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Габрово 
066/800 810  
0884 800 810
Севлиево 
0675/35 566
0884 119 155

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.

РУЖа ЛЮБЕНОВа

 Вчера на посещение в 
Габрово и в Етнографския 
музей „Етър“ бяха главни-
ят прокурор на република 
турция Мехмет акарджа, 
заместничката му илкнур 
алтунташ и прокурор са-
лих чимен. Придружаваше 
ги заместник главният про-
курор при Върховна адми-
нистративна прокуратура 
ася Петрова, а от страна 
на Габрово домакин им 
беше окръжният прокурор 
надежда Желева.
 Главният прокурор 
на турция е в българия 
на двудневно официално 
посещение по покана на 
своя колега сотир Цаца-
ров. По информация от 
прокуратурата, визитата 
му е в рамките на подпи-
саното през 2014 г. спора-

зумение за сътрудничест-
во между Главната проку-
ратура към Касационния 
съд на република турция и 
Прокуратурата на републи-
ка българия, като двамата 
прокурори са обсъдили бе-
жанската криза, терорис-
тичните заплахи, борбата 
с организираната престъп-
ност и международното 
сътрудничество по наказа-
телно-правни въпроси.
 след среща с преми-
ера бойко борисов тур-
ският главен прокурор 
посвети втория ден от по-
сещението си на Габрово 
и „Етър“-а. В обиколката 
беше включен и интерак-
тивният музей на индус-
трията, където гостите се 
запознаха със занаятите, 
донесли славата на Габро-
во като „българския Ман-
честър“ –       стр. 2

Главíèят прîкурîр íа Турцèя пîñåтè Гаáрîвî
Мартениците по напъпилите дървета в "Етър"-а изненадаха Мехмет Акарджа, който за пръв път в живота си пробва да тъче

Шефът на турското обвинение и колегите му са приятно изненадани, 
че репортерът на "100 вести" ги поздрави на техния език.

Мехмет Акарджа е впечатлен от обичая мартениците, носени до Първа про-
лет, да се завържат след това на клончета от цъфнало дърво или храст. 

стЕфка БУРмОВа
 
 известният български 
кардиолог идва в Габрово 
на 9 април по покана на 

читалище „будителите - 
2017“, съобщи д-р Павлина 
Хинкова. темата на негова-
та сказка пред габровци е 
посветена на това как да 
живеем, за да избегнем 
сърдечно-съдовите заболя-
вания, как да си помогнем 
при възникнали симптоми 
на остър инцидент и как 
да живеем със сърдечно-
съдови заболявания . 
 доц. д-р дмн сотир 
Марчев е изпълнителен 
директор на българския 
кардиологичен институт, 
доцент по кардиология 
към Медицинския универ-
ситет в Плевен, началник 
на Клиника по кардиоло-
гия към МбаЛ „сърце и 
мозък“ в Плевен, републи-
кански консултант по кар-

диология, почетен член на 
Европейското кардиоло-
гично дружество (FESC), 
специалист по вътрешни 
болести и по кардиология.
 според кардиолога, за 
да избягаме от сърдеч-
но-съдови заболявания, е 
необходимо да се откажем 
категорично от газираните 
безалкохолни напитки, тъй 
като газираното е натриев 
бикарбонат, който покачва 
кръвното налягане толко-
ва, колкото готварската 
сол, а освен това има и 
захар. доц. д-р Марчев 
отбеляза, че най-полезни 
за сърцето и за здравето 
са зеленчуците, особено 
зелените листни. но най-
важна е мярката във всич-
ко.

Кардèîлîãът Сîтèр Марчåв èдва в 
Гаáрîвî пî пîкаíа íа "Будèтåлèтå -2017" 

ЦВЕтОмиРа иВаНОВа

 тържествата за Шип-
ченската епопея ще пре-
минат под знака на 85-го-
дишнината от откриването 
на Паметника на свобо-
дата на връх свети нико-
ла. Президентът потвърди 
патронажа на национал-
ното честване, чиято кул-
минация ще бъде на 24 
август, а денят преди това 
по традиция ще е запазен 
за активности с деца на 
връх Шипка. Подготвя се 
изложба от двете страни 
на балкана – Габрово и 
Казанлък, инициатор на 
която е национален парк-
музей „Шипка - бузлу-
джа“.  
 Ще има срещи с пото-

мци на хората, помагали 
за градежа на Паметника. 
състезания, музикални из-
пълнения, история, но под-
несена по различен начин 
и подобаващ финал с тър-
жествена заря-проверка в 
Габрово са предвидени за 
августовския месец. 
 тези и други подроб-
ности за събитията обсъди 
областният управител не-
вена Петкова със замест-
ник-командира на нацио-
налната гвардейска част, 
директора на нПМ „Шип-
ка – бузлуджа“, заместник 
областния управител на 
област стара загора, екс-
перти от община Габрово 
и Министерство на отбра-
ната. 

продължава на стр. 2

стЕфка БУРмОВа

 дванадесет ученика 
от Габровска област се 
класираха за участие в 
националния кръг на „IT 
знайко“. това са първок-
ласникът борис благоев, 
второкласникът симеон 
Пенев, четвъртокласници-
те тереза иванова, алек-
сандър Кунев, александър 
савеков, Момчил Момчи-
лов и Цветелина симе-
онова, възпитаници на 

частна занималня „Вълше-
бен свят“, петокласниците 
Явор Парашкевов и симе-
он Камбуров от сУ „Васил 
Левски“ в севлиево, шес-
токласничката радост бла-
гоева от частна занималня 
„Вълшебен свят“ в Габрово 

и седмокласничките  от сУ 
„Васил Левски“ в севли-
ево стефани Христова и 
Елиза Минкова.  стр. 2
 

 Малолетна велосипе-
дистка напусна габровска-
та болница с леки охлузва-
ния по ръцете, след като 
беше прегледана заради 
пътен инцидент в село Гир-
гините. около 14,20 часа 
на 24 март 12-годишното 
момиче внезапно излязло 
с велосипеда си пред то-
варен автомобил „Фолкс-
ваген Кади“. Колата, с га-
бровска регистрация, била 
управлявана от 56-годишен 
мъж, жител на същия град. 

 „Установено е, че ве-
лосипедистката внезапно 
е излязла на платното за 
движение и се е блъснала 
в почти спрелия товарен 
автомобил – съобщиха от 
од на МВр. - Пострада-
лото дете е прегледано 
в МбаЛ - Габрово, след 
което е освободено за до-
машно лечение.“ Водачът 
е изпробван за употреба 
на алкохол с „алкотест 
дрегер 7510“, който е отчел 
нулеви стойности.

сВЕтЛаНа михайЛОВа

 от 27 март Музеят 
на хумора и сатирата ще 
гостува с две от ембле-
матичните си изложби от 
последните две години в 
Художествена галерия – 
Казанлък и Галерия Credo 
Bonum в софия. 
 В 17:00 часа на 27 
март в Художествена гале-
рия – Казанлък, като част 
от програмата на „чудо-
мировите празници“‚ ще 
бъде открита изложбата 
„Метафори и пропаганда. 
Вестник „Папагал“ в пери-
ода 1939-1953 г.“.
 тя бе част от „Кари-
катурен десант 2017“ и ще 
бъде представена в Казан-
лък до 23 април. изложба-

та е визуално изследване 
на антон стайков и пред-
ставя 40 репродукции на 
вестник „Папагал“ от пери-
ода 1939-1953 г.,  отразява-
щи съдбата на българия в 
трагичния военен преход 
между царство и народ-
на република през очите 
на карикатурата, пропа-
гандата, стереотипите за 
съседите и великите сили. 
„Папагал“ е своеобразна 
„библия за бедните“, която 
чрез разбираеми, банални 
метафори показва „театъ-
ра“ на военния и следвое-
нен свят.
 автори, които опреде-
лят стила, са александър 
Жендов, борис ангелушев, 
стоян Венев, теню Пинда-
рев.                стр. 2

Музåят íа хумîра è ñатèрата ãîñтува 
в ÕГ - Казаíлък è Credo Bonum - Сîфèя

12 îт îáлаñтта, клаñèраíè за 
Нацèîíалíèя кръã íа „IT Зíайкî"

Малîлåтíа ñ вåлîñèпåд ñå 
áлъñíа в автîмîáèл íа Гèрãèíèтå

Запîчíа пîдãîтîвката íа тържåñтвата 
за Шèпчåíñката åпîпåя è 85 ãîдèíè 
îт îткрèваíå Памåтíèка íа Свîáîдата 

Стåфаí Марèíîв: „Изкуñтвîтî íа таíца å пî-дîáрî îт вñякî лåкарñтвî” ñтр. 3
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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

angel estate
www.angel-estate.com

агенция 
за недвижими имоти

0877 735 356
*angel_estate@abv.bg

Вашият партньор в 
недвижимото имущество!

f

Електроразпределение 
север ад, разпределителен обслужващ 

център габрово и г. оряховица 

УВеДомяВА сВоИте клИентИ, че:

  В периода 09.04.2019 - 13.04.2019 г. от 08:30 до 
17:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електрое-
нергия са възможни смущения на електрозахранване-
то в района на община Габрово, с. драгановци и с. 
Яворец.   
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределителен	
обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	 Оряховица	 се	
извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудоб-
ство	и	се	надява	на	разбиране.	Допълнителна	инфор-
мация	можете	да	получите	на	тел.	0700	1	61	61.

Концерт на учениците по КласичесКа Китара от МузиКална шКола „звезди в аванс“ 
с преподавател радослав талев 

28 март (четвъртък) от 18.30 ч., ресторант „Егоист“ в МОЛ Габрово

ОиЦ - ГаБРОВО

актуални възможности 
за европейско финанси-
ране, насочени към биз-
неса, представи областен 
информационен център – 
Габрово в трявна, дряново 
и севлиево през измина-
лата седмица. информа-
ционните срещи на Цен-
търа бяха съвместна ини-
циатива с трите общини 
от област Габрово и тери-
ториалния областен офис 
на национална служба за 
съвети в земеделието.

По време на събития-

та бе представена проце-
дурата „Подобряване на 
производствения капаци-
тет в МсП“ по оператив-
на програма „иновации и 
конкурентоспособност“, ак-
туална за кандидатстване 
до 21 май 2019 г. Проектни 
предложения по нея могат 
да подават микро, малки и 
средни предприятия, тър-
говци по смисъла на тър-
говския закон, които имат 
минимум три приключили 
финансови години (2015, 
2016 и 2017) и развиват 
своята основна икономи-
ческа дейност в приори-

тетни сектори с висока до-
бавена стойност, описани 
подробно в насоките за 
кандидатстване. 

Процедурата цели за-
силване на конкурентос-
пособността и експортния 
потенциал на предприятия-
та, като допустимо по нея 
е закупуването на машини, 
съоръжения и оборудва-
не, представляващи дМа, 
както и на специализиран 
софтуер.

интерес сред присъст-
ващите предизвика и вто-
рата представена проце-
дура – „Умения“, по опера-

тивна програма „развитие 
на човешките ресурси“, 
която цели повишаване 
квалификацията на работ-
ната сила, насърчавайки 
професионалното и кари-
ерно развитие, както и 
стимулиране на участието 
в различни форми на за-
етост и учене през целия 
живот. 

тази процедура дава 
комбинираната възмож-
ност един служител да 
премине през специфично 
за работното място обуче-
ние, обучение по част от 
професия и обучение по 

ключови компетенции. за 
финансиране по нея могат 
да кандидатстват всички 
работодатели – физически 
или юридически лица, кои-
то извършват стопанска 
дейност, независимо от 
собствеността, правната и 
организационната си фор-
ма.

за първи път с про-
цедура „Умения“ се дава 
възможност за минимална 
стойност на финансиране 
от 15 000 лв., като по този 
начин се стимулират дори 
микро предприятията да 
обучат своя персонал.

Подробна информация 
за двете процедури жела-
ещите могат да получат в 
областен информационен 
център – Габрово.

на събитията в трите 
общини присъства и екс-
перт бисерка боева от 
териториалния областен 
офис на национална служ-
ба за съвети в земеделие-
то. агроикономистът боева 
представи възможностите 
на нссз за консултация 
и безплатно изготвяне на 
бизнес планове в помощ 
на земеделските стопани, 
които желаят да подготвят 

проект по Програмата за 
развитие на селските ра-
йони 2014-2020 г., като ак-
центира на предстоящата 
за обявяване през месец 
май подмярка 6.3 „стар-
това помощ за развитието 
на малки стопанства“.

* * * 
ОИЦ	 –	 Габрово	 е	 част	

от	 мрежата	 от	 28	 ин-
формационни	 центрове,	
създадени	 с	 финансовата	
подкрепа	 на	 Оперативна	
програма	 „Добро	 управле-
ние”,	съфинансирана	от	Ев-
ропейския	съюз	чрез	Евро-
пейски	социален	фонд.

продължава от стр. 1
кожарството, тъкачество-
то, грънчарството, кова-
чеството, дърводелството, 
гайтанджийството, но-
жарството.
 работилничките в Ет-
нографския музей на от-
крито „Етър“ впечатлиха 
прокурорите, а в тъкач-
ницата имаха възможност 
да опитат и занаята сами. 
там турските прокурори 
се включиха в инициати-
вата на „Етър”-а „нишки в 
историята”. зам. главният 
прокурор илкнур алтунташ 
сподели, че за първи път в 
живота си тъче. 
 „По-рано не съм проб-
вала да тъка. труден за-
наят, който изисква мно-
го внимание и търпение”, 

сподели тя и допълни, че 
е харесала българския му-
зей на открито „Етър”.
 а колегата й Мехмет 
акарджа написа в памет-
ната книга на музея: „с 
голямо удоволствие раз-
гледах „Етър”-а. за мен 
беше чест. Поднасям свои-
те уважения”.
 току-що напъпилите 
дървета в „Етъра“-а, оки-
чени с мартеници на щас-
тливци, зърнали първия си 
щъркел, изненадаха тур-
ските прокурори. Екскур-
зоводът дамян Христов 
включи в беседата си и 
поверията за двата цвята 
– бял и червен, защо две-
те нишки свързват бълга-
рите по целия свят и какво 
означават те.

Главíèят прîкурîр íа 
Турцèя пîñåтè Гаáрîвî

продължава от стр. 1
Предстоят срещи с пред-
ставителите на културни 
институции от Габрово, 
които от началото на на-
ционалното честване се 
включват в организация-
та с тематични събития, 
посветени на Шипченската 
епопея. Предстои среща и 
с дистрикт гуверньора на 
ротари българия, които са 
организатор на туристи-
ческите походи до Върха. 
организаторите са отворе-

ни за обсъждане на пред-
ложения за инициативи, 
свързани със 142 години 
от Шипченската епопея и 
85-годишнината от откри-
ването на Паметника на 
свободата на връх свети 
никола. Всеки, който има 
интересна, различна, вдъх-
новяваща и обогатяваща 
идея, посветена на тази 
част от българската исто-
рия, може да я изпрати по 
е-mail: pr@gb.government.
bg до края на април.

Запîчíа пîдãîтîвката 
íа тържåñтвата за 
Шèпчåíñката åпîпåя ...

продължава от стр. 1
състезанието „IT знайко“ 
се провежда в три кръга. 
Участието в първия кръг 
е свободно за всички уче-
ници. за него не е нужна 
предварителна регистра-
ция. на участниците се 
поставят тематични за-
дачи. Учениците работят 
самостоятелно по тях и 
изпращат своите проекти 
по електронен път. 
 Вторият кръг е реги-
онален и се провежда в 

предварително определе-
ни пунктове в различни 
градове и села в страната, 
според направената пред-
варително регистрация за 
участие. Право за учас-
тие в областния кръг имат 
всички ученици от първи 
до осми клас, независимо 
дали са участвали в пър-
вия кръг.
 националният кръг на 
състезанието „IT знайко“ 
ще се проведе на 9 април 
на Пампорово.

 „IT знайко“ е насоче-
но към всички ученици от 
първи до осми клас, неза-
висимо дали изучават или 
не информационни техно-
логии в училище. идеята 
се обосновава от факта, 
че в съвременните усло-
вия децата растат в диги-
тална среда. от най-ранна 
възраст те са заобиколени 
от различна електронна 
техника и разнообразни 
технологии, които използ-
ват интуитивно.

12 îт îáлаñтта, клаñèраíè за 
Нацèîíалíèя кръã íа „IT Зíайкî"

Музåят íа хумîра è ñатèрата ãîñтува 
в ÕГ - Казаíлък è Credo Bonum - Сîфèя

продължава от стр. 1
 документалната из-
ложба „роден в Габрово”, 
организирана от Музея на 
хумора и сатирата, общи-
на Габрово и сдружение 
„нашето по-голямо Габро-
во“, представя живота на 
семейство Явашеви - Цве-
та и Владимир и техните 
трима синове, в Габрово. 
тя ще бъде открита в Гале-
рия Credo Bonum в софия 
в 18:30 часа на 27 март и 
ще гостува до 14 април. 
 изложбата, която про-
дължи в Музея на хумора 
и сатирата от 26 октомври 

2017 г. до 28 октомври 
2018 г., е документалният 
разказ, който представя 
периода 1935-1950 г. като 
своеобразна капсула на 
времето. 
 разказът за живота на 
семейство Явашеви, дет-
ските игри, първите стъпки 
на Христо в изкуството, 
любимите му места и спо-
мени от Габрово се раз-
вива на фона на бурното 
индустриално развитие и 
историческите обрати, бе-
лязали съдбата на града в 
средата на миналото сто-
летие.

Възмîжíîñтè за фèíаíñèраíå íа áèзíåñа прåдñтавè Оáлаñтíèят
èíфîрмацèîíåí цåíтър - Гаáрîвî в Трявíа, Дряíîвî è Сåвлèåвî

саВиНа ЦОНЕВа

 на 29 март 2019 годи-
на от 17.30 часа в залата 
за срещи и събития на 
Габровската регионална 
библиотека ще се състои 
среща с един истински съ-
временен будител – творе-
цът олга Клисурова. тя е 
от стара загора и е пред-
седател на сдружението с 
нестопанска цел „Пътува-
щите книги на стара заго-
ра“, чиято цел е да поощ-
рява четенето сред малки 
и големи. чрез него олга 
Клисурова организира дет-
ски читални, кани съвре-
менни български писатели 
да представят книгите си 
пред публика, организи-
ра литературни конкурси и 

още много подобни 
инициативи. 
 олга Клисурова 
е обещаващ писа-
тел и поет от съвре-
менното поколение 
български творци. 
Поводът за среща-
та с нея, домакин 
на която е рб „ап-
рилов-Палаузов”, е 
представянето на 
новата й книга  -  
сборникът с разка-
зи „Цвят от глухар-
че“.
 творчеството на 
олга Клисурова и 
книгата „Цвят от глухарче” 
ще представи пред габров-
ската публика младият 
творец, наш съгражданин 
и съавтор на литературния 

сайт TetraDkaTa (носител 
на една от наградите за 
„Културно събитие на го-
дината 2018” в Габрово) 
Калоян Христов.

TetraDkaTa è РБ „Апрèлîв-Палаузîв” 
прåдñтавят Олãа Клèñурîва è 
кíèãата й „Öвят îт ãлухарчå”

 

Калèí Врачаíñкè îáåща учаñтèå 
в празíèцèтå за 150 ãîдèíè 
чèталèщå “Развèтèå - 1869”
 част от екипа на на-
родно читалище „разви-
тие - 1869“ - дряново на 
26 март постави начало-
то на организационните 
дейности, свързани със 
150-годишния юбилей на 
читалището, 130 години от 
създаването на библио-
теката и 40 години от ос-
новаването на смесения 
камерен хор. 
 В началото на месец 
юни е предвидена една 
седмица, изпълнена с 

концерти, изложби, теа-
трални постановки и мно-
го изненади за дряновци 
и гостите на града. 
 своето участие в 
празниците са потвърдили 
режисьорът николай ап-
рилов, художникът дончо 
дончев, актьорът Калин 
Врачански, писателят Кън-
чо атанасов, самодейните 
формации и участниците 
в детската школата по из-
куствата към читалището 
в дряново.

180 години от смъртта 
на Юрий Иванов 

ВенелИн (22.04.1802 
г., с. Велика тибава 
-  26.03.1839 г.) - укра-
ински историк, славист, 
фолклорист, етнограф 
и филолог. оказва вли-
яние върху делото на 
възрожденеца Васил 
Априлов. В Габрово има 
паметник и улица и на 
негово име.
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ВЕЛа ЛазаРОВа

 - Г-н маринов, въз-
ражда ли днес се инте-
ресът към българските 
народни танци? 
 - българинът пази рев-
ниво своите традиции - 
обича фолклора си. танцът 
го съпровожда във всяка 
житейска ситуация. така е 
било в далечното минало, 
така е и в съвремието. 
 През годините на съз-
даване и утвърждаване на  
българската народна хоре-
ография и танцово изпъл-
нителско изкуство хиляди 
деца и младежи изпълваха 
репетиционните зали на 
домовете за култура и на-
родните читалища. танцо-
вите ансамбли към заводи, 
предприятия, училищата 
и учреждения предлага-
ха прекрасни условия за 
развитие на любителското 
танцово изкуство. така се 
създаде една солидна ос-
нова за развитието и на 
професионалното танцово 
изкуство. Любителските и 
професионални ансамбли 
представиха на национал-
на и световна сцена най-
добрите образци на бъл-
гарската народна музика, 
песен и танц.
 и като че ли всичко 
приключи в средата на 90-
те години. В цялата страна 
условията за репетицион-
на работа, концертна дей-
ност и финансиране на 
художествената самодей-
ност и професионалното 
изкуство се промениха. 
отношението и загри-
жеността за опазването 
на българската традиция 
и изкуства драстично се 
промениха, дори не съ-
ществуваха. залите утих-
наха. децата излязоха на 
улицата. 
 и като че ли от нищо-
то в училищата на цяла-
та страна започнаха да 
се откриват хореографски 
паралелки за български 
народни танци. Класните 
стаи и училищните салони 
отвориха врати за новото 
поколение. Вероятно това 
е път, който е трябвало да 
бъде изминат, за да дос-
тигнем до 

íîвèя фåíîмåí 
- клуáîвåтå 
за íарîдíè таíцè. 
 развитието на това 
ново движение беше мно-

го бурно. Клубове се от-
криваха във всяко кътче 
на страната. Желанието 
за изява създаде нови 
празници, фестивали 
и конкурси, на които се 
представяха и представят 
прекрасни и често не мно-
го известни образци на 
българския танц. за по-
следните двадесет години 
клубовете за народни тан-
ци извършиха невероятна 
по обем изследователска 
работа. 
 за съжаление, наред с 
всичко прекрасно имаше 
и много грешки, допуснати 
от непознаване на бъл-
гарския танц. основните 
стилови характеристики на 
всяка етнографска област 
определят стила и харак-
тера на изпълнение, как-
то и емоцията, вплетена 
в танца на балканджията, 
тракиеца, добруджанеца, 
пиринеца, шопа, северня-
ка и родопчанина. изпъл-
нението на танц без стила 
и характера на етнограф-
ската област обезличава 
и подменя първообраза. 
за да бъдем правдиви, са 
необходими знания, богата 
танцова техника и лекси-
ка. Пътят към сцената пре-
минава през библиотеката 
и репетиционната зала.
 Големият български 
композитор Красимир 
Кюркчийски, който напи-
са прекрасна музика за 
репертоара на ансамбъл 
„Габрово“, казваше: „Фолк-
лорът трябва да се пипа 
с бели ръкавици”. Когато 
възстановяваме автенти-
чен обичай или предста-
вяме сценично обработен 
фолклор, трябва да сме 
верни на традицията и 
отговорни пред учителите 
си, пред себе си и пред 
учениците си. така е с тан-
ца, така е с музиката, така 
е и с песента.
 - откога не Ви оставя  
ритъмът на танца? 
 - Всичко се случи ес-
тествено, предопределено 
е било. Връщам се назад 
в детските си спомени, но 
няма как да кажа кога е 
било началото. спомням 
си, майка ми Мария пее-
ше прекрасно и танцуваше 
много. от нея научих и 
първите си стъпки. държе-
ше ме за ръце, а аз стъп-
вах върху краката й, за да 
танцуваме заедно. татко 
също танцуваше много до-
бре - танго, румба, фок-

строт… и до днес имам 
слабост към тези танци. 
 Първият ми учител (от 
първи до четвърти клас) 
- невероятният ненко Пе-
нев, създаде танцов със-
тав от целия ни първи „в” 
клас на Шесто основно 
училище „Митко Палаузов” 
(днес „иван Вазов”). В 
пети клас съставът пре-
мина към дома на култу-
рата „Емануил Манолов” 
- първият детски състав с 
ръководител Цветан ра-
дулов. В седми и осми 
клас танцувах и в детския 
състав, и в  Представител-
ния ансамбъл на дома на 
културата с художествен 
ръководител и хореограф 
Цвятко Василев - първа-
та ми сериозна танцова 
школа. тук опознах профе-
сионалната техника на из-
пълнение, танцовия етюд 
и създаването на танцов 
образ. Цачето, както всич-
ки го наричаме, изисква-
ше много, но и много ни 
даваше. разбира се, не 
допускаше компромиси 
и държеше да се спра-
вим повече от добре. а не 
беше никак лесно - тогава 
работихме с най-големите 
хореографи на страната: 
анастас Петров, Кирил Ха-
ралампиев, асен Гаврилов, 
Методи Кутев, атанас ата-
насов...  особено важно 
място в пътя ми напред 
има и борис Петрович – 
един от хореографите на 
ансамбъла на игор Моисе-
ев. тогава с Валя станахме 
партньори на сцената, а 
по-късно и в живота.
 Продължихме в Плов-
див. Плановете ни бяха, 
след като Валя се дипло-
мира, да се преместим 
в софия и аз да продъл-
жа образованието си в 
Художествената академия 
– дърворезба. танцът и на-
родните занаяти са оп-
ределяли целия ми път. 
така се случи и тогава. 
до отпътуването за со-
фия имаше още няколко 
години и аз реших да кан-
дидатствам „Хореографска 
режисура и педагогика”. 
следвахме в академията в 
Пловдив - тогава институт,  
и танцувахме в държавен 
фолклорен ансамбъл „тра-
кия”. работихме под ръко-
водството на най-добрия 
български хореограф и ос-
новател на катедра „Хоре-
ография” и ансамбъл „тра-
кия” проф. Кирил дженев. 
строг и изискващ препо-
давател и хореограф, той 
се отнасяше с нас като с 
родни деца. даде ни мно-
го! даде ни всичко. Позна-
нията и таланта му са не-
обятни! Признателен съм 
на всички мои учители, но 
примера и пътя, който се 
стремя да следвам, е Шко-
лата „Кирил дженев”.
 други мои учители 
през тези години са Фьо-
дор бакалов – завършил 
Ленинградска балетна ака-
демия със златен медал; 
доцент Георги абрашев – 
завършил Московски те-
атрален институт с пълно 
отличие; професор Петър 
Луканов - завършил с от-
личие „балетна режисура” 
в Москва, балетмайстор 
и ръководител на балета 
на националния театър за 
опера и балет, директор 
на национално училище за 
танцово изкуство, препо-
давател в академия за му-
зикално, танцово и изоб-
разително изкуство.
 Много добра подготов-
ка е дала руската хоре-
ографска и танцова шко-
ла на първите български 
хореографи, но техните 
сценични танци надминаха 
по съвършенство руската 
школа по една-единствена 
причина – те създадоха 
българска танцова и хоре-

ографска школа с хиляди 
последователи. 
 - от какво зависи ус-
пехът на танца?
 - богатството на нашия 
фолклор е достатъчна ос-
нова за успех. Е, необхо-
димо е още много, много, 
много мъничко: добра тео-
ретична подготовка, добра 
танцова техника, богата 
лексика, правдиво пресъз-
даване на стила и харак-
тера на танца – емоцията, 
духа и особеностите на 
етнографската област. и 
както вече споменах, по-
знаване на класиците на 
българската литература. и 
не на последно място – 
познаване на старата и 
древна българска история. 
Лесничко е, нали?
 Щастливи родители 
сме ние с Валя! Пода-
рихме специализираната 
си литература на Цвятко 
– нашия син, и на съпру-
гата му Петя, които също 
са завършили академия-
та за танцово изкуство в 
Пловдив. Петя и Цвятко 
са възпитаници на профе-
сор даниела дженева и 
само преди няколко сед-
мици откриха създаденото 
от тях и техните ученици 
народно читалище „Проф. 
Кирил дженев - 2019” - 
Пловдив. Вярваме, че и 
нашата внучка Виктория, 
която е четвърто поколе-
ние танцьор, ще продължи 
семейната хореографска 
традиция.
 Големият ни син - Ва-
ньо, също беше много до-
бър танцьор. но математи-
ка, английски, френски и 
немски език бяха другата 
му страст и той завърши 
техническия университет в 
Мюнхен. Върна се в бъл-
гария и се наложи като 
много добър програмист. 
сега е на по-добро място.
 - какво е народният 
танц?
 - танцът е скритият 
език на душата. танцът е 
песента на тялото. или от 
радост, или от болка. тан-
цът е общуване, емоция, 
страст. танцът е естетика и 
морал. В танца има много 
свобода и строг ред. тан-
цът е животът.
 - как се развиваше 
изкуството на народния 
танц?
 - борис Цонев е пио-
нерът на българската на-
родна хореография. През 
1927 година той сформира 
първата танцова група в 
българия, наречена „бъл-
гарска китка”. това е на-
чалото на историята на 
българската народна хо-
реография. В него творят 
Възкресия Янкова, руска 
Колева, ангел друмев и 
Хараламби Гарибов. съз-
дадените от тях „бистриш-
ка четворка”, „седянка” 
(по-късно „средец”) и 
състава при общия работ-
нически професионален 
съюз са първите школи, 
от които излизат бъдещите 
известни хореографи. 
 През 1946 година се 
сформира ансамбъл за на-
родни танци при народна-
та опера в софия. изграж-
да се първото поколение 
от професионално подгот-
вени хореографи - Кирил 
дженев, Маргарита дико-
ва, Методи Кутев, иван 
тодоров... натрупали опит 
от създаване на първите 
постановки на български 
народни танци, всеки от 
тях поема самостоятелен 
път на развитие, за да из-
раснат професионалните 
ансамбли „Филип Кутев”, 
„Пирин”, „тракия”, „север-
няшки ансамбъл” и други. 
 Геният на първите бъл-
гарски хореографи съз-
даде сценични произве-
дения, които категорично 
завладяха световната сце-

на. Учениците на „първите“ 
възпитаха нови поколения 
следовници.
 създадоха се стоти-
ци самодейни колективи 
в страната, обединени в 
Център за художествена 
самодейност (ЦХс). регла-
ментът на ЦХс ангажира-
ше ансамблите да се явя-
ват в четиригодишен ци-
къл на градски, окръжни, 
зонални и републикански 
прегледи с конкурсен ха-
рактер и удостояване със 
званието „Представителен 
ансамбъл”. Конкурсното 
начало и неуморният труд 
и всеотдайност изведоха 
много самодейни ансам-
бли на нивото на профе-
сионалните.
 тук е мястото да спо-
мена един интересен факт. 
основатели на „север-
няшки ансамбъл” са иван 
Вълев – композитор и ди-
ригент, и Цвятко Василев 
– хореограф. През 1963 го-
дина Цвятко Василев е по-
канен от кмета на Габрово 
Карл Кандулков да основе 
в родния си град танцов 
ансамбъл при новопостро-
ения дом на културата.
 - Габрово имаше мно-
го добър професионален 
танцов състав.
 - да, така е! През 1983 
година се сформира про-
фесионален танцов състав 
към вече съществуващите 
професионален хор и ор-
кестър.  създател и главен 
художествен ръководител 
на Фолклорен ансамбъл 
„Габрово” е един прекра-
сен професионалист - му-
зикантът  и диригент рад-
ко Цвятков. 
 През 1984 година с 
Валя решихме, че мястото 
ни е в нашия град. Въпре-
ки прекрасните условия 
за живот в големия град 
и възможностите за раз-
витие в ансамбъл „тракия” 
ние се завърнахме в бал-
кана. Валя започна работа 
като хореограф в ансам-
бъл „Габрово”, а аз – хоре-
ограф в Клуб по спортна 
акробатика “„акро-арт”.
 През 1985 година по-
стъпих като танцьор в 
ансамбъл „Габрово”, тъй 
като предстоеше първо-
то сериозно изпитание на 
ансамбъла - участие в тре-
ти национален преглед на 
професионалните ансам-
бли в Кюстендил. През 85-
та ансамбълът наброяваше 
32 артисти, художествени 
ръководители и технически 
персонал. Предстоеше да 
излезем на сцена в една 
вечер с ансамбъл „Пирин”, 
които впечатляваха не 
само с професионализма 
си, но и със своята числе-
ност. репертоарът и изпъл-
ненията на нашия оркес-
тър и хор бяха блестящи. 
Валя беше изградила пре-
красен колектив от шестте 
момичета и момчета тан-

цьори. създаде първия си 
авторски танц за профе-
сионална сцена по музика 
на Красимир Кюркчийски 
и репертоар, с който може 
да защити името Габрово 
по най-достойния начин. 
репетициите продължава-
ха от тъмно до тъмно и 
удовлетворението от при-
знанието от страна на 
специалистите дойде за-
служено. два месеца след 
това събитие в Габрово 
пристигна екип на нацио-
нална телевизия. Филмът, 
който беше заснет в бо-
женци, не слизаше от те-
левизионния екран години 
наред.
 Еуфорията отмина и 
отново се заредиха тежки 
репетиции, безсънни нощи 
за създаване на нов ре-
пертоар и стотици концер-
ти в страната.
 През 1990 година, 
след конкурс, поех ръко-
водството на ансамбъл 
„Габрово” (знаете, „че зад 
всеки успял мъж стои една 
силна жена”) и ансамбълът 
пое по малко по-различен 
път, но верен на традици-
ята на основателите му 
и на негово величество 
Фолклора. обновихме гар-
дероба с национални кос-
тюми - работихме с Мария 
наследникова, изключите-
лен художник, най-добрият 
автор на сценични кос-
тюми. отново последваха 
хиляди часове репетицион-
на работа, създаване на 
нов репертоар, концерти 
в региона, турнета в стра-
ната и зад граница. В ре-
пертоара бяха включени 
възстановки на обичаи, 
авторски танци, повече от 
десет фолклорни филма за 
бнт, фолклорен театър на 
открито... 
 Фолклорен ансамбъл 
„Габрово” се превърна в 
школа за бъдещи млади 
и талантливи хореографи. 
Повече от петнадесет са 
танцьорите на ансамбъла, 
които натрупаха знание, 
опит и самочувствие и по-
лучиха академично обра-
зование. днес са признати 
ръководители - хореогра-
фи, с които може да се 
гордее всеки град.
 През следващите се-
дем години работихме 
усилено за попълване на 
числеността на трите фор-
мации според минимални-
те нормативни за жанра 
изисквания. През 1997 
година ансамбълът вече 
наброяваше 57 артисти, 
художествени ръководи-
тели, административен и 
технически персонал. това 
ни позволи да създадем  
по-мащабни и тематични 
авторски постановки.
 Участието на ансамбъ-
ла в четвърти преглед на 
професионалните ансам-
бли – Пазарджик’ 93 утвър-
ди мястото на ансамбъл 

„Габрово” в семейството 
на професионалните ан-
самбли като „традициона-
лист”.
 Един ден открих кни-
гата на анчо Калоянов 
„Юнак и млада коня”... 
изгубих съня си. обадих 
се на г-н Калоянов. сре-
щата ни беше паметна, а 
резултата – сценарий за 
музикално-танцова поста-
новка „Коледна приказка”. 
В нашите среди новините 
се разпространяват много 
бързо – конкуренцията е 
голяма и винаги трябва 
да си във върхова форма 
и информиран. непосред-
ствено след премиерата 
на „Коледна приказка” в 
Габрово пристигна светла 
Фингова – преподавател 
„телевизионна режисура” 
в нов български универ-
ситет, и заедно с екип на 
бнт създадохме 25-мину-
тен фолклорен филм. 
 В процеса на създава-
не на този спектакъл се 
случи непоправимото за 
нас – на 20 юли 1997 годи-
на с обща заповед Фол-
клорен ансамбъл „Габро-
во” и Художествена гале-
рия „Христо Цокев” бяха 
ликвидирани. 
 оттогава – 1997-ма, до 
2018 година „Коледна при-
казка” се излъчва всяка 
година навръх Коледа по 
бнт. този факт е голяма и 
заслужена оценка за тру-
да на всички от ансам-
бъл „Габрово” - танцьори, 
певици, музиканти, гарде-
робиери, администрация. 
а някой познава ли днес 
администратора, който на-
ложи това решение?
 Вероятно този път е 
трябвало да бъде изми-
нат? и животът продъл-
жава! искрящите очи на 
публиката, учениците и по-
следователите дават отго-
вор на всички въпроси.
 след години, съвмест-
но с регионален ресур-
сен център за култура 
„Фабриката” и ансамбъл 
„сивек”, създадохме два 
фолклорни танцови спек-
такъла. Положихме нача-
лото на цикъл „нощи в 
Етъра” - фолклорен театър 
на открито. спектаклите 
„не ходи там след залез 
слънце” и „В нощта на 
Еньовден” се играха мно-
гократно пред габровска 
публика, гостуваха в тряв-
на, троян, Шумен. Полу-
чиха се покани от Плов-
див, несебър, асеновград, 
русе, Плевен. 
 - кога се обърнахте 
към клубната дейност?
 - чувствах потребност-
та това, което съм научил 
и приел от моите учители, 
да го предам на колко-
то се може повече хора. 
а може би съм чувствал 
потребността да продъл-
жавам да танцувам, да не 
спирам. българският наро-
ден танц е изключително 
красиво и пленяващо из-
куство. 
 реших да направя клуб 
за народни танци още 
през 2001 година. това бе 
първият клуб за народни 
танци в Габрово. Въпре-
ки че имаше много голям 
интерес, реших да прекъс-
на до намирането на по-
подходяща репетиционна 
зала. Когато се работи с 
хора, компромисите, които 
касаят тях - условия, мето-
дика, подход,  отношение, 
трябва да бъдат сведени 
до минимум. 
 През 2016 година „ско-
чих в дълбокото”. В града 
ни вече имаше шест клу-
ба за народни танци. не 
мислих дълго за име на  
новия клуб. „общество за 
фолклор” отговаряше на 
идеята ми - общуване чрез 
танц.

Продължава на стр. 7

Стåфаí Марèíîв: „Изкуñтвîтî íа 
таíца å пî-дîáрî îт вñякî лåкарñтвî”

 Стефан Маринов е роден в Габрово. Завършил е Нацио-
налната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа”, 
специалност „Дърворезба“, и Академията за музикално, тан-
цово и изобразително изкуство (АМТИИ) - Пловдив, специал-
ност „Хореографска режисура и педагогика“. Като дърворез-
бар е участвал в три национални изложби. Председател е на 
„Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” 
- Габрово. Работил е в Държавен фолклорен ансамбъл „Тра-
кия”, Фолклорен ансамбъл „Габрово” – танцьор, репетитор, 
балетмайстор, хореограф, главен художествен ръководител, 
Община Габрово - отдел „Култура”, заместник-директор на 
Драматичен театър „Рачо Стоянов“. От три години води 
успешно Клуб за народни танци „Общество за фолклор”.
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иМоТи продаВа
къща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [22, 21]
апарТаМЕнТ на бул. 
„Могильов“ 71, вх. А, ет. 
3, ап. 9, се продава на 
тел. 0895/360-196. [22, 
17]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център, по се-
бестойност и по догова-
ряне се продават на тел. 
0888/447-096. [20, 16]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко се про-
дава на тел. 0899/841-
480. [14, 12]
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава 
на тел. 066/800-170. [33, 
10]
ТухлЕн апарТаМЕнТ 
се продава на тел. 
0887/621-225. [10, 10]
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, 
10]
ВилЕн иМоТ в село Зла-
тевци се продава на тел. 
0899/943-105 [20, 9]

парцЕл В село Чавеи - 
1945 кв. м, се продава на 
тел. 0896/641-053. [11, 
7]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
76 кв. м, в кв. Палаузово 
за 42 000 лева се прода-
ва на тел. 0897/616-970. 
[11, 7]
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, 5]
парцЕл - 3 дка, до „Тех-
номаркет“ се продава на 
тел. 0892/484-602. [16, 
6]
гарсониЕра В кв. Трен-
дафил-2 се продава на 
тел. 0898/760-835. [11, 
6]
парцЕл В квартал Кука-
та- Поповци - 1240 кв. 
м, цена: 10 лв./кв. м, се 
продава на тел. 0896/65-
19-20. [11, 9]
къща - 70 кв. м, с двор 
1 дка в село Армени-
те, цена по споразуме-
ние, се продава на тел. 
0888/515-797. [6, 5]
къща Близо до гра-
да се продава на тел. 
0890/138-303. [11, 4]
Мансарда-аТЕлиЕ - 57 
кв. м, тухла, в отлично 
състояние, широк център, 
за 38 000 лева се прода-
ва на тел. 0888/217-053. 
[8, 6]

рЕгулиран парцЕл без 
посредник се продава на 
тел. 0887/57-90-36. Стро-
ителство около 420 кв. м 
РЗП с три надземни ета-
жи, отлични комуникации. 
[33, 6]
къща с голям двор в 
село Стоевци се прода-
ва на тел. 0899/563-006. 
[12, 6]
поМЕщЕниЕ, подхо-
дящо за автосервиз, 
склад и малко производ-
ство, се продава на тел. 
0888/234-179. [15, 3]
иМоТ оТ 2 къщи, два 
декара, на 5 км от цен-
търа се продава на тел. 
0897/569-027 [11, 3]
къща В село Ангелово, 
до Донино, се продава на 
тел. 0897/569-027 [11, 3]
ТрисТаЕн апарТа-
МЕнТ се продава на тел. 
0878/86-77-41. [6, 3]
къща с 1.240 дка в Зла-
тевци се продава на тел. 
0898/365-143. [11, 1]
къща В Недевци изгод-
но се продава на тел. 
0877/67-97-02. [11, 1]
парцЕл В Тлъчни-
ци се продава на тел. 
0887/954-989. [3, 1]
спЕшно! ТухлЕн апар-
тамент в кв. Дядо Дян-
ко се продава на тел. 
0887/954-989. [5, 1]

даВа под наЕМ
Магазин срЕщу „Шел“ 
се дава под наем на тел. 
0877/633-064. [11, 11]

оБзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сгра-
дата на ОББ отдава под 
наем тел. 0888/907-666. 
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
се дава под наем на тел. 
0898/931-914 [10, 9]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на Еса се дава под наем 
на тел. 0899/070-304. 
[11, 8]
поМЕщЕниЕ В ИЦ, си-
вата къща, се дава под 
наем на тел. 0888/871-
687. [12, 8]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [11, 9]
поМЕщЕниЕ - 100 кв. м, 
в кв. Младост се дава под 
наем на тел. 0888/619-
617. [11, 4]
заВЕдЕниЕ под наем 
в кв. Палаузово - тел. 
0898/43-10-16. [22, 7]
апарТаМЕнТи В Трявна, 
Габрово се отдават под 
наем на тел. 0897/556-
676. [11, 3]
кВарТири - 160 лв., дава 
од наем тел. 0889/363-
365. [4, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
обзаведен, до Хлебозаво-
да, в близост до Ректора-
та, се дава под наем на 
тел. 0887/358-472. [4, 2]
Топ цЕнТър - 50 кв. м, 
за магазин, офис под 
наем - тел. 0878/370-
640. [25, 1]

иМоТи заМЕня
къща В Габрово - Ру-
севци, с екстри, за-

меня за жилище в гр. 
София. Справки на тел. 
0888/310-981. [7, 5]

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, 10]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - 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 ку-
пуват на тел. 0886/33-
14-15.
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 4]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [24, 22]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
0876/731-419. [22, 7]

БЕз пари за ползВанЕ
градина за обработка 
дава за без пари за полз-
ване бай Кольо Чешитя, 
Ябълка 59, тел. 0877/76-
80-09. [5, 2]

ВЕТЕринари
д-р росЕн диМиТроВ - ВЕТЕринарна аМБу-
лаТория и зооМагазин - прегледи, лечение, 
профилактика, изкуствено осеменяване - Габро-
во, ул. „Стефан Караджа“ 19, срещу Автогарата, 
до Уникс, справки на тел. 066/806-140, GSM 
0888/671-905, 0897/897-822.

раБоТа прЕдлага

„диМас“ ад Търси 
да назначи хора 
за слЕдниТЕ пози-
ции: 1. МашинисТи 
на псМ; 2. шофьори 
на ТоВарЕн аВТоМо-
Бил; 3. аВТоМонТьо-
ри, МЕханик - за-
Варчик; 4. чисТач/
ка-хигиЕнисТ/ка. 
Трудово възнагражде-
ние от 600 до 1200 лв. 
Фирмата предлага от-
лични условия и посто-
янна трудова заетост. 
Подходящо местопо-
ложение за работници 
от Дряново. за пове-
че информация: тел. 
0885/803-330. [11, 4]

шиВашка фирМа за 
спортни панталони търси 
да назначи ОТК и про-
фесионални шивачки на 
прав шев. Справки на тел. 
0887/623-490. [23, 20]
раБоТник за автоморга 
се търси на тел. 0883/354-
280. [27, 12]
сТроиТЕлни раБоТни-
ци се набират на тел. 
0895/424-308. [16, 10]
фирМа „Йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 9]
доБри гоТВачи/ки, сер-
витьори/ки срещу отлично 
заплащане се търсят на 
тел. 0899/957-006. [22, 
10]

„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, 6]

сЕрВиТьор сЕ търси на 
тел. 0878/966-222. [11, 
11]
храниТЕлЕн Магазин в 
кв. Дядо Дянко търси про-
давачки. Справки на тел. 
0887/825-534. [17, 7]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продаВач-
консулТанТ. Справки на 
тел. 0887/90-70-32. [17, 
11]
фирМа Търси багерист 
на редовен трудов дого-
вор. Може и пенсионер. 
Справки на тел. 0887/646-
330 [8, 6]
продаВач-консулТанТи 
на пълно и почасово ра-
ботно време се търсят на 
тел. 0889/384-319. [6, 6]
пЕрсонал за механа в 
Слънчев бряг - може и 
целогодишно, се търси на 
тел. 0899/957-006. [22, 
10]
аВТосЕрВиз на Търгов-
ска база търси монтьор. 
Справки на тел. 0895/62-
94-10. [11, 6]
МЕхана наБира готва-
чи топла и студена кухня, 
барбекюристи. Справки на 
тел. 0895/629-036. [17, 6]
“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, 6]
фирМа Търси шофьо-
ри за разносна търговия. 
Заплащане до 1000 лв. 
Справки на тел. 0887/87-
56-52. [11, 6]

фирМа Търси счетово-
дител на редовен трудов 
договор. Справки на тел. 
0887/646-330. [7, 5]
поМощник- гоТВач/
ка за битово заведение 
- стартова заплата 800-
1000 лв., се търси на тел. 
0887/002-030. [11, 8]
МЕхана „фЕнЕриТЕ“ тър-
си сервитьор/ка. Справки 
на тел. 0896/606-870. [13, 
8]
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, 8]
пицария „Мания“ тър-
си сервитьори, готвачи. 
Справки на тел. 0899/133-
262. [11, 7]
шофьор сЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 7]
пицар сЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 7]
шофьор с категория 
„С+Е“ за работа с гондола 
в България се търси на 
тел. 0889/501-631. [11, 7]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [29, 7]

Малка краВЕфЕрМа тър-
си раБоТник. Справки на 
тел. 0876/415-480. [24, 7]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-001. [22, 7]
гоТВач и помощник-кухня 
в град Дряново търси тел. 
0887/247-895. [24, 6]
хоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
персонал: мъж с техни-
чески умения (поддръжка) 
и жена за  камериерка, 
може и семейство. Оси-
гурен е пълен пансион. 
Справки на тел. 0897/863-
027. [11, 5]
хоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
сервитьори, може и без 
опит. Осигурен е пълен 
пансион. Справки на тел. 
0897/863-027. [11, 5]
„подЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 5]
Търся жЕна за нощ-
на смяна за гледане на 
възрастни хора в близко 
село. Осигурен транспорт 
и храна. Справки на тел. 
0888/863-111 и 0888/883-
324. [7, 5]

„Бодилукс“ спЕшно 
търси мебелист. Справки 
на тел. 0898/574-848. [5, 
5]
кафЕнЕ Търси работ-
ничка. Справки на тел. 
0898/903-144. [7, 5]
фирМа за строителни ма-
териали търси да назначи 
общ работник. Справки на 
тел. 0886/777-990. [5, 5]
рЕсТоранТ В центъра тър-
си миячка. Справки на тел. 
0898/477-996. [5, 5]
пицария „гладници“ 
търси пицари, готвачи, 
сервитьори. Справки на 
тел. 0899/319-114. [11, 4]
„Булчикън“ ад - Се-
влиево търси да назначи 
механик промишлено обо-
рудване за поддръжка на 
наличните производствени 
машини със средно техни-
ческо образование. Справ-
ки на тел. 0899/876-595. 
[14, 4]
фирМа „алфрида Пеев“ 
търси двама строителни 
работника за правене на 
кофраж. Заплащане по 
споразумение. Справки на 
тел. 0887/654-320. [11, 4]
жЕна за направа на за-
куски се търси на тел. 
0888/202-343. [5, 3]

„ТЕхноМаТ-МЕрку-
риЙ“ Еоод - гаБроВо 
Търси да назначи 
на раБоТа: „Маши-
нЕн опЕраТор, оБуВ-
но произВодсТВо“, 
с доБри ЕзикоВи 
познания писМЕ-
но и гоВориМо по 
руски и арМЕнски 
Език. Телефон за кон-
такти: 066/80-55-74. 
[3, 2]

сТроиТЕлна фирМа 
„Мегастрой 2014“ търси 
да назначи кофражисти, 
арматуристи, монтажници 
на метална конструкция, 
заварчици с опит. За пове-
че информация: 0885/082-
253. [6, 2]
шофьор с кат. „С+Е+ADR“ 
за работа в EU - 2100-
2170 евро на месец (70 
евро/ден), се търси на тел. 
0897/525-181. [10, 2]
шофьор - пенсионер, се 
търси на тел. 0887/722-
937. [5, 3]
фирМа Търси продавач/
ка за магазинче за плодо-
ве и зеленчуци. Справки 
на тел. 0899/89-17-16. [6, 
3]
БЕнзиносТанция Търси 
оператор за зареждане на 
гориво. Справки на тел. 
0898/881-515. [3, 1]
Магазин „Билла“ в чер-
вения мол търси служители 
в отдел „Сървис“. Справки 
на тел. 0887/95-00-88. [6, 
2]
фирМа Търси машин-
ни оператори - жени, за 
производство на опаковки. 
Справки на тел. 0888/31-
45-63. [11, 2]
ноВооТкриВащо за-
ВЕдЕниЕ набира серви-
тьори/ки, чистачки, ми-
ячки. Телефон за връзка: 
0895/62-90-36. [7, 2]

ТаксиМЕТроВ шофьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [11, 2]
фирМа Търси да назна-
чи хигиенист. Двусменен 
режим на работа. Справ-
ки на тел. 0885/627-510. 
[5, 1]
гоТВач за работа от 10 
до 14 часа, владеещ ита-
лиански или английски 
език, се търси на тел. 
0898/76-98-49. [5, 1]
фирМа Търси шивачки 
прав шев и оверлог. Ра-
ботно време: 8.00 - 16.40 
часа, бул. „Трети март“ 87, 
тел. 0889/506-941. [11, 1]
пицар сЕ търси на тел. 
0879/828-181. [11, 1]
шофьор сЕ търси на тел. 
0879/828-181. [11, 1]
заВЕдЕниЕ Търси да 
назначи хигиенистка по-
часово. Справки на тел. 
0896/400-669. [12, 1]
заВЕдЕниЕ Търси да на-
значи бармани и серви-
тьори, може и без опит. 
Справки на тел. 0896/400-
669. [12, 1]

раБоТа Търси
почасоВа или на-
домна работа търси тел. 
0894/277-849. [11, 10]
пазач (нЕВъоръжЕна 
охрана) с опит - 0888/33-
81-85. [12, 10]

грижа за Болни
и ВъзрасТни
глЕдаМ Болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [5, 4]

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

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

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

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

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.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТни услуги 
с товарен автомобил до 
1.5 тона - 0898/630-249 
[20, 20]

ТранспорТ с бус 
- справки на тел. 
0878/625-469. [24, 20]
ТранспорТ с бус 
- справки на тел. 
0879/080-862 [11, 10]
ТранспорТ  - 0.45 лв./
км - тел. 0878/650-456. 
[24, 5]

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предлагат 
на тел. 066/80-у49-48, 
0887/83-61-73.
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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 
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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
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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
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

 ВодораВно: Федербал. Тъмничар. НЕК. „Отело“. Перило. 
Вентил. Дама. Финес. Теин. Тарикат. Аки. Пивница. Асад. Крон 
(Александър). Цена. Трева. Ми. Кардинали. Оливие (Лорънс). 
Арат. Бреза. „Азра“. Дявол. Невма. Оси. Зиб. Дюнер. Смадок. Тон. 
Гети. Естакада. Жалост. Лори. Венелин. Етика. Есе. Илим. Слава. 
Емал. Кука. Октава. Арп. Пота. Лава. Семити. Жолио-Кюри (Ирен, 
Фредерик). Зидари. „Ран“. Ек. Ваал. Кито. Фий. Шлак. Опан. Кав. 
Рет. Стражар. На. Кораб. Сатир. Куб. Сувенир. Скрижали. Стоик. 
Малта. Парии. 
 оТВЕсно: Генетика. Язове. Упоритост. Денев (Борис). Равин. 
Николай. Руо (Жорж). Пектин. Дроб. Желатин. Рави. Инициал. 
Гали. Ао. Шебек. Обол. Цент. Делимо. Келт. Ат. Тана. Нютон 
(Исак). Клюка. „Сим“. Следа. Албенис (Исак). „Стар“. „Ксара“. 
Лара. Ирве (Бент). Тел Авив. „ТТ“. Атомист. Емре (Юнус). Тава. 
Аорист. Акароза. Слива. Запарка. Амп (Пиер). Адела. Стока. Си-
лаж. Нефт. Ви. Омара. Аед. Накип. Гири. Кавасаки. „Ермак“. Ружа. 
Чинар. Изида. Емпирик. Бар. Далекомер. Одеса. Титан. Ли. Росини 
(Джоакино). Арка. Елхи. Овации. 

отговори на сканди от бр. 58, вторник

Рåкламè è îáявè в “100 вåñтè”

продаВа Машини
плЕТачна Машина 
„Textima“, домашна, се 
продава на тел. 0887/57-
90-36. [20, 6]
ЕлЕкТрожЕн изгод-
но се продава на тел. 
0898/210-068. [2, 2]
цигли, дВуканал-
ни, 1500 броя, по 20 
ст./бройката, запазе-
ни, се продават на тел. 
0885/788-569 [33, 1]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
сТари цигли - севли-
евски, цена: 0.20 лв./бр., 
около 800 броя, се прода-
ват на тел. 0898/987-960. 
[13, 1]

продаВа оБзаВЕжданЕ
изгодно! дВЕ ъглоВи 
лЕгла-ракли, две секции 
+ гардероб, холова ма-
сичка цвят орех се прода-
ват на тел. 0888/949-217. 
[11, 3]
ВЕрТикалЕн фризЕр 
„Snaige“ се продава на 
тел. 0886/331-843. [3, 3]

продаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [15, 7]
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, 8]
пЕлЕТна горЕлка „Гол-
дън файър“ 858 VIP, само-
почистваща, в гаранция, 
много изгодно се продава 
на тел. 0888/922-878 [10, 
8]
пЕлЕТна каМина „Гол-
дън файър“, гаранционна, 
24 кВт, спешно се прода-
ва за 1500 лева на тел. 
0894/424-366 [15, 13]
кошЕри дадан-БлаТ, 
рамки, центрофуга - 6 
рамки, се продават на тел. 
0886/54-82-14. [5, 4]

каМина с водна риза + 
оригинална датска помпа 
продава тел. 0887/57-90-
36. [20, 6]
пЕлЕТЕн коТЕл - 18 kW, 
хасковски, се продава на 
тел. 0884/957-573. [5, 3]

жиВоТни продаВа
Малки ТЕлЕТа се прода-
ват на тел. 0876/415-480. 
[12, 5]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [11, 4]

храна за жиВоТни
царЕВица, пшЕница, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [10, 7]
Бали сЕно продава тел. 
0899/960-591. [6, 4]
сВинско МЕсо - бут, 
врат, гърди, 1 лв./кг, под-
ходящо за кучета, се про-
дава на тел. 0897/90-90-
90. [11, 1]

продаВа Тор
Био Тор от калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на 0898/630-249. 
[20, 20]
оБорски Тор в чували - 
3 лв./брой, с транспорт. 
Тел. 0878/650-456. [24, 
8]

угнил оБорски тор се 
продава. Собствен транс-
порт със самосвал. Тел. 
0899/414-153. [12, 1]

продаВа разсад
разсад касис - 2 лв., се 
продава на тел. 0898/787-
018/Борики [33, 6]
зЕлЕнчукоВ разсад 
(домати и краставици) за 
ранно производство се 
продава в село Чавеи, тел. 
0897/809-990. [11, 9]

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

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТари чЕрВЕни БроЕ-
ници и гЕрдани, саби, 
ятагани, царски кортици, 
щитове, сТаринни пуш-
ки и рЕВолВЕри се ку-
пуват на тел. 0888/147-
085. [24, 9]
книги - художЕсТВЕна 
лиТЕраТура (криминални, 
любовни, класика, истори-
чески и др.), се купуват на 
тел. 0889/885-944. [24, 9]
ВсякакъВ Вид желязо, 
печки, хладилници, перал-
ни и други се изкупуват 
на тел. 0894/921-663. 
[24, 1]

под наЕМ
гъБарници сЕ дават под 
наем на тел. 0884/553-
369. [6, 1]

Вашата обява ще бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде подадена в редакцията 

на „100 вести“ о 16.30 часа. 
 

ЦеНата На обявите е:
• 15	стотинки	на	дума,	
• 30	стотинки	на	дума	-	в	рамка,	
• 40	ст.	на	дума	-	в	рамка	със	сива	подложка
				без	предлози	и	съюзи,	за	едно	отпечатване.	
 

Специални	отстъпки	за	годишни	обяви,	
ако	вашата	обява	излиза	през	цялата	година.	При	

текущите	обяви	всяка	11-та	е	безплатна.	
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аВТоМоБили продаВа
опЕл асТра - хечбек, 
1993 г., бензин, 60 к. 
с., 132 114 км, 800 
лв., се продава на тел. 
0889/437-938 - Димитър. 
[11, 11]

голф III - 1997 г., се про-
дава. За повече информа-
ция: тел. 0898/33-14-91. 
[11, 6]
фолксВагЕн поло 1.9, 
дизел, за 1200 лева се 
продава на тел. 0898/761-
381. [6, 5]
пЕжо 207 се продава на 
тел. 0899/360-617. [5, 4]
пЕжо 807 - АГУ, се про-
дава на тел. 0897/647-
711. [5, 4]

гуМи

лЕТи джанТи - 14-ки, 
Опел, за 160 лв. се про-
дават на тел. 0896/24-24-
68. [11, 4]

МоТори/ВЕлосипЕди
ВЕлосипЕди „риВЕра“ 
- Италия, скорости, бъл-
гарско „Балкан“ - дам-
ско, се продават на тел. 
0885/092-629. [3, 3]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
0882/407-493. [13, 4]

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, камиони, 
трактори, ремаркета (може 
и дефектирали) от място 
на най-високи цени изку-
пува тел. 0897/429-374

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 
сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [12, 11]

скрап, сТари коли
изкупуВаМ ВсякакВи 
автомобили на изгодни 
цени - тел. 0883/354-280. 
[27, 12]
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 10]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 3]

ЕроТика
ЕроТични Масажи - 
тел. 0894/277-849. [11, 
10]

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, 25]
напраВа и ремонт на 
покриви, хидроизолация, 
саниране, дренажи - тел. 
0888/020-187. [25, 25]
„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, 11]
кърТя БЕТон, камък - 
справки на тел. 0888/544-
438. [11, 10]

рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, те-
некеджийски и бояджий-
ски услуги и др. - справки 
на тел. 0895/295-654. [18, 
15]
изхВърлянЕ на строи-
телни отпадъци, изкоре-
няване на дървета, под-
равняване на терени, 
оране, фрезоване - тел. 
0888/359-442 [24, 9]
рЕМонТ на покриви, об-
шивки на комини, поста-
вяне на улуци и др. - тел. 
0895/370-021. [22, 7]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви - 0886/76-
24-34. [10, 9]
рЕМонТ на покриви, из-
мазване на капаци - тел. 
0895/82-44-54. [11, 7]

груБ сТроЕж, рЕ-
МонТ на покриВи - 
тел. 0889/129-755 [33, 
2]

съБарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [2, 
1]

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

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 8]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
ВъТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 
21]
БояджиЙски услуги - 
тел. 0899/050-080. [14, 7]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/72-86-68. [13, 4]
Вик, фаянс, теракота - 
справки на тел. 0884/228-
253. [22, 6]
Мазилки, шпаклоВки, 
изолации - тел. 0879/367-
739. [5, 4]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
2]
БоядисВанЕ, шпак-
лоВка, фаянс, теракота, 
камък, изолации - тел. 
0899/97-07-57. [5, 2]

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, 17]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 11]
Вик МонТаж - тел. 
0882/407-493. [13, 4]
попраВка и монтаж на 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[33, 4]
Вик и ел. инсталации, 
ремонт и поддръжка по 
домовете - тел. 0876/000-
084. [11, 1]

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, 15]

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

оградна МрЕжа 
произВЕжда, гВоз-
дЕи и ТЕлоВЕ на 
заВодски цЕни 
се предлагат на тел. 
066/80-85-39. 

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инсТа-
лации - тел. 0899/359-
114. [16, 11]
дрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 15]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
17]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 10]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални - 
тел. 0888/294-214. [23, 4]
попраВяМ Ел. уреди - 
тел. 0894/220-509. [33, 4]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

градини, БасЕЙни

ландшафТЕн ди-
заЙн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта.  Тел. 
0888/942-335.

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
почисТВанЕ на имоти - 
тел. 0893/390-253. [11, 5]
профЕсионално по-
чисТВанЕ на дивани, 
мокети и автотапицерии - 
тел. 0893/834-708. [22, 3]
почисТВанЕ на апарта-
менти, тавани и мазета, 
гаражи, магазини, скла-
дове със собствен пре-
воз, на добра цена. Тел. 
0877/77-19-03. [12, 2]
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0894/921-663. [24, 1]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
сТругарски услу-
ги се извършват на тел. 
0884/014-259. [11, 11]
рЕМонТ на стругове, 
фрези и други се извърш-
ва на тел. 0898/359-222. 
[22, 20]
заВаряВанЕ на цветни 
метали - тел. 0885/72-46-
71. [11, 11]
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, 9]

дърВодЕлски услу-
ги - кухни, спални 
оТ пВч-MDF и Ма-
сиВ. Поръчки на тел. 
0878/022-967. [8, 7]

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, 4]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [16, 4]
цЕпя дърВа, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [6, 5]
съБарянЕ на труднодо-
стъпни и опасни дърве-
та - тел. 0899/950-430, 
0879/853-095. [12, 1]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ и по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [18, 4]
косЕнЕ и почистване 
на трева и храсти - тел. 
0886/308-017. [22, 5]

фрЕзоВанЕ
фрЕзоВанЕ на градини, 
места с мотофреза - тел. 
0898/76-06-16. [3, 1]
фрЕзоВаМ Малки пар-
цели с тракторче. Тел. 
0899/818-454. [10, 1]
градинарсТВо - тел. 
0897/242-516. [7, 4]

лЕкари
д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твърди 
контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 до 
18 часа; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37
психиаТър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 

0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
каБинЕТ по детски боле-
сти № 15 в МЦ „АПОГЕЙ“ 
- до „Кауфланд“ - Габро-
во. Д-Р ГРИГОР ГРИГОРОВ 
- специалист по педиа-
трия, ординатор в Неона-
тологично отделение на 
МБАЛ „Д-р Тота Венко-
ва“ - Габрово. Работи с 
направление от личния 
лекар, платени прегледи 
и домашни посещения. 
График: от понеделник до 
четвъртък - от 15.00 до 
18.00 часа, петък - само 
със записване от 8.00 
до 10.00 часа. Контак-
ти: тел. 0988/852-653, 
dr.grigorov_tn@abv.bg. [5, 
2]

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 7]

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.

пЕлЕТи - продажба и дос-
тавка от 290 до 640 лв. за 
тон - тел. 0894/216-336, 
0885/958-700.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
дъБоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
продаВаМ дърВа - 
0878/943-895.

дърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатна 
доставка, се продават на 
тел. 0876/583-472.
сухи дърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
дърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
0899/050-080. [11, 7]

сухи дърВа в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка. Тел. 0876/839-
779.
„Мг-лЕс“ продаВа дърва 
за огрев - тел. 0887/547-
499, 0878/513-655.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
дърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
МЕТроВи - 75 лв./
куб., нарязани - 85 лв./
куб., се продават на тел. 
0988/816-628.

дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
донБаски Въглища, 
брикети и екобрикети, 
пелети от широколистна 
дървесина - 066/801-501. 
[12, 11]
сухи дърВа в чували - 5 
лв. - тел. 0894/644-560. 
гоТоВи дърВа и метро-
ви - тел. 0893/390-253. 
[11, 5]
дърВа за огрев - мет-
рови, нарязани и нацепе-
ни, сухи дърва в чували 
- 4 лв./бр., се продават на 
тел. 0896/807-688. [13, 4]

 Скъпи родители, 
 За ваканционните дни за вашите деца
от 1 до 5 април националният музей на обра-
зованието подготвя  разнообразни занимания и 
игри в постоянната експозиция, възстановките 
на килийно и взаимно училище и обновената 
мултифункционална зала.
 забавните игри на асоциации „дойдох, 
видях, научих” и задачите на интерактивния 
дисплей са със състезателен характер. най-до-
брите получават награди.
 През всеки от дните на ваканционната сед-
мица предлагаме занимания, които по нестан-
дартен начин ще разкажат на децата историята 
на българското образование - „детектив в му-
зея” (открий музейния експонат).
 децата, които за пръв път прекрачват прага 
на нМо, ще направят незабравимо пътешествие 
във времето. занимателна беседа с мултиме-
дийна презентация ще запознае малчуганите с 
„Школото на нашите предци”.
 изложбата „Паркът като класна стая” ще от-

веде децата в света на растенията и животните, 
ще им покаже безкрайното многообразие на 
природата. 
 Училищен хумор от 70-те години на XX век, 
представен в изложбата „смешно ли е...”, ще 
ги провокира да разкрият забавни ситуации от 
съвременното училище и взаимоотношенията  
ученици - учители - родители чрез карикатура 
или шарж. В музейното ателие могат да участ-
ват всички, които искат да покажат сръчност и 
творческо въображение.

проГрАмА
забавни игри с образователен характер:
 „дойдох, видях, научих” – игра на асоциации с 
награда
„Времена и личности” – състезателна игра (под-
реждане на пъзели на магнитна дъска и инте-
рактивен екран)
„детектив в музея” - открий музейния експонат
„Познай и получи награда”

Изложби:
„Паркът като класна стая” – изложба растител-

ни и животински видове в 
Централен балкан 
„смешно ли е...” – училищен 
хумор от 70-те години на 
миналия век

музейно ателие:
„Училище за  калиграфи”
„направи си „кавалерия” 
или „взаимоучителна таб-
лица”
„създай своя музеен спо-
мен” - албум, карикатура, 
шарж и др.
предварителна заявка 
за посещение на 
тел. 066 / 806 461
заниманията ще се провеж-
дат всеки ден от 10.00 до 
12.00 часа.
ела и се забавлявай в НМо 
само срещу цената на 
входния билет!у

Заáавíè èãрè ñ íаãрадè прåз прîлåтíата вакаíцèя в НМО
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маРия съБЕВа

 за втора поредна 
година ученици от X „а“ 
клас  на ПГи „рачо сто-
янов“ - дряново посетиха 
нМо – Габрово. тази годи-
на цел  на посещението бе 
съвместната фотодокумен-
тална изложба на нацио-
нален парк-музей „Шипка 
- бузлуджа“ и нМо, която 
разкрива живота и дей-
ността на руския дипломат 
и държавник граф николай 
П. игнатиев, чиято съдба 
е неразривно свързана с 
началото на свободна бъл-
гария.
 топло и сърдечно по-
срещнати, с увлекателна 
беседа, представена от 
димитър димитров -  уред-
ник „нова история“ при 
нМо, учениците се  запоз-
наха с личността на граф 
николай П. игнатиев, със 
събитията от онова време, 
хода и военните действия 
на руско-турската война 
и се докоснаха до лични 
документи и бележки на 
графа.
 акцент в изложбата 
са 12 табла от национа-
лен парк.музей „Шипка - 

бузлуджа“, представящи 
изключително успешната 
военна и дипломатическа 
кариера на потомствения 
дворянин граф игнатиев; 
учредяването на българ-
ската екзархия; Цариград-
ската конференция; руско-
турската война; боевете 
за Шипченския проход; 
санстефански мирен дого-
вор; 25 години от боевете 
при Шипка; за последен 
път в българия.
 националният музей 

на образованието обога-
тява фотодокументалния 
разказ с ценни печатни 
издания - очерци, сборни-
ци с документи, спомени 
на участници в руско-тур-
ската война от 1877-1878 г., 
карти, албуми, художест-
вена литература и юби-
лейни издания. изключи-
телно ценна е студията на 
бившия генерален консул 
на българия в русия дими-
тър Йоцов „Граф игнатиев 
и нашето освобождение“ 

(1939 г.), подготвена с ма-
териали от личния архив 
на графа. 
 интерес представляват 
изданията за Цариград-
ската конференция, „Про-
токолите от берлинския 
конгрес“, „националните 
стремления на народите 
на балканския полуостров“ 
и други.
 изложбата се допълва 
от тематичен кът в цен-
тралното фоайе на музея 
„светите места на призна-
телна българия“.
 думите на граф игна-
тиев „Моето сърце при-
надлежи на българите и аз 
желая на българския на-
род да процъфтява в тези 
мои мечти“, изключително 
силно докоснаха  ученици-
те. 
 ръководството на ПГи 
„рачо стоянов“ изказва 
своите благодарности на 
екипа на нМо за  про-
фесионалното отношение 
към учениците и техния 
ръководител – г-жа Петя 
Василева, учител по исто-
рия и цивилизации и се 
надява партньорството 
между двете институции 
да продължи и в бъдеще.

 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 19

Двîрцèтå è 
замъцèтå в Еврîпа
 Дворците и замъци-

те са шедьоври на архи-
тектурния гений и част 
от историята на евро-
па. те са любими турис-
тически забележител-
ности, впечатляващи с 
архитектура, красота, 
дълга история и роман-
тика, която навяват.

1.	В подножието на ба-
варските алпи и връх Цу-
гшпице се намира прика-
зен замък, чийто образ е 
послужил за емблема на 
анимационното студио на 
Уолт дисни. знаете ли кой 

е той?
 а) бургхаузен
 б) нойшванщайн
 в) Лихтенщайн
 г) Хайделберг

2.  със своите 1800 стаи, 
2153 прозореца, 67 стълби-
ща и площ от над 50 000 
кв. м това е най-големият 
дворцов комплекс в Евро-
па. В него на 28 юни 1919 
г. е подписан мирен дого-
вор, който слага край на 
Първата световна война. 
Кой е той?
 а) бъкингам
 б) Версай

 в) Петерхоф
 г) белведере

3. В кой италиански град 
се намира дворецът на 
дожите?
 а) рим
 б) Генуа
 в) Флоренция
 г) Венеция

4. Кой дворец е известен 
като „руският Версай”?
 а) Петерхоф
 б) Царицино
 в) Екатерински дворец
 г) зимен дворец

5. замъкът „бран“ е из-
вестен още и като за-
мъкът на Граф дракула. 
смята се, че той някога 
е бил дом на владетеля 
Влад Цепеш, най-големия 
вампир. знаете ли в бли-
зост до кой румънски град 
се намира?
 а) Крайова
 б) букурещ
 в) брашов
 г) Клуж-напока

6. В близост до кой ев-
ропейски град се намира 
дворцовият комплекс „сан 
суси“?
 а) Флоренция
 б) рим
 в) Потсдам
 г) Виена

7. най-старият 
замък във Ве-
ликобритания е 
и най-големият 
обитаван замък 
в света? знаете 
ли кой е той?
 а) Уорик
 б) Уиндзор
 в) Кенилуърт
 г) Единбург

8 .  замъкът 
„Храдчани“ е 
построен през 
IX век на хълма 
Храдчани на бре-
га на река Вал-
тава. смята се, 
че „Храдчани“ е 
най-големият за-
мък в света, зае-
мащ площ от 570 
м дължина и 130 
м ширина. Къде 
се намира?
 а) братисла-
ва
 б) Прага
 в) Виена
 г) Варшава

9. замъкът „буда“ е сим-
вол на една европейска 
столица. той е бил използ-
ван за резиденция на кра-
лете. замъкът притежава 
203 стаи, където сега са 
разположени музеи и га-
лерии. В коя европейска 
столица се намира замъ-

кът?
 а) Виена
 б) будапеща
 в) Париж
 г) брюксел

10. В кой български град 
се намира дворецът - би-
вшата лятна резиденция 
на кралица Мария алек-
сандрия Виктория де 
Единбург (1875-1938)?
 а) софия

 б) Варна
 в) балчик
 г) Каварна
 
11. „Евксиноград“ е дво-
рец, строен за лятна ре-
зиденция на един княз. 
Първоначално резиденци-
ята се нарича „сандро-
во“, но през 1893 година 
е преименувана на „Евк-
синоград“ (гостоприемният 
град). В коя държава и 

край кой град се намира 
този дворец, за кой дър-
жавник е построен?
 
 
 

1 б
2 г
3 б
4 г
5 г
6 в

7 а
8 б
9 в
10 а
11 в

Верни отговори 
на теста от бр. 54

Продължава от стр. 3
 Желанието ми бе не само 
да предам колкото се 
може повече за историята, 
стила и характера  на тан-
ца, за традициите и оби-
чаите на българите, а за-
едно със съмишленици да 
създадем общност, за коя-
то общуването, танца, спо-
делянето и приятелството 
са повече от разучаването 
на стъпки и движения. 
 Паралелно с това пре-
подавах в нУ „Васил Лев-
ски” и на ученици от ПМГ 
„акад. иван Гюзелев” по 
програма „открий своя 
танц”. Убеден съм, че няма 
човек, който да не може 
да танцува. ако има такъв, 
то той или не е попаднал в 
подходяща среда, или не е 
открил своя танц. танцът е 
заложен в нас. той е част 
от нашата същност.
 Първите седмици, ме-
сеци, година беше много 
трудно. сега групите на 
„общество за фолклор” 
са пет – две начинаещи, 
две напреднали и ансам-
бъл. В тях танцуват близо 
60 момичета и момчета 
(в танца възраст няма). 
В репетиционната зала 

са добре дошли всички, 
които желаят да танцуват. 
независимо от възраст и 
умения. тук няма място за 
униние. танцът зарежда 
емоционално, танцът носи 
удовлетворение от сътво-
реното и въпреки умора-
та, танцът разтоварва от 
напрегнатото ежедневие. 
създава нови приятелства.
 днес съществуващите 
вече осем клуба в Габрово 
сами по себе си говорят 
какъв голям интерес има 
към клубната форма, кол-
ко много габровци обичат 
танца. Какви традиции са 
създали първите габров-
ски хореографи.
 - наближава ли пред-
ставянето на клуб „обще-
ство за фолклор” на сце-
на?
 - Първото сценично 
представяне - кръщенето 
на нашия клуб, ще бъде на 
Международния фолкло-
рен фестивал в курортния 
град бодрум в Югозападна 
турция през втората поло-
вина на май. Върви вече 
трескавата подготовка - 
репертоар, костюми, ре-
кламни снимки... Програ-
мата е „танцови картини 

от българия”. това е малка 
танцова композиция от ха-
рактерни танци на раз-
лични фолклорни области. 
разбира се, това участие 
ще бъде съчетано и с ак-
тивна почивка на екзотич-
ните плажове на Егейско 
море. за себе си не мога 
да си представя, че един 
ден ще спра да танцувам. 
В клуба споделяме всичко, 
което е свързано с тан-
ца. Учим се взаимно - аз 
променям танцьорите, те 
променят мен…  
 за своя танц „Прабъл-
гари” проф. Кирил дженев 
казваше: „никой не знае 
как са танцували прабъл-
гарите. за мен е достатъч-
но някой да каже: Може 
би така е било?!”.
 Вървим по безкраен 
път, проправен от първо-
майсторите и продължен 
от поколенията. трябва да 
бъдем верни на традици-
ята. ние не сме по-голе-
ми от фолклора. ние сме 
една частица от него. ние 
сме в него. трябва да пре-
дадем това неизмерно бо-
гатство с огромна любов. 
трябва да бъдем искрени 
и правдиви.

Стåфаí Марèíîв: „Изкуñтвîтî íа 
таíца å пî-дîáрî îт вñякî лåкарñтвî”

Изíåñåí урîк пî èñтîрèя в Нацèîíалíèя музåй íа îáразîваíèåтî 
íа тåма „Граф Иãíатèåв: Мîят èдåал áåшå è å ñвîáîдíа Бълãарèя” 

 Вчера общото събра-
ние на българския анти-
фашистки съюз (бас) пре-
избра олег Цонев за свой 
председател. той ще бъде 
представител на организа-
цията и на националната 
конференция на съюза в 
софия през юни. Габров-
ските антифашисти отче-
тоха своята едногодишна 
дейност вчера и изразиха 
неудовлетворението си от 
прокарваната политика от 
страна на държавното уп-
равление за манипулиране 
и игнориране на историче-
ски факти. „защо се отри-
ча например антифашист-
кото движение в българия 
– гневно питаха те. - нима 
сме толкова късопаметни, 
та забравихме масовите 
убийства след погрома на 
септемврийското въстание 
през 1925 г. нима забра-
вихме, че дунав и Марица 
са били червени от кръвта 

на убитите, че техните тру-
пове са били изхвърляни 
в реките. или днес е по-
удобно да припомняме за 
белене и скравена, вмес-
то да припомняме лагери-
те, в които гниеха нашите 
предци.“ тези и още много 
други въпроси, свързани с 
подмяната на българската 
история, задаваха те. и 
недоумяваха как е въз-
можно да се стигне дотам, 
че 500-те години на роб-
ство да бъдат приравнени 
на „присъствие“, както и 
да се „вадят“ от учебни-
ците по литература произ-
веденията, посветени на 
силния български дух, на 
страданията на българския 
народ, на родните тради-
ции.       
 общото събрание на 
бас в Габрово реши още 
в деня, в който ще бъде 
отбелязана епичната бал-
ванска битка – 30 март, да 
бъдат поднесени цветя на 
паметника на най-малкия 
партизанин Митко Палау-
зов.

стЕфка БУРмОВа

Прåèзáраха 
Олåã Öîíåв за 
прåдñåдатåл 
íа БАС

ОБщиНа сЕВЛиЕВО

 инициативата „донеси 
и/или купи книга“ на фес-
тивала „семе българско“ 
ще подкрепи хората със 
зрителни проблеми. 
 за шеста поредна го-
дина севлиевските деца се 
включат в благотворител-
ната кауза на националния 
фестивал „семе българ-
ско“, целяща да подкрепи 
двойките с репродуктивни 
проблеми. темата, по коя-
то над 200 деца ще тво-
рят с ръце и със сърце, 
е „Цветни детски мечти“, 
а каузата отново е най-
истинската - появата на 
нов живот. Каузата е част 
от инициативите на нацио-
налния фестивал „семе 
българско“ и се подкрепя 
от община севлиево.
 редом до малките 
хора с големи сърца за-
става фондация „искам 
бебе“, която и тази година 
е партньор на събитието. 
на 20 и 21 април - Ла-
заровден и Цветница - с 
подкрепата на добровол-

ците от „Младежки център 
- севлиево“ в парк „Казар-
мите“ ще бъде открит бла-
готворителният базар, в 
който за продажба ще бъ-
дат предложени изделия, 
сътворени от децата от 
всички детски заведения и 
училища в севлиево. По-
сетителите ще могат да ги 
закупят на желаната от тях 
цена, а събраните сред-

ства ще се дарят на едно 
севлиевско семейство с 
репродуктивни проблеми. 
 Всеки, който желае, 
може да сътвори и дари 
за базара рисунка, плети-
во, аксесоар, бижу. Гото-
вите изделия за благотво-
рителния базар ще се съ-
бират до 18 април от 9:00 
до 17:00 часа в Младежкия 
център на ул. „Канлъ дере“ 

№ 14 в град 
севлиево.
 и д е я -
та за база-
ра „Шанс 
за бебе“ е 
на рекламна 
агенция „Ел-
мазови“ и е 
подкрепена 
от община 
севлиево и 
Ф о н д а ц и я 
„искам бебе“. 
със събрани-
те средства 
от миналите 
издания на 
ф е с т и в а л а 
се роди едно 
севлиевско 
бебе. орга-

низаторите се надяват и 
тази година фестивалът да 
е повод за още едно роде-
но дете.
 тази година фестива-
лът подкрепя и хората със 
зрителни проблеми чрез 
инициативата „донеси и/
или купи книга“. идеята е 
всеки посетител на съби-
тието, който има възмож-

ност и желание, да донесе 
и дари книга на щанда 
на съюза на слепите в 
севлиево, а ако си хареса 
четиво, да си го закупи на 
символична цена. Парите 
от всяка закупена книга 
ще отидат в подкрепа на 
хората със зрителни про-
блеми от община севли-
ево. със средствата ще 
може да се закупят необ-
ходими за тях консумати-
ви.
 „община севлиево ви-
наги е подкрепяла младите 
хора и с радост се включ-
ваме и в тазгодишната 
благотворителна кауза за 
хората с репродуктивни 
проблеми“, заяви кметът 
на община севлиево д-р 
иван иванов. от общин-
ската администрация с 
радост ще подкрепят и 
инициативата за даряване 
на книга за хората със 
зрителни проблеми.
 Всички, желаещи да 
подкрепят кампаниите, мо-
гат да заповядат на 20 и 
21 април в парк „Казарми-
те“ в севлиево.

Блаãîтвîрèтåлíèят áазар в Сåвлèåвî „Öвåтíè дåтñкè мåчтè” щå 
ñå прîвåдå в пîдкрåпа íа двîйкèтå ñ рåпрîдуктèвíè прîáлåмè
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ВЕЛа ЛазаРОВа

 По желание на част от 
публиката, в анкетата от 
дните на камерната му-
зика през есента, вторият 
концерт на Камерния ор-
кестър през този месец бе 
посветен изцяло на итали-
анската барокова музика.
 „Вече направихме ня-
колко тематични барокови 
концерта: три концерта с 
музиката на бах през но-
ември, януари и февруа-
ри. сега решихме да се 
насочим към италианска-
та музика, освен тази на 
Корели и Вивалди, има и 
други автори с прекрасна 
музика, която не е толко-
ва разпознаваема, защото 
всички барокови компо-
зитори използват сходни 
изразни средства. така че 
музиката на Галупи, торели 
- съвременник на Корели, 
на Франческо Манфреди-
ни - ученик на торели, де 
факто е една богата пали-
тра от италиански бароко-
ви школи. започнахме от 
венецианската, болонската 
и римската школа. При 
нея емоциите са много 
по-големи, отколкото, да 
речем, в предишната рене-
сансова музика”, изтъкна 

диригентът иван стоянов.
 от всички произведе-
ния, които бяха в програ-
мата на концерта, само 
две са изпълнявани в бъл-
гария. Всички останали са 
новоиздирени и изпълнени  
за първи път. такъв е Кон-
цертът в до мажор опус 
7, № 3 от джовани алби-
кастро - италианското име 
на баварския благородник 
Йохан фон Вайзенбург, 
който независимо че е не-
мец по рождение, винаги 
се е афиширал с италиан-
ската култура. баварски 
композитор на италианска 
музика.
 солисти бяха вели-
колепните цигуларки на-

дежда атанасова, Хедър 
бродбент, даниела данис 
- Христова от Габровския 
камерен оркестър.
 „чудесен начин нашата 
публика да види не само 
нашите колеги, но и че те 
са много интересни инди-
видуалности. и занапред 
ще продължим тази поли-
тика да използваме потен-
циала на Камерния оркес-
тър, който е много висок. 
тези инструменталисти са 
се отдали на работата си 
вдъхновено, имат инициа-
тиви”, допълни диригентът 
иван стоянов.
 Хедър бродбент: „рад-
вам се, че като солист 
на „Концерт за цигулка 

и оркестър в ре мажор 
№ 11” от антонио Вивалди 
той прозвуча за първи път 
в българия. този концерт, 
микс от много други авто-
рови концерти, е различен 
от тях. Публиката е къс-
метлия, че слуша концер-
ти, изпълнявани за първи 
път от барокови майсто-
ри”.
 даниела данис - Хри-
стова: „Концертът за две 
цигулки и оркестър в до 
минор от Вивалди, който 
свирим с надето, е мно-
го красив, много лиричен. 
Вивалди е написал повече 
от 10-15 концерта за две 
цигулки, от които много 
малко са свирени в бълга-

рия. този концерт Габров-
ският камерен оркестър го 
е свирил веднъж преди го-
дини. а четвърти - пети път 
заедно с надето свирим 
концерти за две цигулки 
от Вивалди. наистина се 
оформяме като дует”.
 надежда атанасова, 
концертмайстор: „Много 
съм доволна за възмож-
ността да свирим заед-
но с даниела. Пасваме 
си много добре като звук, 
като стил на музиката. и 
съм щастлива, че мога да 
свиря с нашия оркестър, 
с нашите колеги. Много 
е добре да свирим всич-
ки заедно. Програмата на 
концерта - изцяло баро-
кова музика, е, която аз 
много харесвам. обичаме 
Вивалди, обичаме бароко-
вата музика, която свирим 
с удоволствие”.
 Публиката акламира 
с овации изпълненията 
на солистите и оркестъ-
ра, още повече, че само 
преди дни Международни-
ят фестивал „дни на ка-
мерната музика” спечели 
приза „събитие на 2018 
година“. Признание за пуб-
ликата и висококвалифи-
цирания труд на  музикан-
тите.

 - Г-жо карапенева, 
какво съдържа шестият 
Ви песенен сборник?
 - нарекла съм новия 
сборник „Елате, щъркели”, 
който е с 38 песни - турис-
тически, забавни и патрио-
тични. В досега излезлите 
сборници нито една песен 
не се повтаря. имам над 
300 песни.
 Шестият сборник за-
почва с песента „Елате, 
щъркели”, по текст на сина 
ми Валентин, която създа-
дох по случай негов рож-
ден ден: 
„Къде сте, 
щъркели крилати,
предвестници на пролетта,
къде сте, 
птици мили, златни
не виждам вашите ята?
Елате, щъркели крилати,
не се бавете нито час,
очаквам ви с любов, 
елате,
водете пролетта при нас!”
 благодаря на николай 

Венков - диригента на ор-
кестър „Габрово”, за ком-
пютърния набор на песни-
те. той е чудесен, много 
изпълнителен партньор, с 
който ме свързват дъл-
гогодишни професионални 
контакти.
 - Авторовите Ви песни 
винаги ли първи ги запя-
ва хор „старопланинско 
ехо”?
 - така е. Песните от 
първия сборник - „Моите 
песни”(1999 г.), бяха напи-
сани за хор „старопланин-
ско ехо” и вокална група 
„надежда” при съюза на 
инвалидите - Габрово, коя-
то ръководих 20 години. от 
тях „богат е този, който 
дава” (1996 г.) се превърна 
в химн на инвалидите. 
 автор на някои от сти-
ховете е росица Кънева, 
като тези на песента „Как-
во е нужно на туриста” („… 
не му трябват коли бързо-
ходни, а обувки удобни”), 

която е една 
от най-изпъл-
няваните и до 
днес песни.
 В ъ в 
втория сбор-
ник - „Храм 
е планината”, 
преобладават 

песни по стихове на Хара-
лан недев, който живее в 
троян и много обича пла-

нината. стиховете толко-
ва много ми харесаха, че 
веднага се роди песента 
„Храм е планината”:
„За мене храм е планината
и храм навеки ще остане тя.
И ничком там ще бъда на 
земята,
но духом ще летя!”

 третият сборник е 
„слънчеви следи”. В него 
много е хубава песента 

за майката, която очаква 
своите деца да се върнат 
от чужбина. Когато я пеем,  
много хора плачат. също 
от няколко стихотворения 
на сестра Валентина от 
Калоферския манастир  
съм направила песни.
 четвъртият и петия 
сборник имат своите хи-
тове. две са песните за 
балчик по стихове на 
местната поетеса Цонка 
сивкова. В града всяка 
есен има песенен фести-
вал, на който участваме. 
често съм канена в край-
морския град да помагам 
на вокалната група. Когато 
г-жа сивкова гостувала в 
румъния през 2012 година, 
там много харесали мело-
дията и помолили да за-
пеят песента като заменят 
българския текст с техен.  
това много ме зарадва. 
Мои песни изпълняват и  
певчески групи от Казан-
лък, Елена, Шумен и др.
 - Ваши песни са вдъ-
хновени от родния край?
 - такива са „Песен 
за Етъра”, „Елате на Етъ-
ра”, „Песен за рачо Ко-
вача” („Горе от балкана 
чак / слязъл млад напет 
юнак…”).
 Прекрасен е текстът на  
„Янтърна песен” на Мария 
Шандуркова - много добра 
поетеса, която е родена 
в Габрово и чиито първи 
стихове са публикувани в 
изданието на априловска 

гимназия „Млад априло-
вец”. По-късно нейни сти-
хове излизат в окръжния 
вестник „балканско зна-
ме”, списание „Мизия“. В 
новия сборник е нейната 
песен „При морето”: 
„Морски дом примамва ни 
със вълни и пясъци,
край морето сядаме
в слънчеви отблясъци”.
 В шестия сборник ня-
колко весели песни са 
по стихове на хуморис-
та Геньо Генев - „Пестил”  
(„Що ни трябва шоколад  /  
като имаме пестил /
имаме си с него сладост / 
имаме си с него радост…”), 
„Лято” („Лято, лято с дъха-
ви цветя, / Лято, лято моя 
си мечта!”), „Габровчанки” 
(„аз си любя, мила мамо, 
/ мома габровчанка / ще 
я взема, мила мамо, / за 
моя стопанка”), „Животът 
продължава” („и песен ще 
се пей, и слънце пак ще 
грей. / Каквото и да става, 
животът продължава!”).  
 бих отбелязала и пе-
сните по стихове на Елена 
богданова от бичкинята, 
която живее в софия, се-
стра на големия поет рад-
ко радков: „Хижа „Узана”, 
„Есенен мотив”, „Вечност”, 
„нощен концерт”, както 
и нейната „разходка в 
Габрово” („Минавам край 
гимназията древна / оста-
вям на априлов там букет, 
/ дочувам как звучи речта 
напевна / от книгите му – 

вечен наш завет”).
 В сборника е включена 
и една песен по стихове 
на народния поет иван 
Вазов - „Малинарка” („ча-
кай, моме, стой да зър-
на тия очи сини / твойта 
кошница е пълна с алени 
малини…”). не е пропусна-
та и туристическата песен 
по текст на игнат игнатов 
„родината почва”. това са 
все възторжени, патрио-
тични песни със специал-
но място за Габрово.
 - очакват ли Ви учас-
тия на фестивали?
 - с хор „старопла-
нинско ехо” ни предстои 
участие за 21-ви път на 
фестивала „Прекрасна си, 
мила родино” в Казанлък.  
Миналата година хорът 
спечели два приза - „най-
атрактивен хор” и „дълго-
годишно участие”, без да 
сме пропуснали издание. 
там ще пеем „Пестил” на 
Геньо Генев. той ще дойде 
с нас и ще почерпи жури-
то с габровския шоколад.
 това лято фестивалът 
„Песните на българия” се 
очаква да се проведе в 
Пловдив - европейската 
столица на културата.
 На 3 април (сряда) от 
18 часа в Ритуалната 
зала на община Габро-
во ще е промоцията на 
сборника с песни „ела-
те, щъркели” с концерт 
на хор „Старопланинско 
ехо”.

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 Кураторска беседа 
проведе ива съйкова за 
изложбата „ВниМаниЕ!“, 
в която са представени 27 
визуални артисти от Габро-
во и региона. изложбата 
цели да привлече погледа 
на зрителя към едни по-
знати, малко познати или 
съвсем непознати артисти, 
родени и отрасли в Га-
бровския регион. Всички 
те са избрали път към ре-
ализация и утвърждаване 
във виртуалните и реални 
пространства на визуални-
те изкуства. 
 Кураторът на галерия 
„орловска 10“ и сдруже-
ние „артерия“ ива съйко-
ва разказа малко пове-
че за творческия им път: 
„изложбата представя 27 
млади автори от региона. 
Подбрах творбите покрай 

работата ми.
   тези 27 автора заслужа-
ват вниманието, защото те 
са едни хора, които трябва 
да бъдат наблюдавани във 
времето, докато се разви-
ват като автори, като ар-
тисти. някои от тях може и 

да не са толкова успешни. 
общото, което ги обеди-
нява, е, че 90 процента от 
тях са учили в тревненско-
то художествено училище, 
доста от тях са завършили 
университета във Велико 
търново с художествен 

профил, някои учат в Ху-
дожествената академия в 
софия. средната им въз-
раст е 30 години.
 трябва да подкрепя-
ме тези артисти, да се 
развива меценатството, да 
им се помогне финансово. 

това е първата им излож-
ба, но не бива да бъде 
последна. Всяка година 
трябва да се показват все 
повече и повече автори. 
далеч съм от мисълта, че 
сме представили всички 
творци от региона, които 

е трябвало да покажем. 
искаме да включим ав-
тори от Велико търново, 
Плевен, Ловеч и русе“.
 изложбата ще бъде за-
крита на 30 април. на 26 и 
27 април ще има концерт 
на етно формация „ос-

новно - ветрове“ с гост 
Веселин Митев, който е 
представен и в изложбата 
като художник и е дарил 
музика, която звучи на из-
ложбата.   
 „Мотивацията ни като 
музей да приютим тази из-
ложба е, че тя има амби-
ция да представи едно или 
две поколения заедно. то 
създава арт сцена, където 
за пръв път тези автори 
могат да бъдат събрани 
на едно място. Важно е 
да има автори, да има га-
лерии, места, които да ги 
подкрепят, да има колек-
ционери и комбинацията 
между тях и училища за 
изкуство, както в трявна и 
във Велико търново, това 
създава възможност за из-
ява за авторите“, каза ди-
ректорът на дома на хумо-
ра и сатирата Маргарита 
доровска.

ЕВдОкия НикОЛкОВа

 Участници от клубовете 
„Млади предприемачи в 
действие“ и „дизайн“ към               
сУ „отец Паисий“ се вклю-
чиха с огромно удоволст-
вие в организираното от 
Музей „дом на хумора и 
сатирата“ - Габрово ателие 
Графика – висок печат.
 В основата на уъркшо-
па по висок печат, воден 
от Поли делчева, бе от-
немането на формата на 
печатен блок. техниката 
позволи на участниците 
в процеса на работа да 
развият въображението си 
и да създадат отпечатъци 
на малки серии графики. 
използвани бяха различ-
ни видове шаблони, като 
плоскостите за изрязване 
позволиха на участниците 
да комбинират и експери-
ментират. с отпечатаните 

графики ще бъде органи-
зирана в училище излож-
ба, която ще демонстрира 
овладените от учениците 
знания по време на прове-
деното занимание, включ-
ващо историческо и техни-
ческо въведение.
 Клубовете „Млади 
предприемачи в действие“ 
и „дизайн“, с ръководите-
ли румяна тунева и дими-
тър радулов, осъществяват 
своята дейност в часовете 
за занимания по интереси. 
В тях участват ученици с 
увлечение към предпри-
емачеството, рисуването, 
дизайна. В тези часове те 
усвояват знания и умения 
в областите на любими-
те си хобита. интересът 
на участниците е свързан 
и с тяхното по-нататъшно 
обучение в предлаганата в 
сУ „отец Паисий“ специал-
ност „Графичен дизайн“.

Нîв пåñåíåí ñáîрíèк èздадå Стåфка Карапåíåва, прåдñтавя ãî ñ кîíцåрт íа 3 апрèл
ВЕЛа ЛазаРОВа

 излезе от печат шестият сбор-
ник с песни „елате, щъркели” на ком-
позитора и диригент Стефка Ка-
рапенева - почетен гражданин на 
Габрово. Повече от 35 години тя е 
диригент на хор „Старопланинско 
ехо“.  Хорът е изпял безброй песни в 
прослава на Родината, красотите, 
историята и фолклора на бълга-
рия. Предговорът е на нейния син 
валентин Маринов, в който той 
отбелязва: „Планината е нейният 
храм, извор на вдъхновение, което 
претворява в песни”.

Излîжáата „ВНИМАНИЕ!” в ДÕС прåдñтавя 27 младè твîрцè îт рåãèîíа

Италèаíñкèят áарîк в кîíцåрт íа Гаáрîвñкèя камåрåí îркåñтър

Първè ñтъпкè в ãрафèчíèя дèзайí


