 г) Музей на етруските

2. В кой голям и богат 
европейски музей посе-
тителите могат да видят 
прочутата картина „Мона 
Лиза” на Леонардо да 
Винчи, скулптурите Вене-
ра Милоска и нике от са-

мотраки, както и множе-
ство артефакти от древен 
Египет, Елада, рим, близ-
кия изток и много други?
 а) Прадо
 б) британски музей
 в) Музеят „Пергамон”
 г) Лувър

3. В санкт Петербург се 
намира най-големият кул-
турно-исторически музей 
в русия и един от най-
богатите в света. В него 
се пазят над 2 700 000 
творби на изкуството от 
различни епохи, страни и 
народи, представящи све-
товната култура от някол-
ко хилядолетия до наши 
дни. основан е през 1764 
г. като частна колекция на 

Екатерина II (1729-1796). 
Кой е този музей?
 а) третяковска галерия
 б) Ермитаж
 в) Екатеринински дво-
рец
 г) Петерхоф

4. Музеят на човека при-
тежава изключително бо-
гата колекция от етнограф-
ски материали, събрани от 
всички континенти, чийто 
фонд надхвърля 150 000 
експоната. В коя европей-
ска столица може да бъде 
посетен този интересен 
музей, представящ разви-
тието на човешкия род?
 а) берлин
 б) Лондон
 в) рим
 г) Париж

5. В кой италиански град 
през април 2018 г. е от-
крит музей, посветен на 
живота на джакомо Ка-
занова?
 а) болоня
 б) Верона
 в) Флоренция
 г) Венеция

6. В този европейски 
град, седалище на светов-
ния пощенски съюз, през 
1907 г. е създаден голям 
Музей на пощите с най-
богатата колекция от по-
щенски марки. Кой е той?

 

а) Женева
 б) Милано
 в) берн
 г) Лион

7. В кой европейски му-
зей, основан през 1819 
г., могат да бъдат видени 
най-пълните колекции от 
картини на Веласкес, Гоя, 
Ел Греко, Веронезе, Мури-
льо и рубенс?
 а) Прадо
 б) Лувър
 в) британски музей
 г) Ермитаж

8. създаден през 1993 г. 

и разположен във футу-
ристична сграда, наподо-
бяваща кораб с площ от 
над 2000 кв. м, Музеят на 
шоколада е истински рай 
за любителите на това ку-
линарно изкушение. В кой 
европейски град може да 
бъде разгледан този „вку-
сен” музей?
 а) берн
 б) Кьолн
 в) антверпен
 г) Виена

9. В кой европейски 
град може да бъде посе-
тен уникалният музей на 
подправките, представящ 

изключително богата па-
литра от подправки от цял 
свят?
 а) Лисабон
 б) неапол
 в) Хамбург
 г) амстердам

10. Музеят на Мадам 
тюсо, представящ восъч-
ни фигури на редица из-
вестни личности, е една 
от най-посещаваните ту-
ристически атракции на 
столицата, в която се на-
мира. Коя е тя?
 а) Лондон
 б) Париж
 в) дъблин

 г) Копенхаген
 
11. В кой белгийски град 
се намира единственият в 
света музей на картофа?
 а) Гент
 б) Лиеж
 в) брюге
 г) антверпен
 
 

1 б
2 г
3 в
4 б
5 б
6 б

7 в
8 б
9 а
10 в
11 в

Верни отговори 
на теста от бр. 49

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 - тел. 
0897/390-194. [25, 20]
напраВа и ремонт на 
покриви, хидроизолация, 
саниране, дренажи - тел. 
0888/020-187. [25, 20]
кърТя БЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [11, 7]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, те-
некеджийски и бояджий-
ски услуги и др. - тел. 
0895/295-654. [18, 10]

„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 часа, тел. 066/801-
501. [12, 8]
изхВърлянЕ на строи-
телни отпадъци, изкореня-
ване на дървета, подрав-
няване на терени, оране, 
фрезоване - 0888/359-
442 [24, 6]
сТроиТЕлни дЕЙносТи 
- тел. 0897/765-110. [5, 
5]
разБиВанЕ каМък и бе-
тон - тел. 0888/556-931. 
[5, 4]
рЕМонТ на покриви, об-
шивки на комини, поста-
вяне на улуци и др. - тел. 
0895/370-021. [22, 4]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви - 0886/76-
24-34. [10, 4]
рЕМонТ на покриви, из-
мазване на капаци - тел. 
0895/82-44-54. [11, 2]
съБарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [3, 
1]

под наЕМ
ноВо фасадно скеле 
се дава под наем на тел. 
0888/982-294. [22, 17]

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.
офЕрТа!!! ВъТрЕшни и 
външни ремонти. Бани и 
кухни оТ а до я. Бър-
зо, качествено, достъпни 
цени! Тел. 0876/771-305, 
0876/771-337. [5, 4]

Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
21]
иззижданЕ на тераси, 
къртене на панел, топло-
изолации от алпинисти - 
тел. 0897/931-088. [22, 
21]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 10]
ВъТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 
16]
офЕрТа!!! рЕМонТ на 
БАНЯ за 8 ДЕНА!!!! Кър-
тене, ВиК, гипсокартон, 
фаянс и теракота, таван, 
зареждане на аксесоари. 
ВИСОКО КАЧЕСТВО! Справ-
ки на тел. 0876/771-305. 
[5, 4]

БояджиЙски услуги - 
тел. 0899/050-080. [14, 4]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/72-86-68. [13, 1]
шпаклоВанЕ, Боядис-
ВанЕ, фаянс, теракота, 
изолация, камък - тел. 
0899/970-757. [6, 2]
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 1]

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

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 5]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инсТа-
лации - тел. 0899/359-
114. [16, 8]
дрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 10]

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.
Вик рЕМонТи - тел. 
0894/220-509. [22, 14]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
Вик МонТаж - тел. 
0882/407-493. [13, 1]

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

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
aL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 10]
aL и PVC дограма - изгод-
ни цени - тел. 0878/709-
855.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални - 
справки на тел. 0888/294-
214. [23, 12]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 5]
рЕМонТ на пЕрални, 
съдоМиялни, пЕч-
ки, БоЙлЕри - справ-
ки на тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ и по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [18, 1]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, справки на тел. 
0884/942-942.
сТругарски услуги из-
вършва 0884/014-259. 
[11, 9]
рЕМонТ на сТругоВЕ, 
фрЕзи и други извършва 
тел. 0898/359-222. [22, 
15]
заВаряВанЕ на цветни 
метали - тел. 0885/72-46-
71. [11, 8]

раБоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и та-
вани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж. Тел. 
0892/326-344. [11, 6]

дърВодЕлски услу-
ги - кухни, спални 
оТ пВч-MdF и Ма-
сиВ. Поръчки на тел. 
0878/022-967. [8, 4]

Всичко, нЕоБходиМо 
за Вас, Е при нас - съ-
баряне на постройки, по-
чистване на тавани, мази 
и дворове, изкопни ра-
боти, строително-ремонтни 
услуги, пренасяне на ба-
гаж. Тел. 0876/90-33-92. 
[11, 1]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [16, 1]

градини, БасЕЙни

ландшафТЕн ди-
заЙн, офорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
дВорни МЕсТа, озЕ-
лЕняВанЕ, Водопа-
дни и ЕзЕрни фор-
Ми, скални къТо-
ВЕ, БарБЕкюТа. Тел. 
0888/942-335.



720 март 2019 г.

сПас КараФезов

 Моят дядо от началото на 
XX век е бил признат про-
изводител на хляб.  
 Пристига от Македония в 
Габрово преди да навърши 13 
години. започнал е като чираче 
в калугерската фурна. достига 
до собственик на три фурни 
и участие в мелница. знаел е 
само да се подписва. това не 
е попречило да бъде предсе-
дател на съставите, които са 
давали търговското майстор-
ство на хлебарите. ставало е в 
търговските камари във Варна 
и русе. той е осигурявал хляба 
на работническите столове във 
фабриките на Пенчо семов. 
 било е лятото на 1941 годи-
на. Вкъщи ме облякоха с нови 
дрехи. Предстоеше важна визи-
та. дядо ми беше поръчал фай-
тон и заедно с баба пътувахме 
към имението на Пенчо семов. 
Конете направиха ляв завой 
и се спуснаха надолу. дядо и 
баба бяха посрещнати от радка 
и Пенчо семови. 
 В сянката на необикновена-
та сграда, която била предназ-
начена за сиропиталище, беше 
наредена маса. Върху бялата 
покривка бяха сложени чинии и 
прибори за храна. бяхме пока-
нени на обяд. 
 зданието ми изглеждаше 
много странно. беше по-раз-
лично от къщите в града. двете 
семейства разговаряха прия-
телски. Пенчо семов покани 
дядо и мен да видим езеро-
то. Пред необикновената къща, 
според моите детски предста-
ви, езерото беше доста голя-
мо. стопанинът чукаше с един 
бастун почти на ръба му. този 
звук привличаше рибите към 
нас. Водата беше прозрачна, 
много риби се събраха. това 
бяха едри парчета. отваряха и 
затваряха устните си във вода-
та. някакъв човек донесе пита 
кюспе. дядо Пенчо хвърляше 
надробените късчета във во-
дата. рибите лакомо ги поглъ-
щаха. за детското ми съзнание 
това беше голяма атракция. 
 не си спомням какво се 
сервираше, но мисля, че двете 
жени обсъждаха тяхната нап-
рава. дядо Пенчо предложи на 
моя дядо да ме разходи в езе-
рото. Пое ме и ме настани да 
бъда до него. това беше нещо 
като сал от сковани дъски, а 
в средата стърчеше колело, 
на което хазяинът седна и за-
почна да го върти. Вероятно 
отдолу е имало някаква перка, 
за да придвижва платформата. 
 дядо ми се провикна: „Пен-
чо, внимавай за внука ми! Пази 
го!”, а Пенчо му се смееше. 

 направихме няколко оби-
колки. В единия му край има-
ше много растения във водата. 
обясняваха ми, че това са ли-
лии. бели, разцъфнали чашки и 
плуващите зелени листа около 
тях ме впечатляваха. Цветята 
на моята баба в нашата гради-
на бяха други. те растяха висо-
ко и бяха разноцветни. 
 дядо Пенчо ме предаде 
на дядо на брега. Предстоеше 
друго интересно събитие. той 
искаше да покаже строящата 
се сграда, на върха на коя-
то имаше параход. да, това 
беше наистина параход с кръг-
ли отвори и голям черен комин. 
Вероятно сме минали реката 
между езерото и новия строеж. 
Качихме се по хълма. Моят 
дядо се движеше с бастунче и 
ме държеше за ръка. 
 Влязохме в почти постро-
ената сграда. стълбите още ня-
маха парапети и имаше много 
цимент по тях. Пенчо семов ни 
отведе до върха. там се офор-
мяше парахода. имаше много 
строителни работници, които ни 

правеха път и ни поздравяваха 
с усмивки. интериорът още не 
беше завършен и дядо Пенчо 
обясняваше как стаите ще бъ-
дат като каюти. В една от тях 
имаше поставени греди и плос-
кости, на които се покачихме. 
и аз погледнах от кръглия про-
зорец. разбира се, той още ня-
маше рамки и стъкла. от него 
се откри невероятна панорама. 
 доста време беше минало 
от нашето гостуване. Вместо 
поръчаният файтон да ни върне 
обратно, любезният домакин 
предложи неговият племенник 
да ни закара до града. В този 
ден за мен настъпи ново чудо. 
настаниха ни в една открита, 
голяма кола. Питам се сега, 
дали не е била „Шевролет”. 
 Младежът, който ни возе-
ше, беше племенникът на Пен-
чо семов. беше усмихнат като 
дядо Пенчо, носеше очила със 
златни рамки. смятам, че бяха 
пенсне. 
 Колата спря пред нашата 
къща в центъра на града. дядо 
ми и баба ми благодаряха. 

Всъщност истинската, голяма 
благодарност беше към тези 
добри хора, които ни посрещ-
наха. 
 спомням си, че дядо Пенчо 
беше по-едър и по-пълен от 
моя дядо. Виждам едрата му 
глава с бузите и усмивката. 
баба радка беше по-слабичка и 
стройна. 
 детският ми спомен е тол-
кова силен, защото в нашата 
македонска къща много е гово-
рено за Пенчо семов. срещу 
нас, в югозападния ъгъл на 
женския манастир беше издиг-
нат един голям дом. терасата 
му беше обърната към пощата 
и нашата къща. на него излиза-
ха девойки с черни престилки 
и бели якички. те учеха в ап-
риловската гимназия. тя беше 
недалеч от нас. 
 на партерния етаж имаше 
детска градина. там настанява-
ха децата сираци или на бедни 
хора. 
 През 50-те години на мина-
лия век сградата беше преда-
дена на общината. заедно с 
унищожаването на женския ма-
настир и това здание по-късно 
беше съборено. Пенчо семов 
беше починал. новата власт не 
запази неговия завет там да се 
хранят и нощуват гимназистки-
те. 
 Когато пораснах, аз с уди-
вление наблюдавах парахода. 
той беше обгърнат от гора. 
Когато вятър духаше, се съз-
даваше чувство, че параходът 
плува сред зелени вълни. спо-
ред габровци това беше едно 
от чудесата на града. нали 
се казва, че има паметник в 
реката, космос на земята (най-

високото здание до Янтра) и 
параход в гората. 
 сега, когато се връщам 
след десетилетия към нашето 
гостуване, разбирам какво име-
нито семейство ни е приело. 
с детското си сърце усещах  
какъв благороден човек беше 
дядо Пенчо. днес всички оце-
няват неговия принос за род-
ния му край и за българия. на-
ричат го нашия рокфелер. той е 
подпомагал училища, институти, 
социални домове, фондации, 
дружества, работещите в него-
вите предприятия. Финансирал 
е и българското правителство 
по времето на ньойския до-
говор. През 1945 година до 
последния му път го изпращат 
стотици хора. чувал съм, че 
за негова памет са раздавани 
порцеланови чинии с образа 
му. 
 През следващите години 
този родолюбец и добродете-
лен мъж беше забравен дър-
жавната национализация му 
конфискува всичко. Градският 
му дом беше предаден на пио-
нерската организация. 
 Виждал съм неговата съ-
пруга радка семова изоста-
вена в един дюкян на улица 
„скобелевска”. имаше някакъв 
скован нар за легло. наблизо 
беше комисарството, откъдето 
се получаваха купони за храна 
и облекло. Какво ли е било в 
душата на тази жена, която 
заедно с този именит българин 
е предоставяла милиони сред-
ства за хората и техните деца. 
 не знам доколко е дос-
товерен един факт. Когато в 
Египет се национализира су-
ецкия канал, правителството 

на насър обезщетява 
частично акционерите. 
Пенчо семов е имал 
акции. радка семова 
е било необходимо да 
подпише за доларите. 
Едва тогава властта я 
настанява в някакво 
жилище. 
 ако влезете в интер-
нет, ще видите, че за-
бележителната сграда, 
която с учудване гле-
дах като дете, е пору-
тена. няма ги статуите 
на ангелите, извадени 
са прозорците, вра-
тите. тя е обявена за 
продан. неволно си 
мисля за книгата „раз-
руха” на Владимир за-
рев.   
   и фабриката „Успех”, 
собственост на Пенчо 
семов, е разграбена и 
полуразрушена. Пред-
полагам, че тя е вър-
ната след реституцията 
на негови наследници. 

Мястото е ценно и е в центъра 
на града. там може би ще из-
никнат нови сгради. бих искал 
моят роден град да се обнови 
пак.
 след промените текстил-
ната промишленост загуби 
значението си и българският 
Манчестер остана като леген-
да. Габрово даде своята почит 
към големия благодетел Пенчо 
семов. Мислих си за двамата 
достолепни мъже, които след 
нашето гостуване се сбогуваха. 
снажните ръце на дядо Пенчо 
държаха ръцете на моя дядо, 
с които десетилетия е месел 
хляба. и двамата от деца са 
се трудели. работата им е пре-
давала енергия и успех. заслу-
гите на дядо Пенчо семов са 
прехвърлили родния ни край. 
допринесли са за развитието 
на българия. и двамата мъже 
са посветили своя живот на 
работата. търпели са лишения, 
отказвали са се от лични обла-
ги и удоволствия. системно са 
развивали своята дейност. това 
е било главното за тях. Пенчо 
семов надраства успеха си. 
той го посвещава и на общото 
благо. богатството е извор на 
добро или зло. това зависи 
от волята, съвестта и морала 
на този, който го притежава. 
създаденото по нечист начин 
богатство покрива разходите 
за лукс и показност. това себе-
устройване е вредно за обще-
ството. Ето защо благородното 
дело на Пенчо семов е пример 
в днешно време за родолюбие 
и човечност. Снимки от „Старо-
питалището на Рокфелер от Габро-
во или „За мишките и хората“

 семинар на тема „Му-
зеят като образователна 
среда - добри музейно-
училищни практики“ се 
проведе на 15 март в на-
ционалния музей на обра-
зованието.
 В семинара се вклю-
чиха 36 представители на 
музеи, галерии, архиви, 
училища и детски градини 
от софия, Пловдив, русе, 
търговище, Враца, Пазар-
джик, Хасково, Карлово, 
трявна, дряново и Габро-
во.
 Лектори и модератори 
в дискусиите бяха проф. 
дин Вера бонева и гл. ас. 
д-р тодор Петев.
 Участниците имаха 
възможност да се за-
познаят със съвременни 
методи, форми и практи-
ки за свързване наблю-
дението в музейна среда 
с познанието, личния и 
социален опит на учени-
ците; с възможностите за 
обогатяване, визуализира-
не и ефективно усвояване 
на учебното съдържание в 
местата, свързани с кул-
турно-историческата па-
мет. 
 бяха показани различ-

ни модели, включително 
от американската и руска 
музейна педагогика, за 
планиране и провеждане 
на урок/занятие в извъ-
нучилищно пространство 
преди, по време и след 
посещение в музей или 
галерия.
 Музейни специали-
сти и учители, работили в 
екип, презентираха успе-
шен опит от съвместни му-
зейно-образователни про-
грами и урочна дейност. 
 националният музей 
на образованието и на-
ционалната априловска 
гимназия демонстрираха 
подготовката и реализира-
нето на урок по история 
в нМо на тема „Европей-
ският опит и българското 
възраждане“. 
 националният музей 
„Васил Левски“ разказа за 
съвместната работа с учи-
телите от начален курс на 
сУ „Васил Левски“ - Кар-
лово, в резултат на която 
са реализирани работни 
тетрадки за I, II и III клас 
по образователна програ-
ма „аз уча в музей“ с 
финансовата подкрепа на 
Министерството на култу-

рата.
 директорът на нацио-
налния музей на образо-
ванието и инициатор за 
създаване на национален 
център „Музейно училище“ 
Мая Карагьозова предста-
ви и подари на всички 
участници издадената от 
нМо богато илюстрована 
работна тетрадка „старото 
школо разказва“. Помага-
лото е издадено по проект, 
финансиран от национал-
ната програма „осигуря-
ване на съвременна обра-
зователна среда“ (модул 
„Музеите като образова-
телна среда“).
 Г-жа Карагьозова бла-
годари на колегите и учи-
телите от цялата страна,  
проявили интерес към 
семинара и дейността на 
центъра „Музейно учили-
ще“, като подчерта, че той 
ще продължи да се разви-
ва: 
 „стартирахме дейност-
та на центъра в края на 
миналата година на ре-
гионално ниво с идеята 
да прерасне в национален 
- както се получи на този 
семинар. Целта е да се 
координират взаимоотно-

шенията и връзката меж-
ду музейната и училищна 
общност, да сме си взаим-
но полезни, защото посо-
ката е една - образование 
и възпитание на нашите 
деца. следващата стъпка 
е в дейността на центъра 
да се включи обучение, 
свързано с кариерно-
то развитие, най-вече на 
учителите. да получават 
кредит. засега издаваме 
само сертификат. стараем 
се да включим най-добри-
те лектори. Проф. бонева 
е специалист в областта 
на културното наследство. 
д-р Петев е изключително 
полезен в практическата 
част - провежда подобни 
обучения от 4 години, в 
които са включени над 40 
културни и образователни 
институции. нМо като ини-
циатор е готов да сподели 
всички образователни ре-
сурси, с които разполага, 
и вече го прави. ние не 
държим дейността на цен-
търа да е закована тук. 
ако ни поканят в трявна, 
в „Етър“ или друг музей и 
град - ще отидем. ние сме 
открити и отворени за съв-
местна работа“. 

 според проф. бонева 
се е получило най-важното 
между участниците в семи-
нара - диалог:
 „В началото имаше 
леко противопоставяне 
между гилдиите, но в края 
не можеше да се разли-
чи кой на коя общност 
е представител - музейна 
или училищна. особено 
полезна беше презента-
цията на двете колежки - 
учителка и музеен специа-
лист, която показа, че мо-
гат да се постигнат много 
високи резултати, когато 
се работи съвместно и се 
преодоляват предубежде-
нията. смисълът е много 
голям, даже и поради фа-
кта, че хора от различни 
части на страната се за-
познаха, че предложиха 
идеи. имаме 4-5 готови 
идеи за следващи семи-
нари. Всеки по някакъв 
начин ще ползва опита на 
другия както между две-
те гилдии, така и вътре в 
рамките на общностите. 
Вземането на идея не е 
копиране, то я удвоява. 
тя е същата по своя обем 
и създава още резултати 
на новото място, където 

отива. По този начин ми-
сля, че нашият семинар е 
успешен. и че осмислихме 
част от текущата работа, 
ще я правим по-добре и 
по-интересна не само за 
децата, но и за нас сами-
те. за всеки има значение 
да му е по-интересна ра-
ботата, по-вълнуваща, така 
е по-резултатен, по-обога-
тен и по-мотивиран“.
 „настроението по вре-
ме и след работния ден 
само говори за ползата и 
значението на този семи-
нар - сподели д-р Петев. 
- Колегите са ентусиази-
рани и готови да споделят   

опит, да се подпомагат и 
да се движим заедно в 
общата посока. а тя е из-
граждане на отношение 
към културно-историческо-
то наследството като тър-
сим мястото на това на-
следство днес, в момента 
- за нас, за нашите деца.“
 тодор Петев подари 
на участниците книгата на 
преподавателя по музео-
логия стефанка Кръстева 
„Ела в моя музей”, изклю-
чително полезна с прило-
женията, библиографията 
и конкретните примери за 
добри практики в българ-
ските и световни музеи.

Спîмåí за дåíя прè Радка è Пåíчî Сåмîвè

Пенчо Семов, Радка Семова, Дешка Кедева, Стефана Богдан 
Генчева и др. на лятната вила на Пенчо Семов – Габрово. 1939 г.

Öåíтър „Музåйíî учèлèщå” íа НМО прîвåдå ñåмèíар 
за учèтåлè è музåйíè пåдаãîзè îт цялата ñтраíа 
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стеФКа БУрмова

 севлиевското трио 
„звън“ - снежана, Миглена 
и Павлинка, се завърна от 
Лондон, където беше на 
турне по покана на група 
българи, които живеят в 

британската столица.
 Първият им концерт е 
бил в картинната галерия 
на Културния институт към 
българското посолство на 
острова. „този първи кон-
церт беше пълен с голямо 
вълнение за нас – раз-

казаха за вестника трите 
дами. - изпитвахме силно 
въодушевление и не кри-
ехме гордостта си, че сме 
частица от нашата малка, 
но прекрасна страна.“ те 
се надпреварваха да обяс-
няват за изпитаните от тях 

чувства в далечната стра-
на. „Питахме се как ще 
прозвучи изпълнението ни 
на емблематичната песен 
„българска роза“ - споде-
лиха те. - дали междуна-
родната публика ще ха-
реса нашите изпълнения, 
ще им допаднат ли наши-
те песни и много други, 
за които в самото начало 
нямахме еднозначен отго-
вор.“
 В Лондон „звън“ са се 
представили с нова визия, 
с нови костюми, изработе-
ни от дизайнерката Ваня 
Митева, с различни жа-
нрово изпълнения. а емо-
ционалното сценично при-
съствие изненадало пуб-
ликата и благодарение на 
него те успели не само да 
спечелят сърцата на пуб-
ликата, но и създало ат-
мосфера на задушевност 
и приятелство. „Продължи-
телните аплаузи, поздрав-
ленията и комплиментите, 

прегръдките и снимките, 
поканата за ново госту-
ване бяха невероятен и 
неочакван комплимент за 
нашето присъствие на лон-
донска сцена“ - отбелязаха 
още те.
 Втората вечер от тур-
нето на снежана, Миглена 
и Павлинка била заредена 
с още по-голяма енергия, 
особено след като се поя-
вили на сцената на театър 
„Милфийлд“, историята на 
който е впечатляваща, а 
световноизвестни изпъл-
нители са покорявали лон-
донската публика оттам.
 Лондонската преса и 
музикалният календар на 
„Милфийлд“ представили 
концерта с лаконично-
то „Време е за шоу!“. и 
шоуто започнало. В за-
тъмнената амфитеатрална 
зала с над 360 места, пред 
смълчаната публика, на 
фона на български мело-
дии, на големия екран се 

сменяли картини от бълга-
рия - розобера в Карлово, 
красотата на рила, Пирин, 
родопите, романтиката на 
морето.
 изпълненията на сце-
ната не се обявявали 
предварително, тъй като 
всяко едно водело след 
себе си следващото с ше-
метна бързина и смяна 
на настроения, различно 
по стил, по цвят, емоция, 
топлина - цветен калей-
доскоп от светлини и кос-
тюми, различни ритми и 
мелодии. накрая водещите 
на концерта обявили фи-
нала на български и на 
английски език със сил-
ни думи за красотата на 
българския талант, които 
издигнали на още по-висо-
ко ниво националното им 
самочувствие.
 „Вълшебна вечер, 
спектакъл-апогей на та-
лантите на нашите арти-
сти от близо и далеч. Вие 

стоплихте сърцата ни и 
развълнувахте душите ни. 
толкова истинско и въл-
нуващо! толкова искрено 
и българско, благодарим 
ви“ - с тези думи изпра-
тили нашите лондонски 
сънародници севлиевското 
трио „звън“.
 силните емоции от 
дните на гастрола в Лон-
дон продължават да владе-
ят съзнанието на певиците 
от „звън“ и със сигурност 
ще ги вълнуват още дълго 
време. „ние отворихме за 
пореден път сърцата си на 
сцената и тази музикална 
приказка за нас остава 
без край“ - споделиха три-
те  севлиевки.
 те изразиха своята 
най-дълбока благодарност 
към севлиевската компа-
ния „идеал стандарт – Ви-
дима“ ад, която осигурила 
морална и финансова под-
крепа за гастрола им в 
Лондон.

веЛа Лазарова

 след дълъг период на 
затишие народните танци 
са отново „на мода”.
 завръща се интере-
сът към тях и все повече 
хора избират именно този 
начин за придобиване и 
поддържане на добра дви-
гателна култура, форма и 
тонус. 
 Хоби клубът „общество 
за фолклор” в Габрово с 
ръководител известният 
хореограф стефан Ма-
ринов за трета година е 
привлякъл около 70 енту-
сиасти, любители на бъл-
гарските народни танци, 
които с желание два пъти 
в седмицата по час и по-
ловина се разтоварват от 
напрегнатото ежедневие.
 В клуба няма възрас-
тови граници, независимо 
дали сте танцували някога 
или не. В него може да 
откриете частица за себе 
си от необятния български 
фолклор, да се впуснете 
в народните танци с раз-
лични тактови размери от 
всички етнографски обла-
сти на българия.
 В залата за репетиции 
няма място за негативни 
мисли и отношение. няма 
го еднообразното повто-
рение във фитнеса, който 
среща сериозна конкурен-
ция в лицето на народните 
танци с музиката, стъпките 
и елементите на хореогра-

фията. 
 навън в мартенска 
привечер е студено, но в 
залата на танцьорите им 
става все по-топло, защо-
то танците се завихрят с 
пълна сила и в групата на 
начинаещите, и в тази на 
напредналите. Всички са 
пристигнали след работа 
или в свободното си вре-
ме, водени от любов към 
танцуването.

От групата 
начинаещи:

 ТЕМЕнуга илиЕВа: „Вед-
нъж ме заинтригуваха ка-
дри във Фейсбук. деца на 
българи в чужбина играят  
наши танци. развълнувах  
се и си казах: „не може 
децата  да играят, а аз да 
не мога. Ще се науча“. Ес-
ента видях афиша на клуб 
„общество за фолклор”, 
че кани желаещи да се 
научат да играят българ-
ски народни танци като 
едновременно с това се 
забавляват, разтоварват. 
чудесно, казах си, да пре-
върнеш българския наро-
ден танц в хоби. Преди 
това никога не съм се 
интересувала от народни 
танци. В групата започ-
нахме на общо основа-
ние. Преподавателят ни 
стефан Маринов е много 
добър хореограф. Подроб-
но обяснява с търпение и 
винаги играе заедно с нас. 
 отначало бяхме око-

ло 15 души и беше мно-
го лесно да се запомнят 
стъпките по време на ре-
петиции. сега групата се 
увеличи.  знаем вече над 

20 хора (стамена, Панде-
лаш, Велешко, Моминско 
сватбено и пр.), както и 
хора в нов стил, които 
се играят по заведенията. 
час и половина минава 
незабелязано. Като дой-
деш тук и забравяш всич-
ки проблеми. Когато ус-
воиш танца,  се чувстваш 
емоционално много добре. 
с удоволствие продължа-
вам да идвам два пъти в 
седмицата в очакване на 
все по-голяма увереност и 
добро настроение“.
 сиМона рачЕВа, учител-

ка: „В клуба ме доведе 
интереса към фолклора, 
народните танци, естест-
вено и развлечението. бях 
абсолютно начинаеща. а 

сега знам, че не искам ни-
кога да спирам. с нетър-
пение очаквам идването 
на репетиция с повторени-
ята, наслагването на такта, 
докато всички получим 
единен синхрон”.
 теодора Карапетрова, 
учителка на I клас: „играя 
от седемгодишна. била 
съм в хореографска пара-
лелка в оУ „ран босилек” 
при Лъчезар захариев, по-
сле в ансамбъл „Габровче”. 
след едно продължител-
но прекъсване отново се 
обърнах към танца. В гру-

пата всички танцуват  с го-
лямо желание и напредват 
много бързо. съчетаваме 
полезното с приятното. да 
не забравяме  и натрупва-

ната култура от богатство-
то на фолклора”.
 десислава Бойчева: „и 
трите, със симона и те-
одора, сме начални учи-
телки в оУ „ран босилек”. 
и аз съм тук от любов 
към танците и очаквам 
с нетърпение всяка ре-
петиция и най-вече съм 
тук, за да мога да предам 
това богатство на фолк-
лора на моите ученици. 
имам чувството, че всички 
сме тук заради това. В 
училище работим по един 
проект, като три паралел-

ки са обединени в клу-
бове: „български фолклор 
и традиции” (IV „в“ клас), 
„Патиланци” (I „в“ клас) и 
„Веселячета” (II „в“ клас).
  след часовете вед-
нъж седмично се събира-
ме в училищния салон и 
танцуваме. децата много 
обичат  това. дори съм им 
показвала някои стъпки в 
учебната стая. 
 В клуб „общество за 
фолклор” г-н Маринов из-
исква да не забравяме 
при танца ръцете и тялото, 
поставени в правилната 
позиция. най-сложно при 
усвояване на едно хоро е 
синхрона на движенията 
от всички заедно.
 Вече сме научили тан-
ците батута, айдараваси 
хоро от Пиринския край, 
бачковското, Купонджий-
ско и много други”.

 От  групата на 
напредналите:

 галя пЕТкоВа: „бивша 
танцьорка съм в дФа 
„Габровче”  с ръководител 
Лъчезар захариев. тук съм 
от три месеца и се рад-
вам, че намерих близки 
хора, вече и приятелки, с 
които танцувам. надявам 
се да се подготвим добре 
до месец май, когато ни 
предстои излизане на сце-
на и то извън българия. 
Участие на фестивал в тур-
ция. очаква ни сериозна 
работа със стефан Мари-

нов, репетиции на нова 
програма”.
 Петя ненова: „и аз 
бях в ансамбъл „Габров-
че” седем години, но пеех 
в хоровата формация с 
ръководител румелия але-
ксиева. Фолклорът ми е 
в кръвта. записахме се 
заедно с майка ми да тан-
цуваме в хоби клуба. тук 
срещнах нова приятелка 
- Галя. В клуба научаваме 
танци и хора от различни 
етнографски области на 
българия и съседни стра-
ни, намираме удоволствие, 
тонус, добри емоции след 
работа в болницата при 
мен и в офиса при Галя”.
 Богдана пЕнЕВа, работи 
в детска градина: „Привле-
че ме рекламата за клуба. 
Много исках да танцувам. 
и наистина тук времето 
минава неусетно, релакси-
ращо, зареждащо, с хора 
на различна възраст, раз-
лични интереси, интелект, 
но всички единомислещи. 
В името на каузата - тан-
цуване на българския, на-
роден, автентичен танц 
от различни етнографски 
области. нещо много ва-
жно за опазване на ду-
ховността и традицията. 
танцуваме и от фолклора 
на съседните страни”.
 Хоби клубът е прекрас-
но място за общуване с 
приятната емоция -  изуча-
ване на българския наро-
ден танц.

светЛаНа михайЛова

 на 21 март Музеят на 
хумора и сатирата отправя 
покана за едно специал-
но събитие в изложбата 
„ВниМаниЕ!“, в която са 
представени 27 визуални 
артисти от Габрово и реги-
она. Входът е свободен за 
притежатели на членски 
карти „Приятели на Хумо-
ра“, а за всички останали 
- билет за посещение.
 ива съйкова ще про-
веде кураторска беседа в 
откритата на 27 ноември 
2018 година изложба.
 защо тези 27 млади 
творци заслужават внима-
нието на публиката? из-
ложбата цели да привлече 
погледа на зрителя към 
едни познати, малко по-
знати или съвсем непозна-
ти артисти, родени и отра-
сли в Габровския регион. 
Всички те са избрали път 
към реализация и утвър-
ждаване във виртуалните 
и реални пространства на 
визуалните изкуства. ива 
съйкова ще разкаже мал-

ко повече за творческия 
път на всеки от тях.
 Гостите на събитието 
ще се срещнат и с невена 
Екимова, участничка в из-
ложбата, която е свързана 
и по друг начин с Музея 
на хумора и сатирата. тя е 
автор на една специална 
изложба в предстоящото 
24. Габровско биенале на 
хумора и сатирата в изку-
ството, със заглавие „Град 
Градина“. това ще бъде 
първата изложба в между-
народно биенале, създаде-
на специално за деца.
 ива съйкова е роде-
на в Габрово. работи като 
културен мениджър и кура-
тор на галерия „орловска 
10“ и сдружение „артерия“.
 невена Екимова е 
родена и израснала в 
Габрово, заобиколена от 
сборници по математика 
и тракане на шевни ма-
шини. завършила е колеж 
за изобразително и фил-
мово изкуство в Кабелвог, 
норвегия, и художествена-
та академия в Гьотеборг, 
Швеция.

веНета ГеорГиева-
Козарева

 Продължава панора-
мата на любими руски 
комедии, организирана 
от дома на хумора и са-
тирата в партньорство с 
руския културно-информа-
ционен център. 
 на 21 март в залата 
на жирафите от 14 часа 
ще станем свидетели на 
„благородни” кражби във 
филма „Пази се от авто-
мобил”. 
 сценаристи са Елдар 
рязанов и Емил брагин-
ски, режисьор - Елдар ря-
занов, в главните роли ще 
видим инокентий смокту-
новски, андрей Миронов, 
донатас банионис, олег 
Ефремов, анатолий Папа-
нов, Евгений Евстигнеев.
 сюжетът на лиричната 
трагикомедия (както оп-
ределят произведенията 
на Елдар рязанов) е по-
черпен от известна град-
ска легенда, популярна в 
различни региони на то-
гавашния съветски съюз. 

според нея един човек 
краде колите на хора със 
съмнителни доходи – руш-
ветчии, спекуланти, съмни-
телно забогатели. 
 следва продажба, 
но спечелените пари не 
отиват в джоба на този 
социалистически робин 
Худ, той ги превежда на 
детски домове за сираци. 
Явно хората са търсели 
отдушник и възмездие за 
ширещата се социална 
несправедливост. рязанов 
дълго се опитва да издири 
корена на тази легенда, 
но така и никъде не нами-
ра потвърждение. 
 „искахме - споделя 
рязанов - да направим 
добра, тъжна комедия за 
един добър човек, който 
изглежда ненормален, но 
всъщност е по-нормален 
от мнозина други. този 
човек е голямо, чисто-
сърдечно дете. очите му 
са широко отворени за 
света, реакциите му са 
непосредствени, думите 
простодушни... нарекохме 
го деточкин.”

 съдбата на сценария 
също е интересна – пър-
воначално работата по 
филма е спряна, за да не 
даде той даде лош пример 
и хората да започнат да 
си крадат един друг коли-
те. 
 тогава сценарият е 
преработен и става по-
вест, отпечатана в списа-
ние „Млада гвардия”. Мно-
жеството положителни 
отзиви биват забелязани, 
където трябва, и работата 
по филма – възстановена. 
 оригиналният филм е 
черно-бял - все пак го-
дината е 1966. През 2014 
година започва изработ-
ването на цветна версия, 
чиято премиера е посве-
тена на 90-годишнината на 
рязанов (2017).
 През 2007 година по 
повод 80-годишнината на 
режисьора в родния му 
град самара е открит па-
метник на деточкин.
 Филмът е с български 
субтитри.
 Вход свободен за про-
жекцията. 

„Оáщåñтвî за фîлклîр” - хîáè, ñпîрт èлè íîвè пîзíаíñтва

Трèî „Звъí” ñå върíа îт Лîíдîí, радвалè ñъíарîдíèцèтå îт ñцåíата íа тåатър Millfield

Утрå в ДÕС: Срåща ñ Ива 
Съйкîва è Нåвåíа Екèмîва

Кèíîкîмåдèя за åдèí чåñтåí крадåц, 
èлè ñмåхîтåрапèя ñ Елдар Рязаíîв

продължава от стр. 1
 автор на проекта е га-
бровският скулптор Георги 
балабанов, който дарява и 
самия проект. 
 на 23 март от 11 часа  
в Художествена галерия 
„Христо Цокев” талантливи 
деца от музикалните шко-
ли и сдружения в града 
ни ще свирят за свои-
те връстници, а гост ще 
бъде цигуларят Христофор 
Михайлов. инициативата 
е организирана от Жбд 
„Майчина грижа”. 
 събитието няма бла-
готворителен характер, 
но картички с проекта на 
скулптурната композиция 
ще се продават на входа 
на залата. 
 на благовещение, 25 
март, доброволци на бъл-
гарски червен кръст ще 
събират дарения за кауза-
та пред църквите „Успение 
на света богородица” и 
„света троица”. на Цвет-
ница, 20 април, младежите 
от Центъра за работа с 
доброволци към община 
Габрово също ще органи-

зират събиране на сред-
ства за кампанията на ул. 
„радецка”. 

КОй е алеКсандър 
КерКОв?

 александър недков 
Керков – КЕрКата е една 
от емблемите на музикал-
ния живот в Габрово от 
миналото. Първият българ-
ски композитор на фан-
фарна музика. от 1935 до 
1947 г. създава десет фан-
фарни музики в училища-
та на Габрово и околните 
села, наречени „украше-
ние и гордост на Габрово”.
 роден е на 18 август 
1901 г. в Габрово. През 
1925 година завършва 
средния клас на Музи-
калната академия, където 
изучава виолончело и цу-
гтромбон.
 През 1926 година се 
завръща в Габрово. ос-
новава духовата музика 
на техническото училище 
„д-р никола Василиади” 
през 1930 г., а през 1931 
година  -  оркестър „джаз 
Керков”. 

"Майчèíа ãрèжа" ñъáèра 
ñрåдñтва за áрîíзîв Кåркîв


