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СОТ 161 
ИСТИНСКИЯТ 

ЛИДЕР В ОХРАНАТА 
И СИГУРНОСТТА

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

„Импулс“ АД - Габрово 
търси да назначи на работа 

мАшИННИ ОпЕРАТОРИ на машини 
с ЦпУ, НАСТРОйчИК на стругове 

с ЦпУ и шЛОСЕРИ, ОТК
Ние предлагаме:
1. Отлично заплащане, допълнителни финан-

сови бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. Работа в екип от млади амбициозни хора, 

доказани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалифи-

кация и професионално израстване.

Справка на тел. 066/899-542 или
 0879/406-796 - Величка Раева - личен състав.

При малкитå äалåкоизточни 
ãиãанти Õонконã и Макао 8

„Акад. Иван Гюзелев“ - 
Габрово на Пролетните ма-
тематически състезания за 
ученици от VIII до XII клас 
във Варна. Те се преведо-
ха от 29 до 31 март. Дома-
кини на състезанието бяха 
Регионално управление на 
образованието - Варна и 
Математическа гимназия 
„Д-р Петър Берон“ - Варна. 
През учебната 2018/2019 
г. това е третият пореден 
златен медал за Мартин 
Копчев. Два от тях  са с 
максимален резултат от 
състезания по математика 
(ЕМТ, ЗМТ и ПМС) в група-
та на учениците от 9 клас. 

Светозар Гатев

 Злато и бронз заво-
юваха колоездачите на 
габровския клуб „Янтра-
Исполин“ от проведеното 
в северната ни съседка 
състезание по шосейно 
колоездене „Мемориал 
Константин Димитреску“. 
Надпреварата се проведе 
на Мотор Парк Румъния и 
привлече близо 100 със-
тезатели от различни въз-
расти. Предвид патовата 
ситуация в Българския ко-
лоездачен съюз и липсата 
на състезателен календар, 
в габровския клуб решиха 
да преминат Дунав, за да 
осигурят старт на възпи-

таниците си и да запазят 
състезателния им дух. Така 
беше и в средата на март, 
когато КК „Янтра-Испо-
лин“ откри сезона на шосе 
с участие в „Мемориал 
Бернд Билал“, отново на 
Мотор Парк Румъния.
 Този уикенд на поди-
ума в Румъния се качи-
ха Мартин Маринов и Га-
враил Стефанов. Мартин 
спечели състезанието при 
кадетите до 16 години. 17 
колоездачи си оспорваха 
призовите места в тази 
възрастова група. Те за-
въртяха 12 обиколки на 
пистата с обща дължина 
от 49.6 км. Мартин изпре-
вари с 44 секунди втория 

и с над минута третия - 
състезатели на „Олимпия“ 
(Букурещ). Мартин Христов 
зае 9-то място, Мустафа 
Мустафов е 14-ти, а Ни-
кола Стоев - 16-ти. Гавра-
ил води оспорвана битка 
при юношите до 18 години, 
които въртяха същия брой 
обиколки (49.6 км) на Мо-
тор Парк Румъния. Габров-
ският талант беше в група-
та от трима състезатели, 
които се откъснаха да-
леч пред останалите. Във 
финалния спринт обаче 
Стефанов загуби битката 
срещу Ани Нарцис Марку 
от „Торпедо“ (Зарнещи) и 
Йоан Добрин от „Отопени“ 
и се окичи с бронза.     

 „Ситуацията в БКС из-
глежда доста тревожна и 
най-лошото е, че май не 
се вижда светлина в туне-
ла. Искам да изкажа своя-
та и на Светльо Чанлиев 
огромна благодарност към 
нашия основен спонсор 
„Елви“, президента на клу-
ба Николай Коев и всички 
останали благодетели за 
осигурената възможност 
момчетата да пътуват за 
стартове в Румъния. Тези 
участия не са самоцел, те 
са важни за децата, за да 
не ги загубим за този пре-
красен спорт, вплетен дъл-
боко в историята на нашия 
град“, сподели треньорът 
Даниел Петров.   

Светозар Гатев

 С два медала се за-
върнаха състезателите на 
ДК „Габрово“ от проведе-
ните в залата на НСА в 
столицата Държавни лични 
шампионати за момчета и 
момичета, мъже и жени.
Над 500 малки джудистки 
и джудисти от страната 
участваха в първенството 
при по-малките. Габров-
ският клуб беше предста-
вен от братята близнаци 
Рачеви - Атанас и Виктор.
 Отлично състезание 
направи Наско, който 
беше най-малък в група-
та на родените 2007-2009 
година, категория до 27 
килограма.         стр. 2

Бориñлава Каракочåва 
ñ първа наãраäа от 
мåжäунароäåн конкурñ 
за риñунка в Руñå    5

„Янтра-Иñполин” ñ äва поäиума в Румъния

Наñко Рачåв и Пåтър Данаилов ñ мåäали от 
Държавния личåн шампионат по äжуäо

Баñкåтáолиñтитå на “Чарäафон” почиñтиха Граäищå 2 

Златåн мåäал и първо мяñто ñ макñималåн 
рåзултат ñпåчåли Мартин Копчåв от ПМГ
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Вестник „100 вести“ 
е единственият регионален 

всекидневник - излиза всеки ден 
без събота и неделя.

angel estate
www.angel-estate.com

агенция 
за недвижими имоти

0877 735 356
*angel_estate@abv.bg

Вашият партньор в 
недвижимото имущество!

f

ТЪЖЕН ПОМЕН
40 дни от смъртта на 
ИВан неноВ ИВаноВ 

(ВойскоВ)
на 82 години

С много обич и при-
знателност свеждаме 
глави пред светлата 

ти памет!
Възпоменанието ще 

се извърши на 
4 април от 12.00 

часа на гробището 
в Габрово.

 от скърбящите близки

Електроразпределение 
север аД, разпределителен обслужващ 

център габрово и г. оряховица 

УВЕДОмЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, чЕ:

  На 14.04.2019 г. от 08:00 до 08:30 ч. и от 18:30 
до 19:00 ч. поради извършване на оперативни прев-
ключвания на съоръженията за доставка на електро-
енергия са възможни смущения на електрозахранва-
нето в района на град Габрово, ул. „Градище” 5÷17 и 
18÷24, ул. „Гурко” 13÷21, ул. „Любен Каравелов” 28÷40 
и 11÷57, ул. „Мир” 5÷13 и 2÷4, ул. „Петър Берон” 9÷19 
и 8÷18, ул. „Цар Крум” 27, 36 и 42, ул. „Александър 
Керков” 38 и 40, ул. „Мадара” 8, 8А и 9, ул. „Орловска” 
53÷79, 60÷106, 130, 132, 154, фирма ПГПУ на ул. „Лю-
бен Каравелов”, Средно училище „Райчо Каролев”, 
фирмите, захранвани от ТП „Лъв 4” на ул. „Орловска” 
154.   
	 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.

пОКАНА
На основание чл. 26, ал. 1, 2 и 3
от Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел и чл. 24 
от Устава на Сдружението 

Управителният съвет на
Сдружение "Баскетболен клуб „Чардафон-Орловец” 

СВИКВА РЕДОВНО 
ОТчЕТНО-ИзбОРНО СъбРАНИЕ 

на 3 май 2019 г. (петък) от 17.00 часа в Габрово, 
ул. „Орловска” № 111  (спортна зала „Орловец”)

СъС СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Управителния съвет за дейност-
та на клуба през 2014-2018 г.

2. Приемане на нови членове на сдружението.
3. Промяна в наименованието на сдружението.
4. Избор на нов Управителен съвет и освобож-

даване на членове на управителния съвет.
5. Промяна в целите на сдружението.
6. Промяна в устава на сдружението.
7. Освобождаване на членове на сдружението.
8. Организационни. 

 При липса на кворум, в съответствие с чл. 27 от 
Устава на СБК „Чардафон-Орловец”, събранието ще 
се проведе от 18.00 часа на 3 май 2019 г. на същото 
място, при същия дневен ред.
 УС на СбК „чардафон-Орловец” приканва чле-
новете на клуба, неплатили членския си внос, да 
сторят това в касата на клуба - Габрово, ул. „Отец 
паисий” 2.

Председател: Георги Лазаров

рУЖа ЛЮБеНова

 През 2018 година са 
постановени осъдител-
ни присъди и решения 
спрямо 559 лица, като оп-
равдателните присъди и 
решения са едва 1,96%, 
отчете в годишния си до-
клад Окръжна прокурату-
ра - Габрово. 
 Анализът за миналата 
година беше направен на 
29 март в зала на Биб-
лиотеката на Техническия 
университет в Габрово, в 
присъствието на прокуро-
ри от целия съдебен ок-
ръг и представители на 
Върховната касационна и 
Апелативната прокуратура 
във Велико Търново.

 От Върховна касацион-
на прокуратура на габров-
ския отчет присъстваха  
завеждащата отдел „Спе-
циализиран“ при Върховна 
касационна прокуратура 
Румяна Арнаудова и за-
веждащият отдел „Досъде-
бен“ Валери Първанов. От 
Апелативна прокуратура - 
Велико Търново гости бяха 
и.д. апелативен прокурор 
Таня Недкова и прокурор 
Антоанета Чакърова.
 „За отчетния период 
прокурорите от региона 
са работили общо по 2776 
преписки, като 95% от тях 
са били решени до края 
на периода – съобщиха 
от Окръжна прокуратура - 
Габрово. 

   - През годината в съдеб-
ния район има новообра-
зувани общо 1453 досъдеб-
ни производства. 
 69,5% от всички, на-
блюдавани през отчетния 
период досъдебни произ-
водства, са приключени 
през годината. 
 От внесените в съда 
и прекратени досъдеб-
ни производства 74% са 
разследвани в срок до 8 
месеца. Отчетени бяха ос-
новните фактори, довели 
до по-продължителни сро-
кове на разследване по 
някои дела.
 През 2018 година про-
курорите от съдебния ра-
йон са внесли в съда об-
винителен акт, споразуме-

ние или с предложение за 
освобождаване от наказа-
телна отговорност и нала-
гане на административно 
наказание общо срещу 584 
лица...“
 По отношение на бъде-
щата си работа Окръжна 
прокуратура - Габрово си 
поставя за цел „... да про-
дължи професионалното 
обучение на прокурори и 
следователи чрез включ-
ването им в различни ква-
лификационни мероприя-
тия (семинари), свързани 
с престъпления против 
кредиторите... престъпле-
ния в отделните стопан-
ски отрасли... извършени 
в съучастие с длъжностно 
лице – служител по горите, 

злоупотреби със средства 
от фондовете на Европей-
ския съюз и държавния 
бюджет, причиняване на 
смърт или телесни увреж-
дания поради професио-
нална непредпазливост 
при лекарски грешки, раз-
следване на трудови зло-
полуки...“. 
 Гостите, в лицето 
на представителите на 
Върховна касационна и 
Апелативна прокуратура  
изразиха задоволство от 
качеството на работа на 
прокурорите в Габровски 
съдебен район, както и 
от полаганите усилия за 
намаляване сроковете 
на разследване по дела-
та.  

Окръжна прокуратура - Гаáрово ñå отчåтå 
- оправäатåлнитå приñъäи ñа ñамо 1,96%

рУЖа ЛЮБеНова

 Трийсет и пет годишен 
мъж от Севлиево е на 
крачка от затвора заради 
цигари без бандерол. Тези 
дни той застана пред Ра-
йонния съд в Севлиево по 
обвинение в притежание-
то на 800 кутии нелегална 
стока, на която липсвали 
изискващите се по закон 
стикери. Делото обаче не 
мина по обичайния ред, 
със свидетелски показа-
ния и доказване на вина, 
защото преди това защи-
тата и прокуратурата се 
договориха и представиха 
в съда споразумение меж-
ду тях.

 От подсъдимия, с ини-
циали Н. С. В., се изисква-
ше да признае вината си 
и пред съда, споразуме-
нието да бъде одобрено и 
присъдата да влезе ведна-
га в сила.
 Всичко беше спазено 
и в протокола си севли-
евският съд записа: „Под-
съдимият Н.С.В... се при-
знава за виновен, че при 
форма на вина пряк уми-
съл, на 8 декември 2018 
г. в помещение на къща, 
находяща се в град Се-
влиево, на ул... и в лек 
автомобил „Фолксваген 
Пасат” с рег. № ЕВ ... АК, 
държал акцизни стоки 
– 20 броя кутии цигари 

с марка „Assos slim”, 20 
броя кутии цигари с мар-
ка „MM CLASSIC slim”, 20 
броя кутии цигари с марка 
„Marlboro”, 740 броя кутии 
цигари с марка „Royal”, 
или общо 800 кутии цига-
ри, всички без български 
акцизен бандерол, когато 
такъв се изисква по закон 
- чл. 2, т. 2 и чл. 100, ал. 1 
от Закон за акцизите и да-
нъчните складове и чл. 28, 
ал. 1 от Закон за тютюна, 
тютюневите и свързаните 
с тях изделия...“.
 Нелегалните цигари, 
открити в къщата и колата 
на Н. С. В., били на обща 
стойност 6 000 лева, като 
„причинената вреда на ре-

публиканския бюджет от 
невнесения акциз за тези 
цигари е 3 325, 60 лв. Това 
определя случая „като не-
маловажен, при което дея-
нието е извършено при ус-
ловията на повторност...“.
 За извършеното пре-
стъпление ... на подсъди-
мия Н.С.В. бе определено 
наказание - лишаване от 
свобода за срок от 1 годи-
на и 4 месеца, условно, с 
3 г. изпитателен срок.
 И тук беше добаве-
но още едно наказание 
– пробационна мярка за 
срок от една година. Това 
означава, че осъденият 
ще трябва да посещава 
и редовно да се среща 

с пробационен служител 
за това време. Н. С. В. 
ще плати и разноските по 
разследването и делото – 
за направената от съдебен 
експерт оценъчна експер-
тиза и за полицейските 
фотоалбуми, удостоверява-
щи престъплението. 
 Веществените доказа-
телства по случая - 800-те 
кутии безакцизни цигари, 
да се отнемат в полза на 
държавата и да се уни-
щожат под контрола на 
митническите органи, раз-
пореди съдът. 
 Присъдата влезе вед-
нага в сила, с поставяне 
на подписа на съдията под 
определението. 

Крачка äо затвора за мъж, прåкарвал áåзакцизни циãари
Преди около 3 месеца полицаи и митничари конфискуваха 800 кутии с нелегалната стока на 35-годишен от Севлиево

Вчера бяха обявени 
резултатите от Обедине-
ната международна ма-
тематическа олимпиада 
„Формула на единството/
Трето хилядолетие”, която 
се проведе дистанцион-
но на 24 февруари 2019 
г. в базата на Фондация 
„Миню Балкански”, село 
Оряховица, община Стара 
Загора.

Олимпиадата се орга-
низира ежегодно от Уни-
верситет ИТМО (Санкт 
Петербург) , Северен 
(Арктически) федерален 
университет, „М. В. Ло-
моносов“ (Архангелск) и 
Югозападен държавен 
университет  (Курск) и е 
включена в списъка на 
Руския съвет на училищ-
ните олимпиади (РСОШ), 
одобрен със Заповед на 
Министерството на наука-
та и висшето образова-

ние на Руската федерация. 
Състезанието се провеж-
да в два етапа – пред-
варителен и финал. До 
втория кръг се допускат 
за участие учениците, по-
стигнали  най-високи ре-
зултати в предварителния 
кръг, както и победителите 
от финала на предходна-
та година. В продълже-
ние на 4 астрономически 
часа финалистите решават 
5 задачи с изключително 
висока степен на труд-
ност, изискващи подроб-
но решение на работните 
езици - английски и руски. 
Работите на участниците 
се проверяват от между-
народно жури на Фонда-
ция „Леонард Ойлер”. 

През настоящата учеб-
на година в Олимпиада-
та участваха ученици от 
V до XI клас от 22 страни: 
Беларус, България, Кана-

да, Чили, Чехия, Еквадор, 
Египет, Грузия, Иран, Из-
раел, Казахстан, Мексико, 
Киргистан, Молдова, Ни-
герия, Пакистан, Румъния, 
Словакия, Испания, САЩ, 
Узбекистан и Таджикистан.

За втора поредна го-
дина Ясен спечели най-ви-

сокото отличие в олимпи-
адата – Диплом I степен, 
като постигна втори ре-
зултат в света  (33 от 35 
възможни точки). 

От 29 до 31 март 2019 
г. в град Шумен се про-
ведоха Пролетните мате-
матически състезания за 

ученици от V до VII клас. 
Турнирът се провежда 
ежегодно и е включен в 
календара на МОН. Това 
е едно от най-важните на-
ционални математически 
състезания за VII клас, тъй 
като въз основа на резул-
татите от него и от нацио-
налния кръг на Национал-
ната олимпиада по мате-
матика се определят че-
тиримата седмокласници, 
които влизат в младежкия 
разширен национален от-
бор за съответната учебна 
година. 

През 2019 г. в турнира 
участваха общо 415 учени-
ци, от които 118 седмок-
ласници. Ясен спечели и 
първо място с максимален 
резултат в своята възрас-
това група (VII клас).

Ясен е ученик от VII „а” 
клас в ПМГ „Акад. Иван 
Гюзелев“.

Наñко Рачåв и Пåтър Данаилов ñ мåäали 
от Държавния шампионат по äжуäо

продължава от стр.1
Четири победи и загуба 
на полуфинала изведоха 
възпитаника на треньори-
те Георги Колев и Христо 
Христов до бронзовото от-
личие. 
 В категория до 30 кг 
Виктор (на снимката) също 
стартира с две победи, но 
след това допусна пора-
жение и не можа да се 
намеси в борбата за меда-
лите.
 В шампионата при мъ-
жете взеха участие 214 
състезатели от 36 клуба в 
България. На състезанието 
присъства президентът на 
БФ джудо Румен Стоилов, 
а сред зрителите беше 
световният шампион по 
бойно самбо, а сега сред 
най-добрите ММА бойци 
- Благой Иванов - Бага-

та, който е и многократен 
шампион по джудо.
 ДК „Габрово“ се пред-
стави с двама джудисти. 
В тежката категория +100 
кг, в конкуренцията на 25 
състезатели, Петър Дана-
илов записа поредния си 
успех, като се пребори за 
бронзов медал.

Баñкåтáолиñтитå 
на “Чарäафон” 
почиñтиха Граäищå 
 В неделя 32 момичета 
и момчета от Баскетбо-
лен клуб „Чардафон” за-
едно със своите треньо-
ри Виктор Крушев и Ан-
тонио Станков почистиха 
габровския парк Градище 
от изхвърлени отпадъци, 
пластмасови и хартиени 
опаковки, шишета. Идея-
та за пролетната акция е 
подкрепена от президента 
на клуба Георги Лазаров, 
който осигури на децата 
необходимите за почиства-
нето помощни материали и 
инструменти.
 Инициативата на „Чар-
дафон” съвпадна със стар-
та на ежегодно организи-
раната от Общината кам-
пания „Пролетно почист-
ване 2019: Обери боклука“, 
която ще продължи от 1 до 
14 април. 

Яñåн Пåнчåв отново ñ първи наãраäи от ñъñтåзания по матåматика



32 април 2019 г.

 - Кажете нещо повече 
за проекта?
 - Тази година темата на 
биеналето е обвързана с 
публичното пространство, 
публичното изкуство. За 
пръв път в биеналето ще 
има специална зала за 
деца с изложба, наречена 
„Град градина”, където те 
ще се учат какво означава 
да живееш в общност, ще 
се забавляват, ще вършат 
разни дейности. Проектът 
още се работи и затова не 
искам да го коментирам. 
Разработих го през де-
кември, от януари работя 
по него, голяма част от 
атракциите съм изработи-

ла ръчно. Има много шев, 
бродерия, ръчна работа. 
Надявам се децата истин-
ски да се забавляват.
    - Кажете нещо повече 
за номинацията Ви за на-
градата на Института за 
съвременно изкуство?
   - Става дума за награда 
в сферата на съвремен-
ното изкуство за млади 
артисти до 35 г. Органи-
зира се от Института за 
съвременно изкуство. Но-
минираните ще направим 
изложба в Софийска град-
ска галерия през лятото. 
На откриването ще съоб-
щят победителя, наградата 
е два месеца в Ню Йорк, 

където ще може да работи 
в ателие.
 - Вие направихте де-
корите на постановката 
„приключенията на Ли-
ско” в Драматичен театър 
- Габрово. Интересно ли 
Ви беше?
 - Да, правих сцено-
графията и костюмите на 
постановката на режисьо-
ра Петринел Гочев „При-
ключенията на Лиско”. Той 
е много добър режисьор 
и прави много различни 
и интересни спектакли. 
Беше много интересно. 
Сценографията е израбо-
тена от текстил и дуна-
прен, изцяло ушита. Ин-
тересно се запознахме с 
Петринел на едно общо 
гостуване. Той случайно 
видя работите ми вкъщи и 
бе много впечатлен. Още 
тогава ми предложи рабо-
та по „Приключенията на 
Лиско”.
 - Участвате и в из-
ложбата „ВНИмАНИЕ!” в 
Дома на хумора и сатира-
та, какви са работите Ви?

 - Участвам с текстил-
ни работи. Едното е ваза, 
направена от китеник, спо-
мен от моето детство. Тя 
е от самостоятелната ми 
изложба, за която рабо-
тих с идеята за интери-
ор, мебели и аксесоари. 
В другата ми творба съм 
си мислела за връзката 
между хората и тяхната 
невъзможност да се свър-
жат. Идеята е, че имаме 
някаква перфектна пред-
става за съединяване на 
двама души в едно. Те са 
показани чрез два пуло-
вера. А килимът, изплетен 
ръчно от осморки, е друга 
версия да се опитваш да 
бъдеш в двойка, но да си 
самотен. Затова осморка-
та е придобила форма на 
лежащ човек.
    - Учили сте в сканди-
навските страни, хареса 
ли Ви там?
    - Завършила съм скан-
динавски езици в Софий-
ския университет. След 
това заминах за сканди-
навските страни, бях там 

10 години. Завърших из-
куство в Гьотеборг, ходих 
на обмен и в Шотландия. 
Много ми хареса там, но 
ми домъчня за Габрово, за 
семейството и се върнах. 
Тук работя самостоятелно, 
работя и по проекти.
 - значи предпочитате 
да работите в Габрово?
  - За мен Габрово е су-
пер среда, защото средата 
е не само мястото, но и 
хората. Тук ме подкрепят. 
Това за мен е най-важно-
то. Това, че е по-малък 
град, не ми пречи, когато 
се нуждая от нещо прак-
тическо за моите проек-
ти, знам кого да попитам. 
Ако живеех в Ню Йорк, 
например, щеше да ми е 
малко по-трудно. Тук много 
бързо ми се осъществяват 
идеите, благодарение на 
хората.
 - Какво най Ви харес-
ва да правите?
 - Най-обичам да из-
мислям идеи. Забавно е, 
но реализацията е трудна 
и става с много труд, по-
мощ от приятели.

 Отборът на „Янтра 
Габрово“ се отдалечи на 
7 точки от лидера в Се-
верозападната Трета лига 
„Спартак“ (Плевен) след 
изиграването на срещите 
от 21-я кръг на първен-
ството. В него габровският 
тим записа равенство - 
2:2, при визитата си на 
„Ботев“ в Луковит, а пле-
венчани надиграха като 
домакини състава на „Ви-
хър“ (Славяново) с 2:1. На 
7 точки от „Янтра“ вече 
е съставът на „Севлиево“, 
който пък победи у дома 
„Трявна“ с 1:0.
 Воденият от Петър 
Кръстев тим поведе в Лу-
ковит с попадение в 5-та 
минута на Християн Васи-
лев. Домакините изравни-
ха с гол на Атанас Геор-
гиев, а през втората част 
излязоха напред, отново с 
попадение на Георгиев от 
пряк свободен удар. Пет 
минути преди края Хрис-
тиян Кожухаров направи 
резултата 2:2, а в края 
гредата спаси домакините 
от загуба.

Петя ваСиЛева

На 27 март 2019 г. 
приключи заключителни-
ят етап от участието на 
учениците от Професио-
нална гимназия по ико-
номика „Рачо Стоянов“ – 
Дряново в ученическите 
игри за учебната 2018/2019 
г., включени в Национал-
ния спортен календар на 
МОН. Отборите, които се 
класираха на вътрешноу-
чилищния етап по тенис 
на маса, футбол – мом-
чета, волейбол - момчета 
и момичета, продължиха 
своето участие в област-
ните първенства. 

Отборът на момчетата 
от VIII „а“ клас в състав: 
Дейвид, Радослав, Кристи-
ан и Шахин, завоюва вто-
ро място в турнира по 
тенис на маса в Севлиево 
на 15 март 2019 г., въпреки 
че са най-малки във въз-
растовата си група (VIII-XII 
клас). 

Следващата достойна 
победа бе за момчетата 
от VIII „а“, IX „а“ и X „а“ 

класове - трето място по 
футбол в село Царева ли-
вада на 18 март 2019 г. 

Трето място спечелиха 
и юношите от IX „а“ и X 
„а“ класове по волейбол 
на 19 март 2019 г. в Севли-
ево. Единственият отбор 
в гимназията по волейбол 
- девойки от  X „а“ и XI „а“ 
класове, в състав: Карина, 
Боряна, Благовеста, Ма-
риета, Никол, Лора и Йо-
ана-Мария, се представи 

блестящо в заключителния 
етап на ученическите игри 
на 27 март 2019 г. в Се-
влиево със завоюваното 
трето място.

Ето какво споде-
ли Павлина Крумова от 
Габрово: „Габровска майка 
съм на дете в Икономиче-
ска гимназия - Дряново. 
Искам да изкажа задо-
волството си и радостта 
си от достойното предста-
вяне на момчетата и мо-

мичетата на регионалните 
състезания по волейбол, 
които се проведоха в Се-
влиево. Съдията, с който 
лично се познавам, каза: 
„Повече от 10 години не 
съм виждал представите-
ли на Дряново, особено от 
Икономическа гимназия, 
да играят така добре. Вие 
възкръснахте като Феникс 
от пепелта - възхитен съм 
от играта“. Уважаеми дами 
и господа, учениците на 
гимназията се завърнаха 
с гръм и трясък. Благода-
ря на директора на гим-
назията г-жа Мария Съ-
бева и г-н Илиев - учител 
по физическо възпитание 
и спорт, че направиха 
възможно тези деца да 
покажат, че Иконома се 
завърна на спортните пло-
щадки“.

Активни и борбени са 
нашите спортисти. Поже-
лаваме им здраве и нови 
спортни успехи занапред. 
Побеждавайте смело и 
гордо. Вие сте спортната 
слава на ПГИ „Рачо Стоя-
нов“ - Дряново.

СтеФКа БУрМова

 Авторът на монумента 
в Плачковци „Преклоне-
ние“, абитуриентът от Про-
фесионалната гимназия 
по каменно обработване 
Иван Симеонов, е сред 
наградените тази година 
„Достойни българи“, научи 
вестникът. Неговото име 
стана известно, след като 
той изработи паметника 
с образа на Света Олга, 
осветен на 11 юли 2018 
г. във Военната академия 
„Георги Сава Раковски“ в 
София, в деня на право-
славния празник на Света 
Олга – защитница на пра-
вославната вяра, кръстена 
в Цариград и заминала 
за Киев от България като 
Елена. Камъкът, от който 
е изработен монументът, 
беше дарен от Димитър 
Иванов.
 „Преклонение“ беше 
официално открит на 29 
юли 2018 г. в Плачковци на 
площада пред кметството 
по повод 141 години от 
Руско-турската освободи-
телна война. А на 25 август 
м. г. руски кадети се по-
клониха пред скулптура-

та на Света Олга на 
пл. „Илинден“, където 
бяха посрещнати от 
кмета на града Бо-
рислав Борисов.
 Идеята за изграж-
дането на паметния 
знак, който да напом-
ня на хората за от-
миналите времена и 
техните герои – опъл-
ченци, руски воини и 
помагачите им, отбра-
нявали Тревненските 
проходи от османски-
те сили през Руско-
турската освободител-
на война 1877-1878 г., 
беше на Тихомир Сла-
вов, възникнала при 
отбелязването на 140 
години от Свободата. 
След обсъждане на 
идеята е взето реше-
ние плачковският мо-
нумент да не бъде с 
военна тематика, а да 
е с образ на жена. 
Ликът на Светата рав-
ноапостолна княгиня 
Олга е избран като симво-
лизиращ живота, любовта 
и единството на право-
славния свят. 
 Наречен е „Преклоне-
ние“ и е знак за почит и 

благодарност към падна-
лите за свободата ни. Той 
беше създаден в рамките 
на Национална инициати-
ва „Една детска сълза – 
една молитва“.

Нåвåна Екимова: "Най-оáичам äа измиñлям иäåи" 
ЖеНиНа ДеНЧева

 Проект "Град градина" за деца се реализира за биеналето 
в Дома на хумора и сатирата. Това ще бъде първата изложба 
в международно биенале, създадена специално за деца. Проек-
тът е изцяло на художничката невена екимова, тя е и негов 
изпълнител. Тя е родена и израснала в Габрово. Завършила е 
колеж за изобразително и филмово изкуство в кабелвог, нор-
вегия, и художествената академия в Гьотеборг, Швеция. За 
своите проекти, за номинацията си за национална награда 
разказва невена екимова.

„Паркът като класна 
стая” е изложбата, коя-
то Националният музей на 
образованието предлага 
на посетителите през ме-
сец април. 

Тя е посветена на тра-
диционната Седмица на 
гората и 22 април - Меж-
дународния ден на Земята.

Изложбата показва 
част от многообразието 
в природата - света на 
растенията и животните в 
деветте природни резер-
вата на Национален парк 
„Централен Балкан”. 

18 табла предлагат ув-
лекателен разказ за кра-
сотата на Средна Стара 
планина, за уникални и 
застрашени растителни и 
животински видове, вклю-
чени в световната Чер-
вена книга. Съхранената 
природа в Централен Бал-
кан - част от национално-
то богатство на България, 
впечатлява с разнообра-
зие и изобилие на форми 
и цветове.

В „Паркът като класна 
стая” са включени съхра-
нени във фонда на На-
ционалния музей на обра-
зованието: учебници, те-

традки и нагледни пособия 
по ботаника и зоология; 
албуми и ученически хер-
барии; макети; колекции 
от минерали, растителни 
семена и други.

Показани са още бъл-
гарски, преводни, чужди 
списания и книги от края 
на XIX до средата на ми-

налия век – притежание 
на музейната библиотека. 
Сред най-старите и ценни 
издания са „Чудеса водь 
в комнать” на П. Ольхнихь 
от 1867 година, „Живота на 
растенията” на Луи Фиге 
от 1886 година, Всеобща 
биология на Хуго Мийе от 
1919 година, „Даровете на 

блатата” от 1928 година в 
превод на Христо Янков.

Тематичен кът в цен-
тралното фоайе „Човекът и 
природата в старата кни-
жнина” обогатява идеята 
на изложбата да се запоз-
наем с българската приро-
да и да съхраним нейното 
богатство.

Прироäното áоãатñтво на НП "Öåнтралåн Балкан" в 
изложáа на Националния музåй на оáразованиåто

Авторът на монумåнта „Прåклонåниå" в 
Плачковци ñрåä „Доñтойнитå áълãари"

Заñлужåни поáåäи в учåничåñкитå 
иãри за учåáната 2018/2019 ãоäина

„Янтра Гаáрово" направи равåн 
в Луковит, на 7 точки от лиäåра

Останалите резултати От кръга:
"левски 2007" (левски) - "първа атомна" (козлодуй) 3:1
"севлиево" (севлиево) - "Трявна" (Трявна) 1:0
"павликени" (павликени) - "академик" (свищов) 2:0
"партизан" (Червен бряг) - оФк "локомотив" (Мездра) 3:2
"локомотив 1927" (Дряново) - "Бдин 1923" (Видин) 4:0
"спартак" (плевен) - "Вихър" (славяново) 2:1
"Янтра" (полски Тръмбеш) - "ком" (Берковица) 0:3
 
В 22-я кръг „Янтра Габрово“ ще приеме състава на „Павли-
кени“. Мачът е следващата неделя, 7 април, от 17 часа на 
стадион „Христо Ботев“.

класиране
 1. "Спартак" (плевен) 49:8 55    
 2. "Янтра Габрово" (Габрово) 58:23 48    
 3. "Севлиево" (Севлиево) 38:19 41    
 4. "Вихър" (Славяново) 27:18 37    
 5. "бдин 1923" (Видин) 40:26 33
 6. "павликени" (павликени) 32:34 33
 7. "Ком" (берковица) 26:23 32
 8. ОФК "Локомотив" (мездра) 42:41 30
 9. "Академик" (Свищов) 31:38 29    
10. "ботев" (Луковит) 27:23 28    
11. "първа атомна" (Козлодуй) 38:35 26    
12. "партизан" (червен бряг) 29:30 25    
13. "Трявна" (Трявна) 17:35 18    
14. "Янтра" (полски Тръмбеш) 21:50 17    
15. "Левски 2007" (Левски) 16:57 13    
16. "Локомотив 1927" (Дряново) 20:51 11
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 Сезон 2018-2019 г.
ГАбРОВСКИ   КАмЕРЕН   ОРКЕСТъР
Диригент: КАРЛО ЯНС – Люксембург

Солисти:
КАРЛО ЯНС – Люксембург

ИВА ЛЮбОмИРОВА - флейта       
Художествена галерия, 

3 април (сряда), начало: 19 часа
 Времетраенето на концерта с паузата е около 75 минути.                          
благодарим Ви, че не забравихте да изключите телефона си!

I
АНТОНИО ВИВАЛДИ (1678 - 1741)
Концерт за две цигулки и оркестър в сол минор RV 98
(вариант за две флейти) Allegro Andante Allegro

ВОЛФГАНГ АмАДЕУС мОЦАРТ (1756 - 1791)
Дивертименто в ре мажор К 136 (1772) Allegro Andante Presto

ФРАНЦ ДОпЛЕР (1821 - 1883)
Анданте и рондо за две флейти и оркестър оп. 25 (1874)
Andante. Allegretto con moto
(пауза 15 минути)

    II 
бЕНДЖАмИН бРИТъН (1913 - 1976) 
Вариации върху тема от Франк Брийдж (1937)
Въведение и тема
 1: Адажио
 2: марш
 3: Романс
 4: Италианска ария
 5: Класическо Буре (старинен френски танц)
 6: Виенски валс
 7: Moto perpetuo (Вечно движение)
 8: Траурен марш
 9: Песен
 10: Фуга и финал

 АНТОНИО ВИВАЛДИ, наричан „червеният поп” заради цвета 
на косата си, има необикновена съдба. Роден на 4 март 1678 г. 
във Венеция и отрасъл в семейството на музикант (баща му бил 
между най-добрите цигулари на кралската капела „Сан Марко“ 
във Венеция), той бива предопределен за духовно поприще. 
Една вродена алергия го спасява от необходимостта да отдаде 
живота си на църквата и на 25-годишна възраст бива освободен 
от духовно звание поради невъзможността да изпълнява свеще-
ническите си задължения (по-късно Вивалди често споменавал, 
че астмата има и добри страни). Композиторът остава професор 
по цигулка в музикалната девическа семинария във Венеция и 
на тази длъжност е до края на живота си. Същевременно той 
пътува много из цяла Европа като цигулар-виртуоз и е един от 
първите, които създават практиката на пътуващия концертиращ 
артист (за разлика от Й. С. Бах, който през целия си живот не 
напуска Германия). Подобно на Й. С. Бах, В. А. Моцарт и Росини, 
той съчинявал музиката си с невероятна бързина и по този по-
вод обичал често да повтаря, че по-бързо съчинява произведе-
нията си, отколкото копистът ги преписва…
  През 1740 година Вивалди решава да се пресели във Виена, 
за да намери там по-сигурно препитание. Но умира в австрий-
ската столица следващата (1741) година в нищета на 63 години. 
Погребан е в общ гроб за бедняци – честа съдба на велики музи-
канти след огромната им слава в активната им възраст.
 Творчеството на Вивалди след неговата смърт бива забра-
вено. Интересът към него се възражда чак през 1920 година, 
когато са открити много негови ръкописи. 
 Вивалди е автор на над 400 инструментални концерта – ре-
корд, ненадминат и досега. Обект на интересите му са всички 
инструменти, използвани в концертната практика по неговото 
време с изключение на чембалото. 
 Названието дивертименто композиторите от края на XVIII век 
са слагали на инструментално произведение за малък състав, 
което е развличало публиката по време на балове, оперни и те-
атрални антракти. През годините 1769 - 1773 далновидният баща 
на МОЦАРТ – Леополд, знаейки, че на траен успех може да раз-
чита само музикант, който получи признание и се усъвършенства 
в Италия, предприема със своя син три дълги пътешествия до 
италианските музикални центрове. Моцарт постига триумфално 
признание, запознава се и обиква музиката на най-видните ком-
позитори от това време. Популярното ДИВЕРТИМЕНТО KV 136 в 
ре мажор е създадено през първите месеци на 1772 г. в Залц-
бург, след завръщане от второто пътуване на Моцарт и баща 
му из Италия. По това време композиторът е бил на 16 г. Тем-
пераментната, бляскава и виртуозна музика е много близка до 
подобни италиански образци. В тях се усеща и силното влияние 
на Йохан Кристиан Бах (най-малкият син на Й. С. Бах, с когото 

Моцарт се сприятелява в Лондон ), както и на Йозеф Хайдн.
 АЛбЕРТ ФРАНЦ ДОпЛЕР е прочут виртуозен флейтист от 
XIX век. Като композитор е известен само с творчеството си 
за флейта. Роден е на 16 октомври 1821 г. в Лвов, Украйна (по 
негово време градът е в Полша, тогава част от Австрийската 
империя). В периода 1828 - 1831 г. учи флейта при баща си, който 
е обоист във Варшавската опера. Концертният му дебют е на 13 
години във Виена. Заедно с по-малкия си брат Карл сформират 
флейтово дуо, което предизвиква сензация в цяла Европа. На 
18 години Франц Доплер е приет за оркестрант в операта в Бу-
дапеща. По-късно става диригент във Виенската градска опера. 
През периода от 1864 до 1867 година е професор по флейта във 
Виенската консерватория. Умира на 27 юли 1883 г. на 62 години в 
Баден, Австрия.
 Композиторското творчество на Доплер е ориентирано пре-
димно към флейтата. Но той е автор и на седем опери, петнаде-
сет балета, които са имали добра популярност по неговото вре-
ме. Доплер оркестрира някои от прочутите унгарски рапсодии за 
пиано от Ференц Лист. Неговите ранни опери са основополага-
щи за създаването на унгарската национална опера. Заедно със 
своя брат Доплер вземат участие и при учредяването на първия 
унгарски симфоничен оркестър.
 Дейността на Доплер като оперен диригент оказва значимо 
влияние в творчеството му. Той прави много обработки за флей-
та или две флейти на фрагменти от оперни и инструментални 
шедьоври от Белини, Доницети, Верди, Глинка, Лист и др.
 АНДАНТЕ И РОНДО ЗА ДВЕ ФЛЕЙТИ И ОРКЕСТъР оп 25 е 
създадено през 1874 година (вероятно във Виена) за концертни-
те нужди на флейтовото дуо на композитора и неговия по-малък 
брат Карл. В това произведение се усеща силно влияние както 
от музиката на Феликс Менделсон към пиесата на Шекспир „Сън 
в лятна нощ“, така и от модерната тогава салонна виртуозна му-
зика.
 бЕНДЖАмИН бРИТъН е най-значителният английски ком-
позитор на ХХ век. Роден е на 22 ноември 1913 г. в градчето 
Лоу Естофт в Югоизточна  Англия. Първите си композиционни 
опити прави на петгодишна възраст под надзора на майка си 
– пианистка, певица и секретар на местното хорово общество. 
По-късно музикалното му обучение е поверено на Франк Брий-
дж – добър музикант и педагог, строг и човечен учител, за когото 
бъдещият композитор запазва завинаги най-хубав спомен. До 
1929 г. Бритън изучава инструментите пиано и виола, а от 1930 
до 1933 г. следва в лондонския кралски музикален колеж, където 
се запознава прилежно с класиците и романтиците – Шуберт, 
Шуман, Вагнер, Брамс и Малер. С особено внимание следи 
творчеството на Стравински, Прокофиев и Шостакович. От 1939 
до 1942 г. живее в САЩ. Там създава редица произведения, най-
значителните от които са „Концерт за цигулка”, операта „Питър 
Граймс” и „Вариации и фуга върху тема от Хенри Пърсел”. Бритън 
е най-ревностният ценител и пропагандатор на творчеството на 
Пърсел и има огромен принос за възраждането на негови забра-
вени произведения, между които е и операта „Дидона и Еней”.
 Музикалният език на Бритън е оригинален, новаторски и 
ярко национален, но и достъпен за по-широк кръг от слушатели. 
Това е една от причините за изключителната популярност на не-
говото творчество. Творбите на Бритън са изпълнени със завла-
дяваща поетичност, остроумие и чувство за хумор, с дълбочина 
и благородство на идеята и строга, но семпла монументалност. В 
някои от неговите опери дискретно се третират социално-психо-
логическите проблеми на хомосексуалните маргинални общности 
– свят, към който по волята на съдбата е принадлежал и самият 
композитор.
 Като човек Бритън е бил извънредно скромен, общителен, 
отзивчив и винаги избягващ суетата на големите градове, офици-
алните почести и тържества. Забележителен пианист и диригент, 
той е бил рядко прецизен в работата си и затова досега негови-
те звукозаписи са образец за съвършенство. Умира през 1976 г. 
на 63 години, признат още приживе за корифей на английската 
музикална култура.
 Бритън учи при композитора Франк Брийдж (1879-1941) от 
1927 г. През 1932 година Бритън започва да пише вариации върху 
тема от творба на Брийдж, като знак на почит към своя учител. 
Скоро обаче изоставя работата си, увлечен от други идеи. През 
май 1937 г. организаторите на летния Залцбургски фестивал от-
правят покана към английския струнен оркестър на диригента 
Бойд Нийл. Едно от условието е музикантите да изпълнят ново 
произведение от британски композитор. Диригентът Нийл по-
молва Бритън да преработи музиката си към филма „Любов от 
непознат“, който имал успех през 1936 г. Бритън приема поръчка-
та, но възстановява изоставената си идея за ВАРИАЦИИ ВъРХУ 
ТЕМА ОТ ФРАНК БРИЙДЖ. За тема 24-годишният композитор 
взема встъплението към „Идилия“ № 2, оп. 6 за струнен квартет, 
написана през 1906 година от неговия учител. Произведението е 
скицирано за 10 дни и напълно завършено на 12 юли 1937 г. Пре-
миерата е на 25 август 1937 г. в Залцбург и е излъчена на живо 
по холандско радио. Британската премиера е на 5 октомври 
същата година.
 Цикълът е съставен от 11 контрастни и ярки пиеси, обедине-

ни от идеята за „композиторска игра“ на жанрове и форми. След 
сериозната интродукция, нежната тема на Брийдж и речитатив-
ното Адажио – хорал, посоката изведнъж се сменя към пародия 
на марш, италианска ария, класическо буре (старинен френски 
танц), виенски валс и вечно движение, за да се завърне отново 
в сферата на сериозното и възвишеното в траурния марш. Пе-
сента засилва още повече акцента към сериозното с внушение 
за тайнственост и сакралност. В пародийната фуга отново се 
завръща нежната тема на Брийдж, която триумфира с неприсъщ 
архаичен драматизъм. Този мек шарж изчезва след мощен уни-
сонен сигнал, възвестяващ финала. Темата на Брийдж отново за-
връща своята деликатност и топлина. В това завръщане Бритън 
с изключително майсторство и вдъхновение (в духа на късните 
романтици Густав Малер и Антон Брукнер) насочва слушателя  
в посока на трансцедентален копнеж. Така това великолепно 
произведение на ученика Бритън се превръща в паметник на 
неговия любим учител.
 Всяка една от вариациите представя различни черти от ха-
рактера на Франк Брийдж. Адажиото намеква за загадъчността 
на Брийдж, Маршът показва енергията му, Романсът – обаянието, 
Бурето – любовта към традициите, Виенският валс – ентусиазма, 
Вечното движение – жизнеността му като диригент, Траурният 
марш – състраданието, Песента – уважението към личността на 
приятелите. Фугата – съдържа материал и от други произведения 
на Брийдж и символизира неговото майсторство като компози-
тор, диригент и виолист.
 Финалът е символ на взаимната привързаност на учителя и 
неговия гениален ученик. В отделните пиеси Бритън имитира сти-
ловете на различни композитори като Джоакино Росини, Морис 
Равел, Игор Стравински и други. 
 Вариациите върху тема от Франк Брийдж са първата пиеса, 
чрез която Бритън получава международно признание. Пиесата 
става толкова популярна, че през 1942 г. близкият приятел на 
Бритън - Колин Макфий, преработва произведението за две пи-
ана, за да се използва като балетна музика. През 1949 г. Артър 
Олдъм – единственият ученик на Бритън, преработва творбата за 
голям симфоничен оркестър за друга балетна постановка, пред-
ставена на 26 април същата година в Кралсикя театър в Лондон 
от парижка балетна трупа.
 КАРЛО ЯНС e диригент, флейтист – солист и педагог. На 
седемгодишна възраст започва да учи флейта, а на дванадесет 
- цигулка. След като приключва обучението си в Люксембург, 
специализира в Лиеж (Белгия), Маастрихт (Холандия), Кьолн 
(Германия) и Санкт Петербург (Русия). От 1984 г. преподава флей-
та, камерна музика и дирижиране в Люксембургската консерва-
тория. Като диригент, солист и педагог гостува в почти всички 
европейски страни и САЩ. Дирижира реномирани оркестри като 
Симфоничния оркестър на радио Прага, Държавна филхармония 
Бърно, Симфоничния оркестър на Порто, Швейцарски камерен 
оркестър, Латвийски камерен оркестър и други. На него са пос-
ветени много произведения на композитори от цяла Европа.
   ИВА ЛЮбОмИРОВА е родена през 1975 г. в София. Започва 
да свири на флейта на седемгодишна възраст. Дебютът й като 
солист е на 14-годишна възраст със Симфоничния оркестър на 
Българското национално радио с последвал концерт в Белград, 
Сърбия. Лауреат е на наши и международни конкурси. След 
дипломирането си в Националната музикална академия „Проф. 
Панчо Владигеров“ в класа на проф. Георги Спасов тя продължа-
ва обучението си в Лос Анджелис и Санта Барбара, Калифорния  
(САЩ), а по-късно в Университета на щата Илинойс. През 2000 г. 
се завръща в Европа и продължава обучението си във Висшето 
учлище за музика „Фолкванг“ в Есен, Германия, и Винтертур – 
Цюрих, Швейцария. Ива Любомирова успешно концертира като 
солист с различни симфонични и камерни оркестри в Европа, 
Северна и Латинска Америка.
 Работила е като първи флейтист в престижни оркестри в 
Мексико, Германия, Нов симфоничен оркестър, Симфониета „Со-
фия“ и други. Редовен участник е в реномирани наши и междуна-
родни фестивали.
 Концертът се реализира с финансовата подкрепа на Минис-
терството на културата и Министерството на културата на Люк-
сембург
 With the help of the Ministry of Culture Luxembourg 
 Скъпи приятели,
 Нашият следващ концерт ще се състои на 17 април, сряда, от 
19 часа в ХГ „Христо Цокев“. За пръв път ще ни гостуват талант-
ливият млад диригент и композитор КОНСТАНТИН ИЛИЕВСКИ и 
виолончелистката ГЕОРГИТА БОЯДЖИЕВА.
 Програмата включва първото изпълнение в България на 
Концерт за виолончело и оркестър в ре мажор от италианския 
бароков композитор Леонардо Лео, Дивертименто в ре мажор от 
Йозеф Хайдн, виртуозната пиеса близо до джаза „На скорост“ 
за виолончело и оркестър от Марин Вълчанов и Серенада за 
струнен оркестър от Константин Илиевски.
 ЗАПОВЯДАЙТЕ! ОЧАКВАМЕ ВИ!
 Вие можете да получавате информация за нашите концерти 
в  сайта на Габровски камерен оркестър на адрес: www.gko.
gabrovo.bg, както и във Facebooк.

оБщиНа СевЛиево

 Съпругата на худож-
ника Александър Георгиев 
дойде специално в Севли-
ево за откриването на из-
ложбата с негови картини.
 Кметът на Община Се-
влиево д-р Иван Иванов 
удостои с плакет Гудрун 
Георгиев заради уникални-
те картини, дарени в Град-
ската художествена гале-
рия „Асен и Илия Пейкови“. 
Сред богата и красива ко-
лекция на галерията вече 
могат да се видят неповто-
римите картини на худож-
ника Александър Георгиев. 
Неговата съпруга –  Гудрун 
Георгиев дари двадесет и 
пет живописни творби на 
Галерията наскоро. 
 Лично кметът на Община 
Севлиево д-р Иван Иванов 
благодари за красивия жест от 
страна на Гудрун Георгиев. Той 
връчи на достолепната дама 
специален плакет на Община 
Севлиево по повод направе-

ното дарение. Гудрун Георгиев 
отправи своите благодарности 
към Общината като заяви, че 
е изключителни радостна да 
може да помогне за опазване 
на наследството на Александър 
Георгиев. „Много се радвам, 
че картините намериха своя 

дом в лицето на Севлиево и 
градската галерия“, сподели 
Георгиев пред кмета д-р Иван 
Иванов. „Ценните картини ще 
бъдат поредният красив щрих 
в галерия „Асен и Илия Пей-
кови“, на който гражданите ще 
могат да се насладят“, сподели 

и градоначалникът.
 Гудрун Георгиев бе 
специално в България за 
откриването на изложба-
та в памет на съпруга й 

Александър Георгиев. Тя участ-
ва и в официалното откриване, 
което се проведе в градската 
галерия тази седмица. Дирек-
торът на ГХГ „Асен и Илия 
Пейкови“ също отправи своето 
благодарствено послание към 

Гудрун Георгиев по повод уни-
калното дарение.
 Припомняме, че Алексан-
дър Георгиев е български ху-
дожник и педагог, родом от 
София. През 1968 година за-
вършва висше образование в 
Художествената академия в 
Берлин – Вайсензе, със спе-
циалност „Живопис“. През 1983 
година става доцент във Ви-
сшето училище по техника и 

икономика в Берлин, специал-
ност „Дизайн“. През 1987 го-
дина завършва квалификация 
по висша педагогика в Лайп-
цигския университет. През 2005 
година е награден в Берлин с 
почетна грамота и плакет за 
принос в развитието и попу-
ляризирането на българската 
култура. 
 Умира на 12 юли 2012 г. в 
дома си в Хохеншонхаузен.

Гуäрун Гåорãиåв уäоñтоåн ñ плакåт за äарåниåто на ГÕГ „Аñåн и Илия Пåйкови”
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ЖеНиНа ДеНЧева
 На 9 април от 19 часа 
габровският драматичен 
театър представя  един от 
най-вълнуващите си спек-
такли - „Жана д’Арк”. Той 
е със специалното учас-
тие на Ивайло Драгиев 
(познат от „Айде БГ”) и 
актрисата от Народен те-
атър „Иван Вазов” Гергана 
Змийчарова. Тя има номи-
нация за ИКАР за главна 
женска роля в спектакъла.
 „Неописуемо. Така 
най-кратко бих могла да 
обобщя представлението 
на Петринел Гочев „Жана 
д’Арк”. Aвторската драма-

тизация на Петринел Гочев 
стъпва върху текстовете 
на Шилер, пиесата „Чучу-
лигата” на Жан Ануи, Ке-
рил Чърчил, както и на 
написани от него и актьор-
ите текстове. 
 Гергана Змийчарова 
като Жана д’Арк е явление 
- като комета, която засле-
пява преди отново да те 
потопи в мрак и мисли как 
преди не си забелязвал 
тъмнината. Суровата и не-
подправена енергия, коя-
то излъчваха тя и Ивайло 
Драгиев в ролята на френ-
ския крал, караше студе-
ни тръпки да полазят по 

гръбнака. Безкомпромисно 
силните им роли са обу-
словени от съвършеното 
представяне и на всички 
останали актьори в пред-
ставлението. Пълната от-
даденост и хармонията по-
между им бяха осезател-
ни, може би защото не се 
срещат чак толкова често. 
Постановка е помислена 
до последния детайл. Не 
мислех, че е възможно, но 
Рин Ямамура е надминала 
себе си - „Жана д’Арк” не 
би била това, което е, без 
фантастичните костюми и 
сценография. Простран-
ството е майсторски обиг-

рано. Всяка възможна ос 
по хоризонтал и вертикал 
е използвана.
   „Жана д’Арк” е задъл-
жително преживяване за 
всеки, който има слабост 
към смисления театър и 
би искал да изследва емо-
ционалните си дълбини“, 
пише Елена Райнова в 
сайта lovetheater.bg.
   На 4 април сцената на 
театъра посреща Милица 
Гладнишка, Милена Марко-
ва - Маца, Симеон Владов, 
Жанет Миовска, Божидар 
Минков и Николай Тодоров 
в разбиващата комедия 
„Брачни безумия”. Тексто-

вете са на добре позна-
тия Алексей Кожухаров и 
гарантират много, много 
смях и страхотно настро-
ение.
 На 14 април от 19 часа 
в Салона на Драматичен 
театър „Рачо Стоянов” ни 
очаква втори уикенд на 
Народен театър „Иван 
Вазов”. Почитателите на 
Мелпомена ще видят Вла-
димир Карамазов, Юлиан 
Вергов, Александра Васи-
лева и Радена Вълкано-
ва в спектакъла „Богът на 
касапницата” от Ясмина 
Реза. Режисьор e Антон 
Угринов.

аНеЛия МУтаФЧиева 
- ХриСтова

 В късния петъчен сле-
добед на 29 март 2019 го-
дина в Габрово с дома-
кинството на РБ „Априлов-
Палаузов” и литературния 
сайт за нова българска 
литература TetraDkaTa гос-
тува младият писател, за-
клет стар читател и автор 
на книгата с кратки разка-
зи „Цвят от глухарче” Олга 
Клисурова.
 Името на Олга Кли-
сурова ни е известно от 
няколко години в литера-
турния и книжен живот на 

България с факта, че тя е 
мениджър-организатор на 
„Пътуващите книги на Ста-
ра Загора” – инициатива, 
оказала се устойчива във 
времето и превърната в 
нестопанско сдружение с 
основна цел – привличане 
на децата и младите хора 
към книгата и четенето.
 Четенето за самата 
Олга е страст от детските 
й години и тя, присъеди-
нявайки се към авторите 
на книги, надгражда тази 
своя любов и я предава и 
на другите.
 Срещата бе много 
емоционална, премина 

в изключително приятна 
атмосфера. Клисурова бе 
представена от друг свой 
млад колега по перо – габ-
ровецът Калоян Христов 
от екипа на TetraDkaTa.
  Калоян направи анон-
си към съдържанието и ли-
тературните внушения на 

разказите от „Цвят на глу-
харче”. Самата Олга Кли-
сурова разказа как думите 
са узрели в нея и просто 
не е имало друг начин, 
освен да се излеят върху 
хартията и да бъдат „пре-
дадени нататък...”, сред чи-
тателите.

веЛа Лазарова

 Борислава Борисова 
Каракочева е спечелила  
първо място от Междуна-
родния конкурс за рисунка 
и фотография, посветен на 
Световния ден на водата 
-  22 март, на тема „Вода 
за всички”. Тя е ученичка 
в СУ „Отец Паисий”, XII „а” 
клас, и е възпитаник на ху-
дожничката Ема Вертеро-
ва в „Сдружение по изку-
ствата” при НЧ „Априлов-
Палаузов 1861” -  Габрово.               
 Общият брой на твор-
бите в двете направления 
на конкурса е надхвърлил 
680. Участниците са били 
от 12 държави, от три кон-
тинента.

 Целта на международ-
ния конкурс е била от една 
страна да развие таланта, 
въображението, уменията 
на младите творци, а от 
друга - да осмисли значе-
нието на водата за живота 
на планетата.
 Борислава обича да 
рисува от малка, още в 
детската градина. Учител-
ката Снежина Владимиро-
ва открива таланта й.
 „Спомням си първата 
ми рисунка, с която спече-
лих награда, бе едно слън-
чице, посветена на Карна-
вала в Габрово. Рисувах и 
при моите учителки в учи-
лище Пенка Михайлова, 
Румяна Тунева. Бе време, 
когато обичах да рисувам  

декоративни мотиви - та-
туировки. Но когато пре-
ди три години започнах 
да рисувам при г-жа Ема 
Вертерова в „Сдружение 
по изкуства”, нагласата ми 
се промени. Бях разбрала, 
че там децата се подготвят 
за средни художествени 
училища и че мога сво-
бодно да рисувам каквото 
искам. Тук се държи много 
на постановките, на въоб-
ражението. Рисуването ми 
започна да се подобрява. 
Както казва г-жа Верте-
рова, първо се слага една 
основа, зрънцето талант  
започва да развива уме-
ние и отношение към това, 
което рисуваме. Бях вече 
в X клас и трябваше много 

бързо да наваксам про-
пуснатото. Благодарение 
на нея навлязох в ритъма. 
Обичам да рисувам с ак-
рилни бои.
 Продължих да участ-
вам в национални и об-
ластни конкурси. На кон-
курс за Еньовден пред-
ставих живописен букет 
от билки. Миналата година 
на конкурса „С очите си 
видях бедата” спечелих 
първо място. Обявяването 
и връчването на наградите 
беше в Художествена гале-
рия „Христо Цокев”. 
 От приятели научих 
за международния кон-
курс „Вода за всички” в 
Русе, свързан с пробле-
ма - опазване чистотата 

на водата в природата. 
Изискването бе да изра-
зим нашата позиция, ми-
сли, представи по темата. 
Справяне с водната криза 
и причините, поради които 
много хора по света са 
изоставени без достъп до 
чиста вода. И още да по-
мислим заедно какви са 
начините, възможностите 
за справяне с проблема. 
 В случая моята рисун-
ка представлява земното 
кълбо и едно човешко сър-
це, което поема замърсе-
ната вода и я превръща в 
чиста.
 Много съм щастлива 
от спечелената награда 
в Русе. С много обич я 
посвещавам на любимото 

си училище. Благодарна 
съм на моите учители, на 
г-жа Снежина Владимиро-
ва, която откри таланта 
ми. На г-жа Румяна Тунева, 
която спря притесненията 
ми, и на г-жа Ема Верте-
рова, която е до мен и в 
този момент. Пожелавам 
вдъхновение, упоритост и 
вяра на всички деца, кои-
то искат и обичат да рису-
ват.
 Интересът ми сега, 
пред финала на училище, 
е компютърният дизайн. 
Но не изоставям рисува-
нето в школата”, споделя 
Борислава Каракочева.
 „Талантлива ученичка е 
Борислава. Тя работи мно-
го добре с акрил. Послед-

ната й работа бе модул-
на композиция - геомет-
рични форми. Справи се 
прекрасно. Минахме през 
черно-бялата композиция. 
Хубавото при нея е, че 
има много силно живопис-
но чувство, което особено 
личи при натюрмортите й. 
Децата тук работят етюди. 
Рисуват и  портрети”, до-
пълва Ема Вертерова.
 На Борислава внима-
нието вече е към подго-
товка за държавния зре-
лостен изпит. За бъдещата 
абитуриентка рисуването 
си остава начин на изра-
зяване, нейно хоби. Люби-
мо занимание, което ще я 
води и в бъдеще в избора 
на образование.

 Седмица на детската книга в 
Рб „Априлов -палаузов” 2-5 април

2 април „Андерсенови приказки“ - четене и рисуване на 
приказни герои по приказките на Ханс Кристиан Андерсен. 
Детски отдел, 10:00 ч.
3 април „Шекспирови приказки“ - четене и рисуване на 
герои от пиесите на Уилям Шекспир по повод 455 г. от рож-
дението му, Детски отдел, 10:00 ч.
4 април „Първи стъпки в рисуването“ - ателие за малки ху-
дожници. Детски отдел, 10:00 ч.
5 април „Апликации за малки и големи“ - ателие за изработ-
ване на апликации от гланцови блокчета. Д. отдел, 10:00 ч.

 Двете стихосбирки пе-
челят конкурс на Фондация 
„буквите“ и ще бъдат пред-
ставени пред габровската 
публика на 11 април от 18.00 
часа в Художествената гале-
рия „Христо Цокев“, точно 
един ден след търновската 
им премиера.
За авторите и книгите
 пЕТЯ ЦОНЕВА е родена в 
град Габрово. Възпитаник е на 
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“. До-
цент е по английска литература 
във Великотърновския универси-
тет „Св. Св. Кирил и Методий“. 
Носител е на множество награди 
от национални литературни кон-
курси. През 2010 година издава 
двуезичната стихосбирка „С кри-
ло на земята“, която е удостоена 
с Априловска награда за поезия, 
а през 2018 г. – англоезична мо-
нография с критически анализи 
върху творчеството на четирима 
съвременни писатели-мигранти 
от Близкия изток, която излиза 
от печат в издателство „Кейм-

бридж Сколарс“. Публикува в на-
ционални литературни издания. 
„Дори да няма врата“ е книга за 
надеждата и онази врата в сър-
цето, която е достатъчна, за да 
има изход.

 ЕЛИЦА КРъСТЕВА е родена 
в град Русе. Завършила е СОУ 
с преподаване на немски език 
„Фридрих Шилер” – град Русе. 
Бакалавър е по Международни 
икономически отношения и ма-
гистър по Бизнес-информатика. 
От 13 години живее във Велико 
Търново и работи в сферата на 
транспорта и логистиката. Участ-
ва в пет алманаха „Нова бъл-
гарска литература: Поезия“ на 
Фондация „Буквите“, в последния, 
десети – юбилеен, както и в ал-
манах „Романтика“. Носител е на 
множество награди от поетични 
конкурси. Изявява се като худож-
ник и илюстрира стихосбирката 
си сама. „A Capella” разказва за 
акапелното пеене на една вещи-
ца, самодива, горска фея – всъщ-
ност обикновена жена.

Бориñлава Каракочåва ñ първа наãраäа от мåжäунароäåн конкурñ за риñунка в Руñå

„Дори äа няма врата” и „A Capella” в Гаáрово поåзия

“Жана ä'Арк” отново в Гаáровñкия тåатър

Олãа Клиñурова и нåйната äåáютна книãа „Öвят 
от ãлухарчå” ãоñтуваха на ãаáровñката пуáлика

 На 28 март се проведе 
работилница по четене с 
учениците от СУ „Райчо 
Каролев“, с доброволци и 
студенти от кръжок „Че-
тящото дете и четящият 
студент“ с ръководител 
проф. док. на науките по 
педагогика Мандева от 
Педагогическия факултет 
на Великотърновския уни-
верситет. Събитието е по 
проект „Повече заедно - 
подпомагане обучението 
на деца и ученици със 
специални образовател-
ни потребности в община 
Габрово“, съобщи Свиле-
на Каменова, координатор 
на проекта.  Студен-
тите приложиха знанията 
си в ограмотяването на 
деца, за които българският 
език не е майчин. Подобни 
срещи за учениците от за-
критото ОУ „Цанко Дюста-
банов“, които се сблъскват 
с предизвикателствата на 
новата среда, е полезно, 
за да могат да се адапти-
рат по-лесно и да намерят 
своето място в училище.

 Община Трявна обяви национален конкурс на 
името на петко и пенчо Славейкови за лирично сти-
хотворение, който ще се проведе под патронажа на 
президента Румен Радев.
 Славейковата награда се присъжда на български 
автор или на чуждестранен автор за лирично стихо-
творение след провеждане на национален конкурс 
„Петко и Пенчо Славейкови”. Конкурсът е анонимен 
и се провежда всяка година. Няма възрастови огра-
ничения. Авторите участват с едно стихотворение 
от максимум 30 стиха. Текстовете да са неиздавана 
поезия. Приема се за неиздадено произведение това, 
което към крайната дата за участие в конкурса не е 
публикувано (на хартиен носител или в електронна 
книга) от издател в обособен том, включително в 
сборник от множество автори. Смятат се за неизда-
дени и стихотворения, появили се в интернет сайтове, 
или тези, които само са участвали, без да бъдат на-
граждавани, в един или повече литературни конкурси. 
Самостоятелно публикувани книги не се считат за 
издадени произведения.
 Текстовете на чужд език трябва да бъдат придру-
жени с превод на български език.
 Творбите за националния конкурс „Петко и Пенчо 
Славейкови“ се изпращат в електронен вид или на 
хартиен носител. Творбите в електронен вид се из-
пращат на следния имейл: slavkonkurs.tryavna@gmail.
com  в два файла - един файл само с текста (неподпи-
сан) и един файл - с текста, с име, фамилия, адрес и 
телефон за връзка. Творбите на хартиен носител се 
изпращат в два екземпляра – един екземпляр само 
с текста (неподписан) и един екземпляр – с текста, с 
име, фамилия, адрес и телефон за връзка. Двата ек-
земпляра се слагат в общ плик, който се изпраща на 
адрес: гр. Трявна, 5350
ул. „Ангел Кънчев“ № 21, община Трявна, конкурс 
„Славейкова награда“, краен срок за изпращане на 
творбите – 10 май 2019 г. (за тези на хартиен носител 
важи датата на пощенското клеймо).
Награди: Славейкова награда – 2 500 лв. и почетен 
плакет. Втора награда – 1 000 лв. и почетен диплом.
Трета награда – 500 лв. и почетен диплом.
Награда на публиката – 500 лв. и почетен диплом.
 Резултатите ще бъдат обявени на 30 май 2019 г. на 
официалния сайт на Община Трявна. Допълнителна 
информация: Кольо Дабков, тел. 0677/6 23 85, моб.
тел. 0899943157, e-mail: k_dabkov@abv.bg.

Раáотилница по 
чåтåнå ñ äåца, за 
които áълãарñкият 
åзик нå å майчин
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÏÐÎËÅÒÍÎ
ÖÂÅÒÅ

ÊÀÐÒÈÍÀ ÍÀ
ÔÐÀÍÑÈÑÊÎ
ÃÎß

ÐÓÑÊÈ ÀÂÈÎ-
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ
/1889-1940/

ÈÇÊÓÑÒÂÅÍÎ
ÂËÀÊÍÎ ÎÒ
ÊÀÇÅÈÍ

ÏÐÈÍÎÑ,
ÆÅÐÒÂÀ

ÖÂßÒ ÍÀ
ÊÎÆÀÒÀ

ÄÐÓÃÎÒÎ ÈÌÅ
ÍÀ ÄÐÅÂÍÀ
ÑÏÀÐÒÀ

ÁÈÂØ ÊÀÌÅ-
ÐÓÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ

ÏÚÏÊÎÂÈÄÍÀ
ÁÐÀÄÀÂÈ×ÊÀ
ÏÎ ÒßËÎÒÎ

ÑÒÈË Â ÅÂÐÎ-
ÏÅÉÑÊÀÒÀ
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ

ÈÇÁÓÕËÈÂÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÄÅÂÍÅÍÑÊÈ-
ÒÅ ÈÇÂÎÐÈ

ÎÏÒÈ×ÍÎ
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ÎÒ ÎÁÅÊÒÈÂ
È ÎÃËÅÄÀËÎ

ÆÈÂÎÒÈÍÑÊÀ
ÌÀÇÍÈÍÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ËÅÊÈ ÊÎËÈ

ÐÓÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1907-1996/

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1801-1843/

¹2209

ÑËÀÄÊÎÂÎÄ-
ÍÀ ÐÈÁÀ,
ËÈÍ

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÏÐÎÒÈÂ
ÌÀËÀÐÈß

ÁÎËÅÑÒÍÎ
ÑÚÑÒÎßÍÈÅ
ÍÀ ÎÁÅÇÄÂÈ-
ÆÅÍÎÑÒ

ÌÎÐÑÊÈ
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÀ ÄÂÎÉÍÎ-
ÄÈØÀÙÀ
ÐÈÁÀ

ÒÎÊÀ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ËÅÊÈ
ÊÎËÈ

ÇÀÂÈÑÈÌ ÑÅ-
ËßÍÈÍ ÂÚÂ
ÂÈÇÀÍÒÈß

Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÀ
ÑÊÀÌÅÉÊÀ

ÐÓÑÊÈ ÁÀËÅÒ-
ÌÀÉÑÒÎÐ
/1816-1910/

ÃÎËßÌÀ
ÂÎÄÍÀ ÏËÎÙ

ËÅÒÀÒÅËÅÍ
ÀÏÀÐÀÒ

ÐÀÄÈÎËÎÊÀ-
ÒÎÐ

ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅ
Ñ ÀÂÒÎÌÎÁÈ-
ËÈ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÀ
ÔÈÃÓÐÈÑÒÊÀ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÒÅÆÊÀ
ÇÀÐÀÇÍÀ
ÁÎËÅÑÒ

ÌÀØÈÍÅÍ
ÅËÅÌÅÍÒ

ÖÚÐÊÎÂÍÎ
ÏÐÎÊËßÒÈÅ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ËÅÂ ÒÎËÑÒÎÉ

ÌÎÍÃÎËÑÊÈ
ÑÊÎÒÎÂÚÄÅÖ

×ÅÐÍÎÌÎÐ-
ÑÊÈ ÍÎÑ
ÊÐÀÉ
ÑÎÇÎÏÎË

ÎÒÐÎÂÍÎ
ËÞÒÈÊÎÂÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÃÐÀÄ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÊÎÐÅß

ßÏÎÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÌÅÊÑÈÊÀÍ-
ÑÊÀ ÐÀÊÈß

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÐÈÕÀÐÄ
ÙÐÀÓÑ

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀ
ÂÅËÈ×ÈÍÀ

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1860-1911/

ÄÐÅÂÍÎÃÐÚÖ-
ÊÈ ÑÊÓËÏÒÎÐ
ÎÒ Â. ÏÐ. ÕÐ.V

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1589-1670/ÂÈÄ ÐÈÑ

ÑÒÀÐÈÍÅÍ
ÊÎÐÀÁ Ñ
ÏËÀÒÍÀ

ÃÐÀÍÈ×ÍÀ
ÒÀÊÑÀ

ÇÀÕÀÐÅÍ
ÀËÊÎÕÎË

ÐÅÊÀ Â
ÏÎËØÀ

ÑÒÈÕÎÑÁÈÐ-
ÊÀ ÎÒ ÁËÀÃÀ
ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ

ÁÈÂØ ÁÚË-
ÃÀÐÑÊÈ ÂÎ-
ËÅÉÁÎËÈÑÒ

ÏÀßÊÎÎÁÐÀÇ-
ÍÈ ÂÐÅÄÈÒÅ-
ËÈ

ÌÀÐÊÀ ÀÌÅ-
ÐÈÊÀÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÞÒÐÈ

ÏÚËÊÎÂÎÄÅÖ
ÍÀ ÀËÅÊÑÀÍ-
ÄÚÐ ÌÀÊÅ-
ÄÎÍÑÊÈ

ÖÈÐÊÎÂÀ
ÏËÎÙÀÄÊÀ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÔÈËÈÏÈ-
ÍÈÒÅ

ÌÀÐÊÀ
ÑËÎÂÀØÊÈ
ÏÅÐÀËÍÈ

ÐÀÇÌÅÊÍÀÒÀ
ÏÎ×ÂÀ

ÄÅÏÀÐÒÀ-
ÌÅÍÒ Â
ÊÎËÓÌÁÈß

ÎÁËÀÑÒ Â
ÃÚÐÖÈß

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1817-1882/

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÁÐÀÒßÒÀ ÍÀ
ÑÀÌÓÈË

ÑÅËÎ Â ÑÀ-
ÌÎÊÎÂÑÊÎ

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
ÍÀ ÏÅÒÚÐ
ÑÒÚÏÎÂ

ÂËÀÊÍÎÄÀÉ-
ÍÎ ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÄÚÑÊÀ ÍÀ
ÎÃÐÀÄÀ

ÏÐÎÂÈÍÖÈß
Â ÊÀÍÀÄÀ

ËÅÃÅÍÄÀÐÅÍ
ÀÐÌÅÍÑÊÈ
ÃÅÐÎÉ

ÄÅÑÅÒÎÊÐÀÊ
ÌÎÐÑÊÈ ÐÀÊ

ÌÀÐÊÀ
ÂÅÐÌÓÒ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÀÊÒÜÎÐ -
„ÊÎÌÁÈÍÀ”

ÃÂÀÒÅÌÀË-
ÑÊÈ ÏÈÑÀÒÅË
/1904-1990/

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÆÀÍ ÔÐÀÍ-
ÑÎÀ ÐÀÌÞ

ÔÐÅÍÑÊÈ ÊÈ-
ÍÎÀÊÒÜÎÐ -
„ÔÀÍÒÎÌÀÑ”
/1913-1998/

ÊÐÀÉÏÚÒÅÍ
ÕÎÒÅË

ÄÚÐÆÀÂÀ
Â ÀÔÐÈÊÀ

ÈÇÂÅÑÒÅÍ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÒÐÎÌÏÅÒÈÑÒ
/1948-2017/

ÀËÊÀËÎÈÄ
Â ÒÞÒÞÍÀ

ÐÓÑÊÈ
ÊÈÍÎÀÊÒÜÎÐ
/1898-1951/

ÂÈÄ ÊÎÌÏÞ-
ÒÚÐÍÀ
ÏÀÌÅÒ

ÄÚÐÆÀÂÀ
Â ÀÔÐÈÊÀ

ÑÅËÎ Â
ÃÀÁÐÎÂÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÃÈÃÀÍÒÑÊÀ
ÆÀÁÀ Â ÞÆ-
ÍÀ ÀÌÅÐÈÊÀ

ÃÐÀÄ Â ÑÀÙ,
ÙÀÒ
ÊÎËÎÐÀÄÎ

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÖÈÃÓËÀÐ
/1891-1959/

ÞÄÅÉÑÊÈ
ÖÀÐ ÎÒ
Â. ÏÐ. ÕÐ.I

ÈÇÂÅÑÒÅÍ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÊÎËÎÅÇÄÀ×

ÏÅÐÓÀÍÑÊÀ
ÎÂÖÀ

ÇÂÅÇÄÀ ÎÒ
ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ-
ÒÎ ÒÅËÅÖ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÒÐÅÍÜÎÐ

ÁÈÂØÀ ÓÍ-
ÃÀÐÑÊÀ ÀÂÈ-
ÎÊÎÌÏÀÍÈß

ÎÃÍÅÒÅ×ÍÀ
ÑÈËÈÊÀÒÍÀ
ÌÀÑÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ ÊÈ-
ÍÎÀÊÒÜÎÐ -
„ÑÊÀÐÀÌÓØ”

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Å. ÊÀÍÅÒÈ ÎÒ
„ÑÂÀÒÁÀ”

ÒÅËÅÍÀ
ÙÈÏÊÀ ÇÀ
ÏÐÈÕÂÀÙÀÍÅ

ØÈÐÎÊÀ ÏÎ-
ËÀ, ÎÏÚÍÀÒÀ
ÍÀ ÎÁÐÚ×È

ÏÎÂÅÑÒ ÎÒ
ØÀÒÎÁÐÈÀÍ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÊÀÇÈÌÅÆ
ÒÅÒÌÀÉÅÐ

ÃÐÀÄ Â ÐÓÑÈß
ÒÎÌÑÊÀ ÎÁË.

ÏÚÒÍÀ
ÏÎËÈÖÈß

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
ÍÀ ÏÎÏÓËßÐ-
ÍÀ ÌÓÇÈÊÀ
/1900-1983/

ÐÓÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1908-1976/

ÓÄÀÐÅÍ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÌÅÄÎÍÎÑÍÎ
ÄÚÐÂÎ

ÃÐÀÄÈÍÑÊÈ
ÇÅËÅÍ×ÓÊ

ÐÓÄÍÈÊ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÎÏ ÏÅÂÅÖ
/1941-2012/

ßÏÎÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1905-1969/

ÐÓÑÊÀ ÎÃÍÅ-
ÕÂÚÐÃÀ×ÊÀ

ÌÀËÊÎ ËÈÒÅ-
ÐÀÒÓÐÍÎ ÏÐÎ-
ÈÇÂÅÄÅÍÈÅ

ÎÐÃÀÍÈ×ÍÈ
ÑÚÅÄÈÍÅÍÈß
ÑÚÄÚÐÆÀÙÈ
ÀÌÈÍÎÃÐÓÏÀ

ÄÐÅÂÍÎ ÈÌÅ
ÍÀ ÂÀÐÍÀ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÅÌÈË
ÊÎÐÀËÎÂ

ÍÎÙÍÀ
ÏÒÈÖÀ

ÏÐÅÏÀÐÀÒ ÇÀ
ÏÎ×ÈÑÒÂÀÍÅ
ÍÀ ÌÓÕÚË

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÁÀËÅÐÈÍÀ
/1927-2001/

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÄÐÀÌÀÒÓÐÃ -
„ÐÎÇÈ ÇÀ
Ä-Ð ØÎÌÎÂ”
/1926-1981/

ÀËÀÌÎÑÀ, ÀËÈÍ, ÀÐÅÂÀËÎ, ÁÀÐÅ, ÁÀÑÀÍ, ÊÀÊÅÒÀ, ÌÀÍÈÒÎÁÀ, ÌÈËÀ, ÍÀÊÀÒÀ, ÍÈÁÀËÈ, ÍÈÐÎÄ, ÏÀÏÈËÀ, ÏÀÐÈÊ, ÏÅÒÈÏÀ, ÐÀÊÀÍ.

2 април 2019 г.
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иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център, по се-
бестойност и договаря-
не се продават на тел. 
0888/447-096. [20, 20]
рЕгулиран парцЕл без 
посредник се продава 
на тел.  0887/57-90-36. 
Строителство около 420 
кв. м РЗП с три надземни 
етажи, отлични комуника-
ции. [33, 10]
къща с голям двор в 
село Стоевци продава 
тел. 0899/563-006. [12, 10]
иМоТ оТ 2 къщи, два 
декара, на 5 км от цен-
търа се продава на тел. 
0897/569-027 [11, 7]
къща В село Ангелово, 
до Донино, се продава на 
тел. 0897/569-027 [11, 7]
МансарДа - 57 кв. м, 
тухла, център, изгодно, 
след основен ремонт, не-
обзаведен, от собствени-
ка, се продава на тел. 
0888/217-053. [11, 2]
къща с гараж в село 
Янковци и отделен парцел 
- 730 кв. м, продава тел. 
0889/019-785. [2, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТара къща, може и 
полусъборена, в Габров-
ско се купува на тел. 
0877/34-34-26. [24, 14]

ДаВа поД наЕМ
заВЕДЕниЕ поД наем 
в кв. Палаузово - тел. 
0898/43-10-16. [22, 11]
апарТаМЕнТи В Трявна, 
Габрово отдава под наем 
тел. 0897/556-676. [11, 7]
Магазин-оФис сЕ 
дава под наем на тел. 
0888/668-511. [5, 2]

гараж В цЕнТъра 
изгоДно сЕ ДаВа 
поД наЕМ. МожЕ и 
ДългосроЧно. Тел. 
0879/568-331. [5, 2]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ, 
обзаведен, вътрешен, 
Трендафил-2, дългосрочно 
се дава под наем на тел. 
0885/597-746. [11, 1]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Русевци дава под 
наем 0898/907-667. [3, 1]

Търси поД наЕМ
сТаЯ Търси тел . 
0884/606-356. [11, 3]

нощуВки
саМосТоЯТЕлни но-
щуВки в топ център - 
0876/731-419. [22, 11]

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.

рЕМонТ на покриви, из-
мазване на капаци - тел. 
0895/82-44-54. [11, 11]

груБ сТроЕж, рЕ-
МонТ на покриВи - 
тел. 0889/129-755 

поДоВи заМазки, бе-
тон, зидарии, изолации, 
довършителни работи - 
тел. 0898/672-883. [6, 3]
БригаДа изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, тенеке-
джийски и бояджийски ус-
луги и др. - тел. 0895/295-
654. [17, 1]
съБарЯнЕ, поЧисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [2, 1]
изгражДанЕ и ремонт 
на покриви, комини, ка-
паци - тел. 0897/390-194. 

рЕМонТ и направа на по-
криви, хидро- и топлоизо-
лация. Безплатна оферта. 
Тел. 0888/020-187. [22, 1]
изгражДанЕ на подпор-
ни стени, дренаж, шах-
ти, бетони, покриви - тел. 
0886/762-434. [22, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
Вик, ФаЯнс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 10]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 6]

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

Ел. рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 19]

коМини
проФЕсионално по-
ЧисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиноЧисТаЧ - 30 лв. 
- справки на 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.
попраВка и монтаж на 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[33, 8]
Вик и ел. инсталации, 
ремонт и поддръжка по 
домовете - тел. 0876/000-
084. [11, 5]

ТЕнЕкЕДжийсТВо
ВоДосТоЧни ТръБи, об-
шивки - 0899/321-190.

ДограМа
AL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 19]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
21]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 14]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални - 
тел. 0888/294-214. [23, 8]
попраВЯМ Ел. уреди - 
тел. 0894/220-509. [33, 8]

поЧисТВанЕ
поЧисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
поЧисТВанЕ на имоти - 
тел. 0893/390-253. [11, 9]
поЧисТВанЕ на апарта-
менти, тавани и мазета, 
гаражи, магазини, скла-

дове със собствен пре-
воз, на добра цена. Тел. 
0877/77-19-03. [12, 6]
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0894/921-663. [24, 5]
ЧисТЕнЕ на къщи и апар-
таменти - тел. 0878/555-
841. [5, 2]

услуги
рЯзанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
съБарЯнЕ на труднодо-
стъпни и опасни дърве-
та - тел. 0899/950-430, 
0879/853-095. [12, 5]
поЧисТВаМ храсТи, 
кося - 0884/836-582 [3, 3]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДоЧници

раБоТа прЕДлага
ДоБри гоТВаЧи/ки, сер-
витьори/ки срещу отлич-
но заплащане търси тел. 
0899/957-006. [22, 14]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [17, 15]
пЕрсонал за механа в 
Слънчев бряг - може и 
целогодишно, търси тел. 
0899/957-006. [22, 14]
МЕхана „ФЕнЕриТЕ“ 
търси сервитьор/ка - тел. 
0896/606-870. [13, 12]
пицар сЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 11]

рЕсТоранТ „киТайски 
кът“ търси хигиенистка за 
кухня. Три дни в седмица-
та от 16.00 часа - 20 лв./
ден. Справки на място: 
Габрово, ул. „Осми март“ 
19. [12, 12]
пицариЯ „МаниЯ“ тър-
си сервитьори, готвачи. 
Справки на тел. 0899/133-
262. [11, 11]
шоФьор сЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 11]
шоФьор с категория 
„С+Е“ за работа с гондола 
в България се търси на 
тел. 0889/501-631. [11, 
11]
Малка краВЕФЕрМа тър-
си работник. Справки на 
тел. 0876/415-480. [24, 
11]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [29, 11]

заВЕДЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-001. [22, 11]
гоТВаЧ и помощник-кухня 
в град Дряново търси тел. 
0887/247-895. [24, 10]
хоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
персонал: мъж с техниче-
ски умения (поддръжка) 
и жена за  камериерка, 
може и семейство. Осигу-
рен е пълен пансион - тел. 
0897/863-027. [11, 9]

хоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
сервитьори, може и без 
опит. Осигурен е пълен 
пансион. Справки на тел. 
0897/863-027. [11, 9]
пицариЯ „глаДници“ 
търси пицари, готвачи, 
сервитьори. Справки на 
тел. 0899/319-114. [11, 8]
ФирМа „алФриДа Пеев“ 
търси двама строителни 
работника за правене на 
кофраж. Заплащане по 
споразумение. Справки на 
тел. 0887/654-320. [11, 8]

„БулЧикън“ аД - Се-
влиево търси да назначи 
механик промишлено обо-
рудване за поддръжка на 
наличните производствени 
машини със средно техни-
ческо образование - тел. 
0899/876-595. [14, 8]
ТаксиМЕТроВ шоФьор 
търси 0896/644-577. [11, 6]
Магазин „Билла“ в чер-
вения мол търси служите-
ли в отдел „Сървис“ - тел. 
0887/95-00-88. [6, 6]
ФирМа Търси машинни 
оператори - жени, за про-
изводство на опаковки - 
тел. 0888/31-45-63. [11, 6]
ноВооТкриВащо за-
ВЕДЕниЕ набира серви-
тьори/ки, чистачки, ми-
ячки. Телефон за връзка: 
0895/62-90-36. [7, 6]
ФирМа Търси да назна-
чи хигиенист. Двусменен 
режим на работа - тел. 
0885/627-510. [5, 5]

ФирМа Търси шивачки 
прав шев и оверлог. Ра-
ботно време: 8.00 - 16.40 
ч., бул. „Трети март“ 87, 
тел. 0889/506-941. [11, 5]
пицар сЕ търси на тел. 
0879/828-181. [11, 5]
шоФьор сЕ търси на тел. 
0879/828-181. [11, 5]
заВЕДЕниЕ Търси да 
назначи хигиенистка по-
часово. Справки на тел. 
0896/400-669. [12, 5]
заВЕДЕниЕ Търси да на-
значи бармани и серви-
тьори, може и без опит - 
тел. 0896/400-669. [12, 5]
„поДЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 4]
„БоДилукс“ спЕшно 
търси мебелист - тел. 
0898/574-848. [10, 4]
„ЕлВи“ ооД - село Вел-
ковци търси работници за 
ферма. Справки на тел. 
0893/308-416. [6, 3]

пасТир за крави търси 
тел. 0894/78-24-40. [5, 4]
рЕсТоранТ В центъра тър-
си сервитьори/ки и шо-
фьор за доставка на храна 
- тел. 0883/501-986. [5, 2]
жЕна за гледане на стари 
хора срещу унаследяване 
търси тел. 066/99-22-44. 
жЕна за направа на за-
куски се търси на тел. 
0888/202-343. [5, 2]
„ЕМБос“ ооД - Габрово 
търси да назначи работник 
за лакозаливно - ВИСО-
КО ЗАПЛАЩАНЕ. Фирма-
та търси и работници за 
сглобяване и монтаж на 
мебели - тел. 0887/64-00-
71, 0885/599-599. [13, 1]
ТърсиМ за кафе „Ванил-
ла“ миячка - от 10 до 14 
часа; готвач/помощник-гот-
вач - от 17 до 22 часа; 
сервитьорка - от 17 до 22 
ч. - 0882/15-15-16. [4, 1]

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
„Мг-лЕс“ проДаВа 
дърва за огрев - тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарЯзани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093

ДъБоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
ДърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатна 
доставка, се продават на 
тел. 0876/583-472.
сухи ДърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
ДърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
сухи ДърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Без-
платна доставка. Тел. 
0876/839-779.

ДърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
ДърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
проДаВаМ ДърВа - 
0878/943-895.
МЕТроВи - 75 лв./
куб., нарязани - 85 лв./
куб., се продават на тел. 
0988/816-628.
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв., незабавна доставка. 
Тел. 0886/652-152.
гоТоВи ДърВа и метрови 
- тел. 0893/390-253. [11, 9]
нарЯзани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв. - тел. 
0893/511-154. [22, 3]
ДърВа - нацепени и мет-
рови - тел. 0894/399-931. 

коМпЮТърна про-
граМа за съсТа-
ВЯнЕ на 42 ВиДа 
лиЧни ВирТуални 
хороскопи, 9 ВиДа 
оракули и подарък 
на СD, ограничени 
бройки, предлага тел. 
0896/76-23-21. [20, 1]

проДаВа Машини
плЕТаЧна Машина 
„Textima“, домашна, се 
продава на тел. 0887/57-
90-36. [20, 10]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плоЧи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
цигли, ДВуканал-
ни, 1500 броя, по 20 
ст./бройката, запазе-

ни, се продават на тел. 
0885/788-569 [33, 5]

проДаВа оБзаВЕжДанЕ
пЕралнЯ „инДЕзиТ“ за 
100 лв. се продава на тел. 
0877/441-110. [12, 1]
Турска гоТВарска печка 
- нова, 150 лв., и кос-
модиск - 40 лв., продава 
тел. 0898/572-490. [3, 1]

проДаВа разни
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, 12]
каМина с водна риза + 
оригинална датска помпа 
продава тел. 0887/57-90-
36. [20, 10]

оБоруДВанЕ за храните-
лен магазин  продава тел. 
0888/668-511. [5, 2]

пЧЕли проДаВа
кошЕри с пчелни семей-
ства - 3 бр., продава тел. 
066/85-31-75. [5, 4]

проДаВа Тор
оБорски Тор в чували - 
3 лв./брой, с транспорт. 
Тел. 0878/650-456. [24, 12]
Био Тор от калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии про-
дава 0898/630-249. [22, 4]

проДаВа разсаД
разсаД касис - 2 лв., се 
продава на тел. 0898/787-
018/Борики [33, 10]
поД наЕМ
гъБарници ДаВа под 
наем 0884/553-369. [6, 5]
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сЧЕТоВоДсТВо

рЕгисТрациЯ на ФирМи и сЧЕТоВоДно оБ-
служВанЕ - тел. 0898/480-821

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални МасажисТки - 0876/735-596. 

аВТоМоБили проДаВа
пЕжо 807, с АГУ, Ситро-
ен С-3 - дизел, Ситро-
ен С-3 - бензин, продава 
тел. 0897/647-711. [5, 3]
оТлиЧни оТ Германия: 
Мерцедес Вито-110 
- клима, опел комбо 
- пикап, рено Туинго, 
опел агила 1.2 - тел. 
0898/878-548. [5, 1]
МЕрцЕДЕс ВиТо 230 - 
пътнически, лукс изпълне-
ние, продава или заменя 

тел. 0876/71-79-23. [11, 1]
ФиаТ пунТо с две вра-
ти се продава на тел. 
0887/114-252. [4, 1]

Ваз, МоскВиЧ
лаДа 2107 се продава на 
тел. 0885/428-066. [2, 1]

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

скрап, сТари коли
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 7]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТ с бус - тел. 
0878/625-469. [24, 24]

услуги с бус, комби-
ниран багер и самосвал 
- тел. 0893/511-154. [22, 
3]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/080-862. [4, 1]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
сТари ЧЕрВЕни бро-
еници и гердани, саби, 
ятагани, царски кортици, 
щитове, старинни пушки 
и револвери купува тел. 
0888/147-085. [24, 13]
книги - художествена 
литература (криминални, 

любовни, класика, исто-
рически и др.), купува 
тел. 0889/885-944. [24, 
13]
ВсЯкакъВ ВиД желязо, 
печки, хладилници, перал-
ни и други изкупува тел. 
0894/921-663. [24, 5]
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 0885/885-
279. [5, 5]
ЕроТиЧЕн Масаж - тел. 0894/277-
849. [11, 3]

„ДиМас“ аД Търси Да назнаЧи хора за 
слЕДниТЕ позиции: 1. МашинисТи на псМ; 
2. шоФьори на ТоВарЕн аВТоМоБил; 3. аВТо-
МонТьори, МЕханик - заВарЧик; 4. ЧисТаЧ/
ка-хигиЕнисТ/ка. Трудово възнаграждение от 
600 лв. до 1200 лв. Фирмата предлага отлични 
условия и постоянна трудова заетост. Приема ра-
ботници и от Дряново. За повече информация: тел. 
0885/803-330. [11, 8]

косЕнЕ
косЕнЕ и почистване на трева и храсти - тел. 
0886/308-017. [22, 9]
косЕнЕ, поЧисТВанЕ и озеленяване - тел. 0877/441-
110. [12, 1]
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Продължава от бр. 53
 Вечерта отдавна е 
настъпила, а аз още не 
съм отишъл в Котай – из-
куственият остров от 4,7 
квадратни километра, от-
воюван от морето между 
островите Колоан и Тайпа, 
които са дали и името 
му като съчетание от пър-
вите им две срички. Там 
са огромните, най-бляс-
кави казина The Venetian, 
City of Dreams, Galaxy… 
Създадено като копие на 
оригинала в Лас Вегас, 
The Venetian (Венециане-
цът) е най-голямото казино 
в света, притежаващо 750 
игрални маси, а хотелска-
та му част предлага 3000 
апартамента. То е прите-
гателен център не само за 
любителите на хазарта, но 
и за туристи, които искат 
да се потопят в атмосфе-
рата на приказната Ве-
неция. Това пък как? Ами 
над огромната зала за за-
лагания е построена една 
нова Венеция с площада 
„Сан Марко“, със своите 
романтични сгради, мосто-
вете, каналите и гондолите 
в тях. Там е и моята цел. 
Не че останалите казина 
не заслужават. Например 
в City of Dreams (Градът на 
мечтите), което предста-
влява огромен комплекс 
от три хотела, казино и 
мол, всяка вечер в 20 часа 
се представя шоуто House 
of Dancing Water (Домът на 
танцуващата вода), едно 
съчетание от акробатич-
ни номера, скокове във 
вода, каскади с мотори, 
фонтани, феерия, музика, 
история за любов. То е 
изключително зрелищно и 
много известно и когато 
аз потърсих билет за него 
в интернет, всичко за тази 
вечер (и още много други) 
беше изкупено. Тогава съ-
жалих, но не и сега, защо-
то нямаше как да съчетая 
и това шоу с всичките 
тези места, които исках да 
посетя.
 Отивам на рецепцията 
в хотела, за да попитам 
с какъв автобус мога да 
отида до Котай (в Макао 
още няма метро, в строеж 
е). Там са момиче и млад 
мъж. Съветват се помежду 
си и накрая мъжът ми каз-
ва един номер на автобус. 
Спирката му е близо до 
казино Lisboa, така че аз 
отново се отправям натам. 
Там чакат много хора и 
аз съм далеч от табела-
та, на която е изписан 
маршрутът на автобуса. 
След малко той пристига 
и аз се качвам. За щас-
тие имам дребни и пус-
кам 6 хонконгски долара в 
касичката пред шофьора. 
Оглеждам се по трасето 
на автобуса, за да видя 
моста, по който той тряб-
ва да премине, за да ме 
откара в Котай. Но нищо 
такова не виждам. Вместо 
това, на дисплея на авто-
буса се появява надписът 
„крайна спирка“. Отивам 
при шофьора. Оказва се, 
че съм взел правилния ав-
тобус, но в неправилната 
посока. Движението тук е 
ляво и за хора, свикнали 
с дясното движение, спир-
ките не изглеждат да са 
на обичайните места. Дали 
грешката е моя или на 
мъжа от рецепцията, сега 
не е важно. Важно е да се 
добера до Котай. Слизам 
от автобуса и тръгвам в 
посоката, която шофьорът 
ми посочи, за да намеря 
друг автобус, пътуващ до-
там. Едва изминал триде-
сетина метра, шофьорът 
неочаквано ме настига и 
казва, че ще ме заведе до 
спирката на другия авто-
бус. Изключителен жест, 
защото пътят към нея се 
оказа и дълъг (поне 300 

метра), и комплициран. 
Остави ме там и се върна 
към своя автобус. 
 Натрупал вече горчив 
опит, започнах внимател-
но да чета табелите пред 
автобусните спирки, за 
да видя и разписанието, 
и дестинацията на авто-
бусите. До тръгването на 
моя автобус имаше още 
време (спирката се оказа 
начална) и аз се разходих 
наоколо. Така попаднах на 
една площадка, където го-

ляма група хора играеха 
гимнастика под светлините 
на лампите и звуците на 
музика. Това, поне за мен, 
е необичайна картина. Ми-
сля си дали това може да 
се случи някъде в Бълга-
рия в 10 часа вечерта.
 Качвам се на автобу-
са и внимателно следя 
имената на спирките, по-
явяващи се на дисплея. 
Слизам на спирката до 

казино Galaxy. Огромните 
му сгради, всяка от които 
архитектурен шедьовър, са 
облени в обилни светлини. 
Но светлините са навсякъ-
де, накъдето погледнеш – 
върху City of Dreams, върху 
The Venetian, върху по-да-
лечните сгради, чиито име-
на не се виждат. Моята 
цел е огромната, строга 
сграда на The Venetian. На-
мирам един от подстъпите 
към нея – дълъг надлез, 
който води към входа (или 

един от входовете, както 
установих по-късно). Вли-
зам в огромно фоайе, кое-
то преминава в широк ко-
ридор, в дъното на който 
стоят няколко служители, 
които любезно посрещат 
всеки посетител, но ако 
е навършил пълнолетие. 
Зад тях е игралната зала 
– светла и огромна. Може 
би „огромна“ е скромно 
определение за размерите 

й, но не зная какво друго 
да използвам. Може би 
„грамадна“? 
 Вървя по централната 
пътека и хвърлям погледи 
наляво и надясно. Масите 
- зелени, сини и лилави, 
са наобиколени от жела-
ещи да докарат казиното 
до фалит. Но има и празни 
маси. Може би е рано, до 
полунощ има още време, 
а казиното работи дено-
нощно. От време на време 
снимам, по-късно разбрах, 
че това е забранено.
 Отивам до края на за-
лата и попадам в огромно, 
изключително красиво 
кръгло фоайе с ескалато-
ри, които водят до по-гор-
ния етаж. Оттам пък се от-
крива зашеметяващ изглед 
към игралната зала и тава-
на на фоайето, изрисуван 
с италиански ренесансо-
ви сцени, които сякаш ме 
подготвят за това, което 
ми предстои. От един от 
служителите, стоящи край 
асансьора (той също про-
верява за пълнолетието 
на по-младите посетите-
ли), научавам накъде да 
тръгна, за да попадна във 
Венеция, тази, която се 
намира тук, в казиното в 
Макао. 
 Минавам по ярко ос-
ветен коридор (излишно 
е да казвам, че от две-
те му страни се кипрят 
луксозни магазини) и се 
озовавам къде? На пло-
щад „Сан Марко“, т. е. аз 
съм вече във Венеция и 
накъдето и да тръгна, съм 
заобиколен от къщи във 
венециански стил. Над тях 
е небето (не истинското 
– то е десетки етажи на-
горе), а белите облачета 
върху него засилват чув-
ството за реалност. Може 
би единственото, което не 
е венецианско, са ярки-
те реклами на бутиците и 

лъскавите магазини, за-
емащи долните етажи на 
тези къщи. Атмосферата 
е завладяваща, а когато 
минеш по мостчетата над 
каналите с гондоли, илю-
зията е пълна. Усещането 
е, че се разхождаш при-
вечер в най-романтичния 
град – уличните лампи са 

запалени, прозорците на 
дворците светят. 
 Обикалях и обикалях, 
прехласвайки се пред 
тази, пренесена тук кра-
сота, и останах колкото 
времето ми позволяваше. 
След това преминах об-
ратния път до игралната 
зала. Броят на залагащите 
бе чувствително нараснал, 
но край масите имаше 
още свободни места. Този 
път останах по-дълго тук и 
така разбрах, че не тряб-
ва да се снима. В залата 
имаше различни сектори 
в зависимост от играта 
и минималните стъпки на 

залаганията. В един от тях 
беше обявено, че мини-
малното залагане е 500 
хонконгски долара (около 
110 лева), а в друг надпи-
сът беше „High Limit“, т.е 
висок таван на залога, но 
колко беше, не зная. Над 
някои от масите бяха над-
виснали шумни групи хора, 

които с викове изразяваха 
преживяванията си.
 Напуснах залата без 
да опитам късмета си 
(може би, ако имах ком-
пания, щях да го напра-
вя) и тръгнах по един от 
коридорите, чийто таван 
бе изпъстрен с прекрасни 
фрески в италиански стил. 
Много прилича на таван 
от Двореца на дожите, но 
не съм сигурен, че е не-
гово копие. Попаднах на 
огромен снимачен екип, 
който така беше струпал 
своята техника, че трудно 
си пробих път към изхода. 
Когато излязох, пак попад-
нах във Венеция, но този 
път отвън – с високата Ча-
совникова кула на площад 
„Сан Марко“, с Двореца на 
дожите, с моста „Риалто“. 
Красота, на която можеш 
да се любуваш дълго, но 
трябваше отново да вляза 
в казиното, за да напусна 
от другия изход, този, кой-
то беше близо до автобус-
ните спирки. 

Таванът в един от кори-
дорите
 Минаваше полунощ и 
беше време за последния 
автобус, който можеше да 
ме върне в „моето“ Макао 
– към полуострова, където 
е хотелът ми. 
 Може да се каже, че 
в този момент имах вече 
някакво по-пълно впечат-
ление от Макао. И как-
во беше то? Блясък, раз-
точителство, богатство и 
разкош, събрани на едно 
малко място! Това едва ли 
може да се види другаде!

Пътеписите на Георги Трендафилов

Следва във вторник

При малкитå äалåкоизточни 
ãиãанти Õонконã и Макао

Казино Galaxy

Казино The Venetian

Блясък, разточителство, богатство и разкош, това е кръглото фоайе в The Venetian – поглед към залата...

Таванът на фоайето в The Venetian, изрисуван с италиански ренесансови сцени

Площад „Сан Марко“, 
но не в Италия, a в Макао

И още от Венеция, 
но в Макао

Отново в игралната зала

 Дворецът на дожите, 
но и той е тук, в Макао

Следва във вторник


