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Четири вечери
лятно кино върху
стената на Хумора
В четвъртък започва
третото издание на „Лятно
кино в парка на хумора”,
организирано от Музея на
хумора и сатирата. По традиция екранът ще е на фасадата на музея до скулптурите на Дон Кихот и
Санчо Панса. От 22-ри до
неделя предстоят четири,
изпълнени с много смях
и добро настроение, комедийни вечери, всяка от
които ще започва в 20:15.
продължава на стр. 2

Най-добрите в камъка - на чардака в Табаханата
Посетителите в "Етър" могат да видят и купят произведения на каменоделци, участвали и печелили майсторските надпревари
Тихомир Църов
Повече от 23 години
скулптурата на орел, зърнал плячка и готов за полет, остава недовършена.
Създателят му – Петър
Петров от великотърновското село Беляковец, избира тополовградски мрамор, но счупва човката и
се отказва да продължи.
През пролетта на 2019-та,
провокиран от участието
си в изложбата базар по
„Каменоделство” в музей
„Етър”, той се завръща
отново към този орел, а
резултатите са впечатляващи.
Петър Петров – победител в Международната
майсторска надпревара от
ХVІ Международен панаир

на традиционните зана-

яти, кани останалите учас-

тници да се включат със

свои скулптури в изложбата базар. Самият той
създава няколко творби с
битово предназначение, в
които арт-елементите са
силно застъпени – огледало, роза, купа, фигура на
жена.
Произведения на каменоделци, участвали в миналогодишната Майсторска надпревара, могат да
се видят на чардака на
Табаханата в музей „Етър”,
където ще радват посетителите до края на септември.
Петър Петров споделя, че не тръгва да твори
с предварителна нагласа.
Камъкът сам му подсказва
какво да изработи от него.
Предпочита късове с неправилна форма. Споделя,

че от дефектни камъни е
сътворил най-добрите си
скулптури. Петър Петров е
разбрал, че в скалата има
много енергия, изпълваща
го с живот.
Каменоделецът прави
дарение на музея – плоча,
на която е издълбан Св.
Георги. Истински творец,
Петър Петров не наранява
камъка. Стреми се да има
минимална намеса, да запази възможно най-много
от естествените форми и
цветове. Специално върху
светеца това личи ясно
при коня, при наметалото,
при ореола. С времето ще
потъмнеят и участъците,
през които е минало длетото на Петър Петров.
За него камъкът е начин да се увековечи една

история, момент сред милионите години.
Иван Симеонов, завършил наскоро единственото
по рода си на Балканите
училище по каменообработване в село Кунино и
победител в миналогодишната Младежка секция към
Майсторската надпревара
в „Етър”-а, също участва
със свои творби в изложбата базар. В нея могат
да се видят и скулптури
на Румен Барфончовски
- възпитаник на същото
училище, на Елин Георгиев
от Аксаково, на Цветелина
Ангелова от Пловдив, на
Петър Кръстев от Роман.
Всички те са участници в
Майсторската надпревара
по време на Панаира през
2018 година.

МЗ забранява доплащането
за преглед и лечение
Габрово става все по-хубав и удобен за живеене
Д-р Пламен Панов, общински съветник от групата на ПП ГЕРБ в ОбС - Габрово:

Министерството на
здравеопазването планира
да сложи край на доплащането за преглед и лечение в извънболничната
помощ и в болниците.
Това предвиждат промени в Закона за лекарствата, в чиито преходни и
заключителни разпоредби
се предлагат изменения в
редица здравни закони.
Проектът е качен за
обществено обсъждане,
което ще продължи до 19
септември. Той предвижда
чрез Закона за здравното
осигуряване изрично да
се забрани здравноосигурените лица да доплащат
за каквото и да било, ако

лекарят или лечебното заведение са сключили договор съответното лечение
да се покрива от Здравната каса.
Освен това лекарите
ще бъдат глобявани от 300
до 1000 лв., ако откажат
да предоставят документация, фактури или резултати от изследвания на
пациентите.
Ще се оптимизира
контрола върху аптеките.
Един и същ търговец няма
да може да притежава едновременно разрешение
за търговия на дребно и
разрешение за търговия
на едро с лекарствени
продукти.

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

Остават по-малко
от два месеца работа
на Общинския съвет в
Габрово. Какво успя да
свърши и какво не успя
местният парламент в
Габрово през последните
4 години, има ли разбирателство или политическо противопоставяне между съветниците,
какви са най-важните
неща, които решиха в
името на града те, коментират общински
съветници от различни
политически сили. Първи
е д-р Пламен Панов от
групата на ГЕРБ.

- Г-н Панов, мандатът
на Общинския съвет почти свършва, как работи
той през последните 4 години?
- Мисля, че усилията, които всички общински съветници положихме
през последните 4 години,
включително и ние, общинските съветници от ГЕРБ,
направиха така, че градът
определено да придобива
друг облик.
Той става все по-хубав, удобен за живеене.
Всички го виждат и го
признават, независимо от
каква гледна точка го оценяват. Усилията ни бяха
насочени към благоустро-

яване на градската среда
на община Габрово. Градът придобива европейски

вид. Направиха се доста
транспортни възли, найвече кръгови кръстовища,
които решават рискови,
конфликтни точки в града,
освободиха движението и
намалиха значително пътните произшествия.
Немалко е направено
и за жилищните райони,
където има доста подобрения. Асфалтирани са околоблокови пространства,
построени или ремонтирани са доста детски площадки, където играят малките габровчета. Обновени
са няколко парка, което е
безспорен плюс за града.
Става дума за парка на
Колелото, парк „Маркотея”

става все по-красив и посещаван от хората.
Доста неща се правят
за спорта в града. Извършен е ремонт на спортното хале на стадион „Христо Ботев”, а също така
и обновяване на едно от
футболните игрища.
Всички детски градини и училища в Габрово са
санирани, ремонтирани и
обновени, имат европейски вид. Това е безспорен
успех на изпълнителната
власт и на Общинския съвет. Нещата се случиха в
резултат на заложената
програма за подобряване
на градската среда.
продължава на стр. 2

Томислав Дончев иска професионализмът да е От проверените
водещ при назначаване на държавни служители 75% с нарушения
От края на миналата седмица е пуснат за
обществено обсъждане
Проект на Постановление
на Министерския съвет за
приемане на Наредба за
провеждане на конкурсите
и подбора при мобилност
на държавни служители.
Проектът е подготвен от
екип на вицепремиера Томислав Дончев. Самият
доклад на Дончев също е
качен в Интернет.
Авторите на проекта
смятат, че прилагането на
Наредбата за провеждане
валутни
курсове

USD - 1.76153, EUR - 1.95583, CHF - 1.79698, GBP - 2.13558

прогноза
ЗА ВРЕМЕТО

на конкурсите и подбора
при мобилност на държавни служители се очаква да
доведе до следните резултати:
- да подпомогне извършването на независима и стандартизирана
оценка на компетентностите, необходими за работа
в държавната администрация;
- да подобри обективността и ефективността на
извършвания подбор;
- да утвърди прилагането на конкурентното на-

ВТОРНИК 280/11о

чало;
- да гарантира открити
процедури при спазване
на принципа на равнопоставеност между кандидатите и прозрачност на
назначенията;
- да изведе професионализма като водещ
критерий за постъпване и
израстване в държавната
служба.
Още през 2015 година
бяха въведени два етапа
на подбор за бъдещите чиновници – централизиран
тест, който е задължите-

СРЯДА 27о/15о

лен за всички, и отделно препитване и интервю
в съответното ведомство
за успешно преминалите.
Преди две години въвеждането на двете цедки за
желаещите да работят в
администрацията беше отложено за октомври 2019а. През това време бяха
пускани няколко обществени поръчки – как да изглеждат самите тестове,
какви точно компетенции
да проверяват, самото им
изработване.
продължава на стр. 2

ЧЕТВЪРТЪК 29о/150

Специализирана полицейска операция по безопасност на движението е
проведена на 16 август на
територията на Севлиево.
В хода на полицейските
действия по метода за
„широкообхватен контрол“
са проверени 56 моторни
превозни средства и 61
души. Установени са 45
нарушения, за които са
наложени 35 глоби с фиш
и са съставени 10 акта.
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Пленерът по живопис в Боженци - емоционален
отговор на една възрожденска приказка
Вела Лазарова

Шест автори с различен стил, светоусещане и
път в изкуството рисуват
една седмица в базата на
художниците в Боженци.
Може би общото между
участниците в пленера, организиран от СБХ и ХГ
„Христо Цокев” - Габрово: Васко Василев, Дарина Цурева, Диана Митева,
Ема Вертерова, Лилия Балева и Мариета Конова,
е отношението към цвета,
идеи, изказани по съвсем
различен начин, чрез него,
цвета.
Художниците са създали картините си в условията на среща със заобикалящата ги сбъдната
„възрожденска приказка”.
Всички работи са един вид
въпроси - къде се намираме, докосване до реалността на Музей на архитектурно-историческия
резерват „Боженци”.
Това не са само пейзажи и композиции, а
емоции, които авторите
са пресъздали на своите
платна, защо не портрети
на преживени състояния.
Какво споделиха някои
от художниците за читателите на „100 вести”.
Лилия Балева, директор на Национална гимназия за приложни изкуства
„Св. Лука” - София:
„За пръв път съм в Боженци и много благодаря
за поканата да участвам
в пленера. Това беше едно
прекрасно преживяване с
много, много прекрасни
колеги. Създадох две работи - смесена техника,
не съвсем абстрактни, от
които би трябвало да се
разбере, че съм рисувала
в Боженци. Що се отнася
до приложните неща, те
навсякъде намират място,
а на нашия пленер тук
правим живопис в едно
много красиво място – Боженци”.

Дарина Цурева, също
кадър на НГПИ „Св. Лука”
и преподава по рисуване
и живопис:
„За първи път съм на
пленер в Боженци. За мен
най-впечатляващото, освен красотата, е срещата
с тези прекрасни момичета, с които не се познавах, колежките от Велико
Търново и Варна, и установихме едно прекрасно
приятелство, сътрудничество с бъдещи планове за
съвместна творческа дейност.
Кой ли не е чувал и
не знае за Боженци! И
тук пленерът, като всички
други в страната, е уникален, още повече, че е
организиран от Съюза на
българските художници и
ХГ „Христо Цокев” в Габрово, което е успех за нея
да продължи създадената
традиция, да я съживи с
нови участници.
Помним как годините на прехода бяха много трудни за държавните

галерии, в които отсъстват попълнения от творби
на цели групи художници,
цели поколения… А това е
памет за изкуството“.
Мариета Конова, габровка, преподавател по
живопис във ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий”, която
само преди месец гостува
със свои живописни работи и група великотърновски творци в ХГ „Христо
Цокев”:
„В Боженци идвам за
пореден път. Самата аз
организирам пленери за
моите студенти, а преди
това и с ученици от Школа по изобразително изкуство във Велико Търново.
Този пленер в Боженци за мен е един съвсем
нов поглед с промяна линията в творчеството ми,
още повече с екипа, който
срещнах тук.
Определено изненада бе и срещата с Лилия
Балева, преподавател в
моето любимо училище НГПИ „Св. Лука”. С колега-

Четири вечери лятно кино
върху стената на Хумора
продължава от стр. 1
Това ще бъдат някои от
незабравимите филми с
великия комик Чарли Чаплин, а от 20:30 часа могат
да гледат:
22 август - „На въдицата”
23 август - „Иван Василиевич сменя професията си”
29 август - „Шегата”
30 август - „Аз, печалният бог”
Входът отново е свободен, място има за всички,
но и всеки може да гледа
филма и в любимия си
сгъваем стол, ако си го
донесе! При лошо време
прожекциите ще са в Залата на жирафите. Всички
филми са със субтитри.
22 август, 20:30 ч.
„На въдицата”
Режисьор: Наталия Углицких; в ролите: Екатерина Вилкова, Константин Крюков, Марат Башаров, Игор Уголников,
Максим Матвеев; Русия, 2011.
„На въдицата” ни пренася на екзотични места
точно в разгара на курортния сезон. Защото главната героиня Рита, треньор
на деца по фигурно пързаляне, си е поставила
амбициозна задача. Нейният годеник е предпочел
сестрата на супербогаташа Власов. Всички знаят,
че Власов е на 13-о място
по богатство. Знаят, че се
увлича по подводни спортове и посвещава много
време на хобито си ня-

къде в Тайланд, при това
ходи там инкогнито. Само
че никой не знае как изглежда този човек. Това
не е пречка за Рита: тя е
решена да го накара да се
влюби в нея. И тръгва да
го издирва на мистичния
остров Тао. В търсенето
ще й помага журналистът
Костя. Какво се случва на
острова? Сред екзотика,
екшън, любов и...
23 август, 20:30 ч.
„Иван Василиевич
сменя професията си”
Режисьор: Леонид Гайдай; в
ролите: Юрий Яковлев, Леонид
Куравльов, Александър Демяненко, Наталия Селезньова и
др.; Русия.
Инженерът изобретател Александър Тимофеев –
Шурик, създава в дома си
машина на времето, която
неочаквано свързва жилището му с палатите на
цар Иван Грозни през XVI
век. Там се озовават съседът на инженера – пенсионерът домоуправител
Иван Василиевич Бунша, и
крадецът Жорж Милославски. В същото време царят
попада в новото време.
Повредата на машината
довежда до най-различни
неочаквани, любопитни и
забавни събития.
29 август, 20:30 ч.
„Шегата”
Режисьор: Яромир Иреш; в
ролите: Йозеф Сомър, Яна Дитетова, Лудек Мунзар, Евалд
Шорм и др.; Чехословакия.
Един от последните

филми на Чехословашката нова вълна, забранен
за показване в течение
на 20 години, разказва за
проваления заради младежка шега живот на героя Лудвик Ян и гротескно
завършилия му опит да си
отмъсти. Екранизацията на
едноименния роман от Милан Кундера майсторски
пресъздава основните му
теми за белязаните от комунистическите репресии
човешки съдби, за унищожаването на селото и
неговите традиции, за разрушените междучовешки
отношения.
30 август, 20:30 ч.
„Аз, печалният бог”
Режисьор: Антонин Кахлик;
в ролите: Милош Копецки, Павел Ландовски, Хана Лелитова,
Иржина Ираскова и др.; Чехословакия, 1969.
Тъжно-смешната история за опита на застаряващия прелъстител Адолф
да си отмъсти на отхвърлилата го млада жена е
заснета по първия публикуван разказ на Милан
Кундера. Eкранизацията
на Антонин Кахлик не предизвиква възторг у критиците, а писателят изключва „Аз, печалният бог“ от
окончателната версия на
сборника „Смешни любови“, за зрителите обаче
остава възможността да
се насладят на великолепния актьорски дует Милош
Копецки и Павел Ландовски.

та Диана Митева сме възпитаници на тази гимназия. Каква приятна среща
с моя преподавател Лили
Балева, която вече е и
директор, с Евгени Недев,
габровският директор на
галерията, който завърши
при нас във ВТУ.
Така че творческият
екип тук се оказа за мен
едно вдъхновяващо ново
начало и моите картини
отразиха това преживяване - емоционалният ми отговор. Мястото е различно, защото хората, които
срещнах, са различни.
Идвам след два други пленера - в манастира
„Грачаница“, Сърбия, и завършилия наскоро, този
на Дунава, в Оряхово.
Всеки пленер си има
свое звучене - мястото му
като природа и архитектура, хората, с които живеем и споделяме идеи.
В Боженци ми повлияха работите на колегите,
които те създаваха. Намирам, че този пленер тряб-

ва да бъде отстояван. И не
само от галерията в лицето на нейния ръководител
Евгени Недев, но нека и
Община Габрово съдейства пленерът да бъде съхранен, защото важността
на това събитие е значима
с пристигане на творци от
цялата страна, присъствието им след това в обогатения й фонд с творби.
Един много прекрасен
начин съвременно изкуство да влезе в галерията,
а обогатяването му - възможност да се съхранят
следи от нашето поколение.
Благодарим за прекрасните условия за работа в къщата на СБХ, ателието, ширналия се зелен
двор… Община Габрово да
помага, за да идват повече участници в пленера.
Ние сме артисти, които освен да рисуваме, искаме
да пеем, да играем хора.
Нека да звучи музика“.
Диана Митева от Варна. Занимава се с живопис, графичен дизайн,

печатна реклама. Била е
на пленери по живопис в
Сърбия, Македония.
„Радвам се на случайната среща с колега и
преподаватели от гимназията по приложни изкуства в София, която съм
завършила. След морето
тук е много чист въздухът,
вечерите - хладни. Боженци - великолепна природа,
в която душата се отваря.
Скътан спомен за години
напред. Много щастлива
бях тук и даже ми е мъчно,
че пленерът свършва. Двете полуабстрактни работи
- акрил, са от цикъла „Спирали на разума”. Работи
от този цикъл се намират в австрийска галерия.
Идеята ми беше да подкрепя този цикъл и с работи от Боженци. Всички
очакваме и другата тръпка
от рисуването, преди да
се разделим - изложбата в
Габрово.”
Евгени Недев, директор
на Художествена галерия
„Христо Цокев” - Габрово:
„Като се разглежда

фонда на галерията от
международния пленер,
тази година без чуждестранно участие, прави
впечатление присъствието и на много авангардни
неща. От неговото начало
през 1974 г. е претърпял
развитие въпреки неколкократно прекъсване. Имаше години, когато Община
Габрово го финансираше.
В 2015 г. в организирането
му се включиха и музеите „Етър” и „Боженци”. От
2016 г. го организира СБХ
и ХГ „Христо Цокев”. Надяваме се Община Габрово
следващата година да го
подкрепи отново и участниците да бъдат 10 художници. Да има възможност
за участие на творци отново от чуждестранните
побратимени градове.
Традицията всеки художник да оставя по две
платна продължава - по
едно за ХГ и СБХ”.
Изложбата с творби от
пленера в Боженци се открива днес в 17.30 ч. в ХГ
„Христо Цокев” - Габрово.

Д-р Пламен Панов, общински съветник от групата на ПП ГЕРБ в ОбС - Габрово:

Габрово става все по-хубав и удобен за живеене
продължава от стр. 1
Тя се изпълнява точно и
методично. Надявам се и
следващият Общински съвет да продължи да работи в правилната посока. Тя
вече е начертана.
- Убеден сте, че местният парламент е взел важни за хората решения?
- Определено през
тези години сме вземали
решения, които помагат за
развитието на Габрово в
най-добрата посока.
- Опозицията обаче твърди, че общинските
съветници от ГЕРБ единодушно, без дебат приемате всички предложения

на кмета. Има ли случаи,
когато местният парламент е приел не кметско
предложение, дадено от
опозицията?
- Това, което казва
опозицията, е нормално
да го каже, именно защото е опозиция. По най-важните въпроси опозицията
също подкрепя кметските
предложения, тъй като те
водят до развитие на града.
Неведнъж е коментиран проблемът с дебатите.
Важно е, според мен, те
да се водят в постоянните
комисии, които подробно
разглеждат предложения-

та на общинската администрация. Сериозни дебати
има и на заседанията на
групата на ГЕРБ, за да сме
подготвени и да имаме аргументирани мнения.
Свидетели сме на оттегляне на предложения,
след като опозицията не е
била съгласна и се е мотивирала точно. А това, че
само част от опозицията
води дебати в зала, донякъде е разбираемо.
- Каква е оценката
Ви за работата на Общинския съвет?
- Смятам, че добре сме
си вършили работата в
рамките на възможното.

Всички искаме да е добре
и още по-добре. Но всички знаем, че общинският
бюджет е като семейния.
Както всяко семейство
разполага със средствата,
които има, така е и с Общината.
При условията, при
които работим, бих дал
добра оценка за дейността на Общинския съвет.
Шестицата трябва да се
завоюва от следващия Общински съвет.
     Най-вярната оценка за
работата ни ще дадат хората на местните избори.
Очаквам, както винаги, тя
да е правилна.

Томислав Дончев иска професионализмът да е
водещ при назначаване на държавни служители

продължава от стр. 1
Сега с наредбата се
създава самият ред за
провеждането на тестовете и вторият етап на
подбор за пост в администрацията. Самите тестове
ще се провеждат от Института за публична администрация (ИПА), ще са в
три модула, а времето за
решаване ще е точно два
часа.
Нивото на трудност на
задачите в модулите пък
е съобразено с групата
длъжности, за които се
кандидатства – за експер-

ти или за висши служители.
Първо се проверява
общата им компетентност,
после - какви познания
имат в административната
уредба, а накрая и компютърните им познания.
Сега от наредбата става ясно, че кандидатите
с дислексия ще имат 20%
повече време, за да се
справят с решаването на
задачите. Те обаче трябва
да докажат с медицински
документ, че имат подобно
състояние.
Квесторите пък задъл-

жително трябва да са минали тест за лоялност, т.
нар. тест за интегритет.
Преди всяко препитване
те ще трябва да попълват
декларация за липса на
конфликт на интереси с
някои от кандидатите. Освен служители на ИПА, те
могат да бъдат и външни
лица, с които институтът
е сключил договор. В залите, където ще се провеждат централизираните
тестове, може да има и
камери, е записано в наредбата.
Всички, които са мина-

ли успешно теста, отиват
на второ препитване в съответното ведомство.
Там в зависимост от
длъжността, за която се
кандидатства, може отново да държат тест, писмена разработка или предлагане на концепция, като
последните две работи ще
се проверяват от изпитна
комисия, а оценките ще са
по 5-степенна скала.
Следващата стъпка е
интервю, но до него стигат само онези кандидати,
които на писмената си работа имат поне резултат 4.
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ОУ "Неофит Рилски" спечели наградата "ПроКултура”

Българска
асоциация на работодателите в
областта на културата и
Граждански институт връчиха годишните награди
„ПроКултура” 2019 за принос в разширяването на
достъпа на младите хора
до култура.
„ПроКултура” за ця-

лостен принос за разширяването на достъпа на
младите хора до култура в
категория „Училище” беше
връчена на Мая Колева,
директор на ОУ „Неофит
Рилски” - Габрово, за целенасочена и системна
работа за разширяване и
подпомагане достъпа до

култура на младите хора
чрез създаването и функционирането на 9 клуба
за извънкласни дейности, свързани с изкуства,
и провеждането на Ден
на таланта. Церемонията
се проведе в Социалната
чайна във Варна и е в
рамките на VII Национална
конференция „Достъп на
младите хора до култура ролята на фестивалите по
изкуства”.
Мая Колева сподели
опит на конференцията по
отношение на работата с
учениците в училищните
клубове за извънкласни
дейности и по проекти,
която съдейства за интелектуалното развитие на
децата и поемане на отговорности.
Ето какво каза г-жа
Колева за „100 вести“:
„През
изминалата
учебна година девет от тях
са в областта на изобразителното и приложното
изкуство, музиката, танците, дигиталното изкуство:
клуб „Фолклор и традиции“, Клуб за народни и
характерни танци „Дъга“,
клуб „Латино танци“, Мажоретен състав, клуб
„Пейте с нас“ - вокална
група, клуб „ДАР - детска арт работилница“, клуб
„Цифрова магия“, клуб
„Традиции“.
     Всеки ученик получава
шанс да заеме достойно
място в училищната общност, в средата на своите връстници. Участието
в разнообразни дейности,
съобразно интересите си
детето се изявява там, където се чувства най-способно. Ако има някакви
затруднения в учебната

дейност, те могат да бъдат компенсирани чрез
изяви в други дейности
в извънкласните занимания. По този начин всеки
може да заслужи уважението на приятелите си, да
придобие самочувствие.
Иновативните форми на
извънкласна дейност спомагат за привличане на
родителите като партньори
на училището при подготовката на представителните изяви. „Мотивацията
на учениците зависи от очакванията им за бъдещата
им социална и личностна
реализация, а подходяща

Заключителният формат дава възможност за
изява на всички таланти, изгражда интерес и
уважение към културата и
традициите, развива умения за работа в екип и
партньорство с активното
участие на педагогическата колегия и родителите.
Провеждането на целенасочени занимания с
учениците в извънучебно време, организирани
от училището, цели да се
осъществи многостранно
възпитателно въздействие
в свободното време на
децата и да осигури раз-

веждането на новите образователни методики и технологии е част от работата
на учителите в училище.
Модерното и съвременно училище трябва да
се превърне в място, където учениците, учителите
и родителите се чувстват
приети, подкрепени и се
опират на споделени ценности. В такова училище
учениците ще търсят баланс между конкурентност
и сътрудничество и ще бъдат водени от принципа,
че всички трябва да успяват. Предназначението
му не е просто учители-

трябва да имат условия
както да учат, така и да
творят, да имат алтернатива да се развиват в сферата, в която са най-добри. Училището трябва да
подтиква към креативност,
да дава сигурност и подкрепа. Да няма граница
между учебен процес и извънкласни и извънучилищни дейности, а основната
ни дейност се превръща в
търсене на таланти и способности у всички деца и
развиването им. Те трябва
да имат избор, обучението
им да бъде повече индивидуализирано.

форма за изява е Денят
на таланта, който се е
превърнал в традиция за
училището. Тази инициатива се провежда всяка
учебна година през месец
април и тя се е превърнала в своеобразен училищен празник.

ширяване на достъпа до
култура на младите хора.
Това въздействие е свързано с придобитите знания
по време на обучението,
ето защо то е необходимо за развитието и възпитанието на личността. За
постигане на тази цел въ-

те да предадат знания на
децата, а да е място за
взаимно учене, за търсене на информация и за
сформиране на екипи по
интереси. Място, на което
всеки ще уважава правата
на другите, ще получава и
ще дава подкрепа. Децата

Давайки повече възможности на учениците
чрез извънкласните и извънучилищни дейности и
достъпа до изкуство, училището става по-модерно,
по-практично, по-забавно
и оптимизиращо времето
на децата.“

адрес "100 вести"

Мисли, породени от едно "Свидетелство за народна признателност”
Д-р инж. Христо Мандев
– член на Изпълнителното
бюро на Областния съвет
на Съюза на ветераните от
войните на България в Габрово
***
Интересно е, че свидетелството не носи подписа
на Фердинанд, а на цар
Борис Трети, тоест, издадено е поне две години
след смъртта на редник
Колев. Според датата (26
октомври) явно редникът е участвал във военните действия при завоя
на Черна - битката между българските войски и
тези на Антантата по време на Първата световна
война, която е октомвриноември 1916 г. В нощта
на 14 октомври 1916 г. е
кулминацията на битката

майстор-строител Продан
Колев Христов от село  
Мрахори. Срещу името си
прадядо Продан е оставил немалко фабрични и
жилищни сгради в Габрово, Силистра, Севлиево,
Свищов и други селища из
България, но за Габрово
специално трябва да се
споменат сградите на Падалското училище, старото
Снимка на дядо ми редник Христо Проданов Колев като техническо училище и извойник и на снимката долу - с неговата рота
точното крило на АприлоИсторията на България рамка, „Свидетелство за вската гимназия. Негово
е изтъкана от войни, жерт- народна признателност” дело също така са старата
вите от които са безброй. на моя дядо по майчина бирена фабрика, фабрика
Но в народната памет са линия редник Христо Про- „Александър”, еснафската
записани само имената на данов Колев от село Мра- фабрика и текстилната фамалцина герои, загинали хори, Габровско.
брика на Рашеев, хотелипо бойните полета. А колко
Майка ми е била шест- те „Европа” и „Бристол”,
други храбреци достойно годишно дете, когато баща Грънчарският и Горнокрайса воювали за свободата й е загинал край Бито- ският мост, севлиевските
и независимостта на ро- ля на 26 октомври 1916 г. казарми и др.
дината, изгубили живота Къде му е гробът, никой
В прослава на името
си и гробовете им са не- не може да каже, защо- на майстор Продан е и
знайни?! За тях народната то убитите тогава са били геройски загиналият преди
признателност как е била много и дали имената на 103 години негов син Хрисизразявана?
всички са изписани на па- то Проданов Колев, чийто
Такива мисли ме спо- метниците край Битоля?
гроб, като потомък, бих
ходиха, когато в личния си
Дядо ми е бил син на желал да разпозная сред
архив открих, сложено в известния по онова време загиналите край Битоля.

в завоя на Черна. Тогава
сръбските войски предприемат 8 последователни
атаки, които са отбити до
една от българските защитници. Цели 3 дни след
това сърбите не атакуват.
Трупат сили и се възстановяват за нови атаки. На
18 октомври 1916 г. те преминават река Черна при
Брод и се укрепяват на
левия бряг. Първа българска армия прави контраатака, но тя е неуспешна.
На 23 октомври огънят на
противника достига огромни размери. Французите
действат в полето при Кенали. Най-вероятно тук на
гара Кенали, която е в Община Битоля (както е записано в свидетелството),
е загинал геройски редник  
Христо Колев.
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Вокалният педагог Георги Делиганев на 85 години

лен.
Истинският певец не обижда, не гледа мрачно на света
около себе си. Не натоварва
другите, той може да зарази другите, близки, приятелите
си, дори непознати със своето
певческо чувство.
Песните се изпълняват със
скромни жестове, преживяванията са приятни, мечтите са
сбъднати. Песента носи радост,
филмът след това е хубав. Песента не е в парите, в букета
цветя, в хубавото вино, в новия
автомобил или в скъпата дреха. Тя е закодирана в способността, че я пеем, тя е вътре
в нас, певците, не зависи от
нещата около нас.
Когато певецът е седнал на
стол на репетиция, трябва да
обхване половината от стола, а
не облегнат, отпуснат на облегалката. Трябва да се чувства
като на педали, все едно, че е
на пружини. Този стоеж спомага за диафрагменото дишане,
разбира се, и при верижното
дишане, при по-дългите фрази
поначало той пее прав.
Човек, за да пее, трябва да
притежава глас. Неслучайно
великият италиански композитор Джакомо Росини е казал:
„Певецът трябва да притежава
три емоционални качества –
глас, глас и глас!“.
За глас университет няма!
Той е дар от природата. Трябва
да се развива и съхранява.
Изпълнителят трябва да има
визия и да е изключително
здрав, с добър гръден кош и да
живее с режим.
Песента е любов и живот.
Свързана е най-много с живота и бита на хората. Придружава техните ежедневия,
обогатява, възражда чувствата,
мислите и духа. А при пеенето
на мутети, мадригали, хорали
и спиричуели в огромните западни европейски катедрали
като на Холандия, Швейцария,
Германия, Англия, Белгия, Италия, Австрия, Франция, Русия,
Белорусия и Украйна чувстваш, че божествено се унасяш
във висините всред красиви,
бели, пухкави, кълбести облаци
на безкрайната синева, които
виждахме, когато летяхме със
самолета IL-18 над Атлантическия океан за международния
конкурс в град Корк, Ирландия.
„Родна песен нас навек
ни свързва“, „За многая лета“,
„Песента е хляб, вода, въздух
и топлина“. Изпята от сърце, е
езикът на душата. Тя ни отваря
вратите в живота.

- Мира, можеш ли малко
подавател в университета в
Благоевград, бяха незаменим по-високо да я изпееш?
- Да! - каза детето.
тандем. За съжаление, дириВнучката ми деликатно ме
гентът ни рано напусна белия
свят. Вечна му памет, лека му погледна.
- Дядо, дай й тон от попръст! С едноминутно мълчависока тоналност – помоли г-н
ние хорът почете паметта му.
Спомени... Спомени... Мно- Делиганев.
Дадох й тон и я подканих:
го фестивали, много концер- Мире, айде!
ти. Репертоарът ни беше над
Момичето изпя песента за
400 песнопения. Седем пъти
сме защитавали България на втори път с модулация. Г-н
международните конкурси за Делиганев сега вече отсече:
школувано пеене в Европа. „Крушата не пода по-далеч от
Прославяли сме се на първите дървото!“.
Без песен няма стабилност,
места по класика и полифония.
Сцената беше нашият олтар, реалност, а само ефимерни
знаехме, че песента е част от сънища. С песента откриваморалните добродетели, а като ме величието, истината, затова
качество на морала бе опора сме силни, радостни, свободна благоденствието, защото е ни. Песента е най-индукативното общуване между хората.
душа на величие.
Свършиха разговорите, за- Песента е нашето богатство,
почнахме песните, както си ги нашето съкровище. С песента
казваме, за маса - „Черней, се надниква в духовната грагоро“, „Хубава си, татковино“, дина на човека. Всяка песен
„Хубава си, моя горо“, „Що ми има свой аромат, свой чар,
е мило и драго“, „Облаче ле своя романтика. Песента облабяло“, „Обичам те, Българийо“ городява човека. Прави го поАлександър Райнов – солист на Александър Танев.
добър, мъдър, щастлив, а мъдГрадусът се вдигна. Косьо ростта му дава здраве и живот.
Поредната топла лятна юл- Фалцета не се въздържа – про- Когато се изпълнява песен,
ска дъждовна вечер не сплаши викна се: „Калинка, калинка“. гласът кореспондира с мозъка
бившите хористи от емблема- Петър Ламбов и той се обади: и сърцето. Сякаш всичко идва
тичния мъжки оперен хор на „Не казвай либе лека нощ“.
от дън душа. Песента никога не
запасните офицери „ЕмануСолистът ни беше безупре- остарява, а който я изпълнява,
ил Манолов“ - Габрово, чи- чен.
се подмладява. Докато живоито действащи две камерни
Изпълнихме и „Обесване- тът е кратък, тя е вечна – поформации понастоящем пеят в то на Левски“ във връзка със беждава. За нейното изпълнецърковните храмове „Успение 182-годишнината от рождение- ние трябва да си с прекрасна,
Богородично“ и „Света Троица“ то му. След това ред дойде на чиста, кристална душа, защото
под вещото дирижиране на любимите градски песни, Сашо е чудотворно дарение на приг-жа Бистра Мамулева и г-н Калинката започна: „Жана“, родата, а школуваната песен е
Алексей Шепелев.
Дъждът не спираше, като Георги Василев  Делиганев е провъзче ли времето плачеше. Искагласен  за почетен гражданин на град Габрово на 23
ше може би тази вечер песни
да се леят в бившето рес- октомври 1987 г. Той е известен български вокален
торантче „Катеричката“, сега педагог, дългогодишен художествен ръководител
Клуб на архитекта. С чадърите на Мъжкия хор на запасните офицери „Емануил Мазаведението набързо приюти нолов“, превърнал го в един от водещите състави в
нетърпеливите хористи. Тук
тази вечер 85-годишният вока- българското мъжко хорово пеене със спечелените 7
лен педагог – бивш заместник- първи награди от престижни международни хорови
директор на операта в Русе, конкурси. Провъзгласен заради активната му и дълг-н Георги Делиганев, малко гогодишна дейност като вокален педагог, за принопоприведен вече, но все още
са му в развитието на мъжкото хорово пеене у нас
запазил своята грееща, очарователна усмивка на руменото и за постигнатите под негово ръководство високи
лице, придружен от своя по- художествени резултати от габровския Мъжки хор
малък син, се ръкува с всички на запасните офицери „Емануил Манолов“.
певци и вдигна наздравица.
Този наш преподавател остава „Сънувах те до мен“, „Аз искам загадка, мистерия, странна мав сърцата ни голям педагог. да те забравя“, „Грях ли е, че гия, живот. И баба Ванга да се
В продължение на години ни те обичам толкоз силно“, „Ми- събуди, не може да я развърже
внуши до болка да обикнем наха години“. Второкласничка- тази магия.
най-хуманното изкуство – пев- та Мира Райнова, която бе
Класическите песни и муческото. Вечерта на 15 юли най-милата гостенка, изпълни зика са космическо послание,
чествахме неговия юбилей. песента из репертоара на хора създадено от хората на земяЮбилеят на обаятелната лич- - „Красавица“, от френския та, да спасяват душите ни, да
ност Георги Делиганев. Той и композитор Франсис Пуленк. ни променят, да намираме пътя
нашият голям диригент проф. Г-н Делиганев я повика по-бли- към себе си. Вижте езика на
Христо Арищиров – бивш пре- зо до себе си.
музиката – универсален е, не

се нуждае от превод. Музиката
е нематериална храна на любовта, дава душа на вселената,
а песента е духовна храна на
човека, започва там, където
свършват думите. Музиката не
можете да я пипнете, можете
само да я чувствате. Тя се
възпроизвежда или преражда
постоянно. Например „Лунната
соната“ на Бетовен, създадена
преди 200 години, звучи постоянно и винаги друга. Или
„Аве Мария“ - автентичната на
Бах – Гуно, колкото я слушаш,
по ти се харесва – истинско
удоволствие, или „Отче наш“ от
Римски Корсаков.
Песента трябва да се пази
като свян, защото разведрява
най-омразните сърца. Песента
е солидарност с хората и протест срещу действията чужди
на човешката логика.

Държавна опера - Русе почете с оперен галаконцерт 85-годишнината от рождението на музикалния педагог и знаковата фигура и в българското хорово изкуство Георги Делиганев, който се състоя на 29 юни.

Няма певец, който да не знае името му,
той отдавна се е превърнал в институция.
И е абсолютен авторитет в работата си

Александър Райнов

„Песента е оазис
на човешката
душа - любов и
живот”

Майсторът на
човешкия глас

Работата на Георги Делиганев с Русенската опера винаги
е вървяла паралелно с изключително плодотворната му дейност в Националното училище
по изкуствата „Проф. Веселин
Стоянов“ в Русе и с най-реномирания български хор – хор „Родина“ – Русе. В този елитен хоров състав той работи 26 години
съвместно с големия български
диригент проф. Васил Арнаудов
– от 1965 година до смъртта му
през 1991 година.
Сътрудничеството на Георги
Делиганев с Русенската опера има дългогодишна история.
През определени периоди тук
той е работил като вокален педагог, като вокален консултант,
като консултант по художествените въпроси, като заместникдиректор и като директор на
русенския оперен театър. Години наред той ръководи Вокално
студио, където обучава младите
солисти и спомага за цялостното повишаване на тяхната
квалификация. Дълги години той
оказва решаващо съдействие на
ръководствата на института по
отношение на вокалната реализация на редица постановки.

Специално трябва да се подчертае целенасочената му работа
по издирването, привличането
и подготовката на местни кадри
за нуждите на Русенската опера.
Резултатът е респектиращ – години наред между 10 и 20 негови
възпитаници пеят на сцената на
Русенската опера, независимо
от неизбежните промени в състава. Той е първият български
вокален педагог, който се заема
целенасочено и задълбочено с
проблемите на масовото вокално възпитание в българските хорове.
Маестрото е бил удостоен
за втори път с Наградата „Русе“
- този път - за цялостна дейност
- „… за неоценими заслуги за
издигане и утвърждаване авторитета на българската певческа
школа у нас и зад граница…“.
Известният музикален критик Екатерина Дочева пише за
Георги Делиганев: „Днес няма
певец, който да не знае името
му. Той отдавна се е превърнал
в институция и е абсолютен авторитет в работата си – поради
моженето си и поради рядката
си почтеност и работоспособност“.

Това интервю е направено
през 2009 г. за  вестник „Култура“ - Брой 35 (2562),
15 октомври 2009 г.  от
музикалния критик
Екатерина Дочева
Георги Делиганев (1934) е
вокален педагог почти половин век. Това изречение съобщава всичко. И нищо.
И  днес няма певец, който да не знае името му. Той
отдавна се е превърнал в
институция. И  е абсолютен
авторитет в работата си,
независимо от сложната
материя и още по-сложните „вокални” взаимоотношения. Поради моженето си.
И  поради рядката си почтеност и работоспособност...
Подготвил е над 130 певци
и певици, много от тях работят отдавна извън България. А прочутите му ученици

също никак не са малко. Найкъсният пример, който ми е
известен: от десетина години и басът Орлин Анастасов, и неговият брат Венцислав Анастасов с гордост
произнасят името му. Орлин всъщност завърши само
„Академия Делиганев”. Това
му спести няколко години и
той започна кариерата си
22-23-годишен.
Всички музиканти знаят
какво е Георги Делиганев и
за българските хорове. Той
бе вокален педагог на хор
„Родина” от 1965 година до
смъртта на Васил Арнаудов
(1991), с когото бяха световно сравним творчески тандем. В дългия ни разговор, от
който тук влиза само част,
той говори за консултациите, неговите и на Арнаудов,
из цяла България – викали са
ги като лекари, като спешна
помощ пред голяма изява или
конкурс – диригента и вокалния педагог.
Делиганев напълно заслужено се радва на уважението
на съсловието. И  продължава да се отстоява. Почетен
гражданин на много градове,

Песента е вътре в певеца.
Тя е част от човешката същност, от доброто начало на
човека.
Песента не е самостоятелно явление. Тя не е събитие,
предмет или дейност. Няма материално измерение. Тя е чувство, усещане, състояние.
Песента възниква спонтанно. Не може да бъде планирана или организирана. Когато
певецът пее, той се усмихва,
защото усмивката е слънцето
на душата, очите му блестят.
Има чувството, че тоновете са
пред погледа му. Това показва,
че има гласови данни. Спокоен
е. Ако не му достига глас, измъчва се, зачервява се, тонът
му отива в тила. А когато пее с
усмивка, като на шега, тогава
неговото състояние го прави
различен, по-добър и внимате-

получил и ордени, и медали,
той работи във вокалната
студия на Училището по изкуствата в Русе, чийто основател е.
Говори за „почтената” си
възраст, но нищо във вида
му не я издава: продължава
да е като скала, осанката му
внушава сила, сигурност и
респект, сините му очи винаги светят в иронична усмивка, а „чапрашик характерът“
му се чувства и в думите,
и в интонацията. Но никога
не е трудно да се разговаря
с него, защото той мисли
конкретно и словото му е
прямо и целенасочено.

- Как решихте да се посветите на човешкия глас?
- Бях студент по пеене на
професор Елена Орукин, неин
асистент по-късно беше Елена
Киселова. И винаги съм имал
интерес към това как стават
нещата, търсел съм обяснение. И това бе забелязано от
професор Орукин. Работейки
с мен, тя винаги имаше едно
наум и се стараеше да ми
обяснява неща, които са свързани с методиката, като не-

прекъснато повтаряше едно и
също (то и за мен стана верую)
- че всеки певец е отделен случай, независимо за какви школи приказваме. И основното,
което прави педагогът, е да намери мястото на този отделен
случай в общата схема. Тя успя
да ми издейства от колегите си
възможността да посещавам
и техните часове. Да мога да
видя и други вокални педагози.
И това бе важно, защото всеки
си седеше в неговата си кула
и пазеше тайните си – да не
би нещо да се научи от другия,
специалните тайни неща (смее
се). Така че това беше голям
жест от нейна страна за моята
бъдеща кариера...
- Кои бяха тогава преподаватели?
- Всички големи имена.
Имаше само една основна
разлика – при работа с мъжките гласове единственият, който
се занимаваше официално с
преходи, беше Христо Бръмбаров. При другите случаи, особено при жените педагожки, се
говореха работи, които сега,
от позицията на времето, не
могат да се приемат.
Продължава на стр. 5
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Няма певец, който да не знае името му, той отдавна се е
превърнал в институция. И е абсолютен авторитет в работата си
Продължава от стр. 4
Включително и това, че
като дойде един бас на до
диез, на ре и започне да се
чуди какво да прави, те казваха: „Това ще стане спонтанно”. А как ще стане? В резултат на което вечер всички се
събирахме и си споделяхме
проблемите. Та оттам започнах. Но за окончателното
ми решение да ставам педагог един много печален случай реши въпроса. В края на
следването си преживях две
тежки операции на гласните
гънки, от които първата беше
напълно неуспешна, а втората
беше перфектна. Но лекуващият лекар, един известен
професор, ми каза: „Моето
момче, ти ще решиш въпроса
сам. Това са доброкачествени
тумори, от които може нищо
лошо да не стане. Но това
е работно място и когато се
натоварват, може да станат
и злокачествени”. Наистина,
нищо ми няма оттогава. Гласът ми беше и продължава да
бъде в идеално състояние. Но
мислейки по въпроса и съветвайки се с родителите си, особено с баща ми, който беше
голям авторитет за мен, аз
реших въпроса веднъж завинаги. Защото няма по-голямо
наказание за един певец да
не пее. И решавайки го веднъж завинаги, престанах да
мисля за евентуална бъдеща
кариера на оперен певец.
- Как се създаде системата на Делиганев?
- Системата, доколкото
е моя, се разви в годините.
Много неща се преосмислиха
и в момента имам твърда концепция за това как се работи.
Тя е плод на всичко, което
съм прочел и провел на практика – многократно с всички
видове гласове. Аз още в началото започнах да работя с
всички видове гласове. Защото има и специализирани педагози, които работят с мъже,
други работят с жени, едни
– само с тенори, други – само
с баси и т. н. Но аз знаех, че
това нещо ограничава професията.
- Чувала съм от певци, че
има разлика в половете по
отношение на работата с човешкия глас. Казват, че трябва да се използва различен
подход. Вярно ли е това?
- Съвсем естествено е, че
не може с едно колоратурно
сопрано, тежащо 45 килограма с палтото, да се работи
така, както с един 110-килограмов бас, двуметров. Разликата е огромна от физиологична гледна точка. Примерно,
високите гласове се ползват
във всички случаи с по-високо

дишане и по-облекчена опора,
докато ниските – точно обратното. И още най-различни показатели. Трябва да се работи
внимателно и компетентно.
- Колко бързо слагате диагнозата на един глас – става
ли, не става ли?
- Има гласове, за които на
десетия час може да се каже
– явно е природно дарование.
А има гласове, на които е
необходима поне година, за
да се утаят работите и да се
види накъде ще отидат. Защото има певци, които неистово
теглят - с всеки час, с всеки
изминат ден отиват напред.
Т. е. израстването им върви
плавно. А при други не върви,
не върви, не върви... И в един
прекрасен момент изведнъж
пропяват. Не е чудо, разбира
се, те вече имат натрупвания,
които сработват.
- Имали ли сте случаи на
разминаване с прогнозите
си: да мислите, че от един ще
стане нещо, а то да не става,
и обратното...
- Имал съм, разбира се!
Само че понятието – от този
става, а от онзи – не, е много
разтегливо. Защото едно е да
се прехранваш от пеене, друго е да правиш певческа кариера. Има хора, които макар
и рядко, разбират след еднадве години, че не могат да
направят солистична кариера
и ако са умни, се ориентират
към професионалните хорове.
Много важна подробност за
един певец е навреме да усети за какво става. Защото певецът солист, оперният артистсолист, освен глас и певческо
можене, трябва да има и други качества - преди всичко
нервна система, непоклатима
нервна система, защото найнапред тя рухва. След това
трябва да има „здраво гърло”.
Има гласове челичени, които
колкото по ги биеш, те стават по-здрави. Има крехки
гласове, които не могат да
носят натоварвания. И това
също педагогът трябва да го
разбере – от коя категория е,
защото при едните е нужна
щадяща методика, а другите трябва да се натоварват,
това натоварване им създава
навици, които са безценни в
професията.
- Има ли естествено поставени гласове?
- Има, разбира се. Това са
най-щастливите хора. Примерът е Фьодор Шаляпин. Той е
природно поставен глас. Операта „Дон Кихот” е написана
за него.
- България се слави като
страна на певци. И един певец с добри данни идва при
педагога, но после нещата

никак не стават, не се получава нищо. Дали това се дължи
на неустойчивата природа на
певеца, или на някакъв не
особено добър подход на педагога? Изобщо, как гледате
на израза „българска вокална школа”?
- Това е много сложен въпрос. Но когато се появи лице
с явни природни дадености,
задължение на педагога е да
направи така, че да развие
тези природни дадености. А
не да направи това, което си
е решил да направи с този
глас. Основна грешка е да
започнем да поправяме природата. Певецът трябва да
бъде така направен, че като го
слушаш, да мислиш, че никога
не е учил. Тоест природната
даденост трябва да се потупва
отляво, отдясно, да се гали,
никога да не се действа „срещу”.
- Но за това педагогът
трябва да има рентгенови
уши, нали?
- Абсолютно.
- Вие кога разбрахте, че
притежавате този талант?
- Много отдавна. Аз имам
интуиция, на която вярвам
безрезервно. И другото качество, което, за съжаление,
не разбирам защо няма популярност в България, е така
нареченият вокален слух. Фатална подробност за вокален
педагог и за певец. То е онова
качество на музикалния слух,
с което не само се чува кое
е високо и кое – ниско, но и
в звука се долавя информация. Защото пеенето е свързано с мускулни усещания, с
вибрационни усещания, със
зрителни усещания, че и с
вкусови усещания... От конкретния звук се разбира къде
са проблемите и точно къде
трябва да се пипне.
Разбира се, певците са
два вида: едните са весели
хора, които пеят като славейчета и си използват главата
само като резонаторна ку-

тия... И други, които прекарват
цялата технология през съзнанието си. Те мислят. Така че и
това трябва да бъде изяснено
– като работиш с един човек,
да разбереш от кой вид е. Защото има и междинни форми.
Тези, на които им казват „художествен тип”, са щастливи
хора. Защото когато се имитира, не се мисли. И затова
има много хора с ограничен
манталитет, които стават добри певци, защото имат нюх
към пеенето и интуиция, без
да са блестящ интелект.
- Това не им пречи да пеят
добре.
- Да. Но! Голям певец не
можеш да станеш, ако не си
личност и ако нямаш съответния интелектуален багаж.
- Да се върнем към големия педагог. Цял живот
сте стояли някак зад кулисите. Нямате звания, не знам
изобщо канили ли са Ви в
Академията, отказвали ли
сте? Затова Ви питам. Вие
сте Георги Делиганев, когото
познават всички в България,
но той си седи в Русе... Някак сте като самотен връх, не
признаващ никакви институции.
- Много съблазни съм
имал - и за София, и за извън
България - имах готови оферти. Но ако трябва да бъда съвсем честен, аз имам проблеми
със зодията си – Овен съм,
което ми е носило големи
неприятности. И... не мога да
понасям да ме командват, да
ме управляват, да ми насочват
мисленето и т. н. Тук съм имал
самостоятелност, никой никога
не ме е надзиравал. Освен в
случаите, когато тази мъдра
жена, г-жа Елена Киселова,
идваше от време на време
в Русе да общуваме. На нея
винаги съм можел да задавам
въпроси, на които да получа
адекватен отговор. Но иначе
съм бил напълно самостоятелен в работата си. Трябва да
си призная, това е основната

С ъ о б щ е н и е
Учредителите и партньорите
на Априловските награди за литература
ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА КНИГИ, издадени в периода от 1 септември 2018 г.
до 31 август 2019 г., или ръкописи в следните жанрове: поезия, проза, литература за
деца, хумор и сатира, етнография, краезнание. В конкурса могат да участват всички
автори, родени или дълго пребивавали на територията на община Габрово, както и
всички редовни членове на Дружеството на писателите – Габрово. Книгите или ръкописите (в два екземпляра), придружени от кратка творческа биография, трябва да
бъдат предадени до 31 август 2019 г. в Отдел „Краезнание” на Регионална библиотека
„Априлов-Палаузов” – гр. Габрово.
временен режим на
водоподаването на селата
Златевци и Милковци
Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода и по предложение на
кметския наместник, от 08.08.2019
г. се въвежда временен режим на
водоподаването на селата Златевци и Милковци, както следва: Водата ще се спира в 7:30 ч. и ще се
пуска в 19:30 ч. Забранява се ползването на питейна вода за напояване
и други цели, различни от питейно
- битовите.

Имоти продава
Монолитен гараж на улица „Зелена ливада“, до гробищния парк, се продава на
тел. 0899/219-257. [11, 11]
Апартаменти и други ново строителство, в идеален
център се продават на тел.
0888/447-096. [22, 19]
Къща в село Костенковци с
дворно място, асми, геран,
сайван за гараж се продава
на тел. 0878/863-875. [11, 5]
Гарсониера на ул. „Морава“ 4, ет. 6 се продава на
тел. 0898/657-888. [11, 4]

причина. Другата причина са
известни житейски несгоди,
свързани с личния ми живот
и със семейството ми. За София имах много покани, но
официална покана за работа
в Академията не съм получавал. Като завърших академията, бях добре и по актьорско
майсторство. И с решение на
академичния съвет бях определен да уча оперна режисура
в Москва. Народната власт
обаче, в лицето на русенската
управа, каза, че съм неблагонадежден... Лица с моя произход не можели да учат там.
Но то е друг разговор...
- А как е положението с
музикалната литература за
образователния процес.
Имате ли „своя” музика за
процеса на обучение?
- Аз обръщам особено голямо внимание на възпитанието на гласа със средствата
на музиката. Особено голямо
внимание! Защото има много
класове, в които се казва, че
година, година и половина те
трябва да пеят „А-у, е-у”. Нищо
не се пипа, никакви произведения... Категорично не съм
съгласен с това! То е много
просто, но човек трябва да
помисли. Има произведения,
които те карат да пееш по
този начин, а не по друг. Става спонтанно. Поради което
това не само не трябва да се
забранява, ами трябва максимално да се поощрява. Което
значи, че да намери един педагог подходящ репертоар за
певеца в даден етап от развитието му е нещо вълшебно.
Вместо да човърка с карфица,
за да копае кладенеца, музиката свършва много работа
вместо него. Само че трябва
да знаеш как да го насочиш,
изисква внимание. Пеенето не
се състои само от пет вокала.
- Значи вървим към музикалната литература, с която
обучавате своите ученици.
- Категорично заявявам,
че нищо не съм измислил.
От многобройната литература,
която съм изчел, и от огромния опит, който имам, съм
си направил моите изводи...
През годините най-лошото е
било, че не е имало с кого
да се посъветвам. Има много
хора, разбира се, но много
трудно съм намирал точното
лице, което да ми помогне с
точен съвет.
- Как се държите с учениците си?
- В този сложен процес
педагогът трябва да намери
мястото си. Типичен пример
за това са отношенията ми
с Орлин Анастасов днес. Аз
започнах най-напред с Венцеслав, с по-големия брат,

след това с него. Как се работи с човек, който има 45
първи партии зад гърба си
за 12 години и, според мен,
600-700 спектакъла по световните сцени? Ами единствено
на принципа: съвети при поискване. Когато има нужда
от мен, той се обажда и се
разбираме от половин дума.
Не се учим вече, защото, като
каже: „Разбрах”, значи е разбрал. Така че ако той има някакъв въпрос, той е конкретен
въпрос. Покани ме да бъда на
репетициите на „Дон Кихот”.
Отидох, защото бях поканен.
Ако не ме беше поканил, нямаше да отида. А причината е
много проста: „Дон Кихот” е
сложна партия – пак поради
това, че е писана за един
природно поставен глас като
Шаляпин. Нито височини има,
нито низини – горе има две
ми-та, долу – си бемол-ла.
Обаче там върти непрекъснато – си, до, до диез – ре,
тоест, в най-сложното, в прехода на баса. Едно ре може
да бъде изпято или закрито,
както казваме, или трябва да
бъде закръглено, или трябва
да бъде прикрито, или може
да бъде незакрито, или умишлено да бъде избелено – по
сто начина може да стане.
Понеже в тази партия ре-тата
са десетки. И тя затова става
трудна партия... Освен това,
там има много пеене, поради
което имаше за какво да приказваме. И ние приказвахме,
уточнихме, аз казвам какво
мисля, след това той прави
рекапитулацията.
- Не сте ли мислили, че
този опит трябва да предадете на някого – така, както
Елена Орукин е започнала
навремето да Ви го предава?
- Има една фатална подробност и тя е, че аз отидох
навремето при Орукин, не тя
ме хвана за ухото и ми каза:
„Ела сега да те уча!”. Аз отидох. Първото условие е този,
който има такива намерения,
да ме потърси, а не аз него.
Това, което мога да кажа, е,
че на Илка Попова асистентът,
тенорът Николай Моцов - той
сега тръгва от най-ниското
стъпало – е умно момче, учил
е и при мен. И, според мен,
ще се развие в тази област.
- Какво бихте казали на
младите певци?
- Да бъдеш певец е една
прекрасна, но много жестока
професия. И много трябва да
се мисли, когато реши човек
да се посвети на нея. Думата
е точна – да се посвети. А не
да я упражнява. Много трябва
да се мисли. Особено когато
се види, че пътят не е към големите върхове...

Панелен апартамент на
ул. „Младост“ 11, 61 кв. м,
след частичен ремонт, етаж 7
(непоследен), за 37 000 лева
се продава на тел. 0889/900000. [11, 2]

Боксониера в центъра
се дава под наем на тел.
0879/003-812. [4, 4]
Апартамент над Шиваров
мост се дава под наем на
тел. 0878/315-608. [5, 3]
Стаи за задочници - тел.
0878/204-299. [11, 2]

Имоти купува
Евтина къща, може и полусъборена, се купува на тел. Имоти търси под наем
0895/752-838.
Стая търси тел. 0895/169Къща в Габрово или района 978. [11, 6]
се купува на тел. 0885/2000-58. [11, 1]
Унаследяване
Двама възрастни дават
Имоти дава под наем
къща срещу гледане - тел.
Апартамент в центъра 066/99-22-44. [5, 2]
се дават под наем на тел.
0878/515-080 [21, 13]
Нощувки
Разработено заведение, Нощувки, център със заплащане на оборудва- 0878/515-080. [21, 13]
нето, в кв. Младост се отдава Самостоятелни нощувки
под наем на тел. 0897/584- в топ център - 0876/731-419.
788. [11, 11]
[22, 11]
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ÐÈÄ Â
ÇÀÏÀÄÍÈÒÅ
ÐÎÄÎÏÈ

ÀÊÂÀÐÈÓÌÍÀ
ÐÈÁÊÀ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÏÓ×ÈÍÈ

ÂÈÄ ÄÚÁ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ,
ÍÀÖÈÎÍÀÀË
ÏÐÎÂÈÍÖÈß
Â ÌÈÀÍÌÀÐ

ÂÈÄ ÏÎËÈÖÀ

ÄÐÅÂÍÎÐÈÌÑÊÈ ÏÎÅÒ
/25-101/

ÙÀÒ Â ÑÀÙ
ÏÓÑÒÈÍß Â
ÐÓÑÈß È
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

ÃËÈÍÅÑÒÈ
Ó×ÀÑÒÚÖÈ Â
ÏÓÑÒÈÍß

ÃÐÀÄ Â
ßÏÎÍÈß,
Î. ÕÎÍÑÞ

ÒÐÅÂÈÑÒÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ,
ÁÈËÊÀ

×ÈËÈÉÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1904-1973/

ÊÎÐÅÉÑÊÈ
ÔÈËÌ, ÐÅÆ.
ÐÀ ÓÍ ÃÄÆÓ
ÁÐÀÇÈËÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÇÂÅÇÄÀ ÎÒ
ÃÎËßÌÀÒÀ
ÌÅ×ÊÀ
ÁÅËÃÈÉÑÊÀ
ÀÂÈÎÊÎÌÏÀÍÈß

ÊÀÏÊÈ ÇÀ
ÍÎÑ

ÏÅÐÄÅ

×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÀ ÊÅÔÀËÎÂÀ ÐÈÁÀ

ÑÚÄ ÇÀ ÂÎÄÀ,
ÌÀÍÅÐÊÀ

ÃÐÀÄ Â
ÍÈÃÅÐÈß
ÑÈÍ ÍÀ ÍÎÉ
/ÁÈÁË./

Ã-É ÍÀ ÀÄÀÌ
ÎÒ „ÀÊÎ ÁßÕ
ÖÀÐ”

×ÅØÊÈ
ÔÈÃÓÐÈÑÒ
/1951-1989/

ÏÐÈßÒÅÍ
ÌÈÐÈÑ

ÊÓÐÎÐÒÅÍ
ÃÐÀÄ Â ÊÓÁÀ

ÀÐÆÅÍÒÈÍÑÊÈ ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÍÀÐÎÄÍÀ
ÏÅÂÈÖÀ ÎÒ
ÁÀÍÑÊÎ

ÂÚÍØÍÀ
ÊÐÅÏÎÑÒÍÀ
ÏÎÑÒÐÎÉÊÀ

ÌÈÍÅÐÀË,
ÊÀËÖÈÅÂ
ÔÎÑÔÀÒ
ÌÈÒÈ×ÅÍ
ÀÒÈÍÑÊÈ
ÃÅÐÎÉ
ÄÎÁÐÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍ
ÒÓÌÎÐ

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÒÐÈÌÀÒÀ
ÌÓÑÊÅÒÀÐÈ
ÄÐÅÕÀ ÇÀ
ÒÓÐÈÇÚÌ
ËÅÊÀÐÈ,
ÏÐÅÏÀÐÀÒ ÇÀ ËÅÊÓÂÀÙÈ
ÏÎ×ÈÑÒÂÀÍÅ ×ÐÅÇ
ÀËÎÏÀÒÈß
ÍÀ ÌÓÕÚË

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÍÈ
ÅËÅÌÅÍÒÈ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Ì. ÏÀÍÜÎË
ÎÒ „ÌÀÐÈÓÑ”

ÑÊÈÒÍÈÖÈ
ÏÎÅÌÀ ÎÒ
ÀÊÀÊÈÉ
ÖÅÐÅÒÅËÈ

ËÈÒÎÂÑÊÀ
ÏÎÅÒÅÑÀ
/1904-1945/
ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÃÅÎÐÃÈÉ
ÌÀÉÁÎÐÎÄÀ

ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
ÍÀ „ËÓÄÎÃÎÐÅÖ”
ÐÅÊÀ Â ÐÓÑÈß, ÑÈÁÈÐ
ÔÎÐÌÀ ÍÀ
ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒ
Â ÐÈÌÑÊÀÒÀ
ÈÌÏÅÐÈß

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ÏÎ
ÀÍÀÒÎÌÈß

ÊÐÀÊ ÍÀ ÍÅ×ÈÔÒÎÊÎÏÈÒÍÎ ÆÈÂÎÒÍÎ

ÃÐÀÄ ÍÀ Ï-ÎÂ
×ÓÊÎÒÊÀ,
ÐÓÑÈß

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÔÎËÊ ÏÅÂÅÖ
ÃÐÈÌÀÑÀ
ÐÓÑÊÈ
ÑËÀÂÈÑÒ È
È ÅÒÍÎÃÐÀÔ
/1802-1839/
ÐÓÑÊÈ
ÑÊÓËÏÒÎÐ
/1794-1855/

ÏËÀÍÈÍÀ Â
ÁÚËÃÀÐÈß
ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÂÐÀÒÀÐ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ØÓÌÅÐÑÊÀ
ÁÎÃÈÍß ÍÀ
ÏËÎÄÎÐÎÄÈÅÒÎ

ÀÁÀÍÎÑÎÂÎ
ÄÚÐÂÎ
Ã-Íß ÍÀ ÈÂÀÍ
ÎÑÒÐÈÊÎÂ
ÎÒ ÅÄÍÎÈÌ.
ÏÈÅÑÀ

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÔÈÇÈÊ
/1888-1970/

ÑÎË ÍÀ ÎÖÅÒÍÀÒÀ Ê-ÍÀ
ÃÐÀÄ Â ÏÐÎÂ.
ÏÅÍÄÆÀÁ,
ÏÀÊÈÑÒÀÍ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÀ
ÏÎÏ ÏÅÂÈÖÀ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÑÅËÎ ÂÚÂ
ÂÅËÈÊÎÒÚÐÍÎÂÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ
ÎÏÅÐÀ ÎÒ
Á. ÑÌÅÒÀÍÀ

ÌÎÐÑÊÎ
ÌÅÊÎÒÅËÎ

ÃÐÀÄ Â
ÓÊÐÀÉÍÀ
ÏÐÅÂÚÏËÀÙÅÍÈÅ ÍÀ
ÁÎÃ ÂÈØÍÓ
Â ÈÍÄÓÈÇÌÀ

ÀËÊÀËÎÈÄ
Â ÒÞÒÞÍÀ
ÔÐÅÍÑÊÈ ÊÈÍÎÎÏÅÐÀÒÎÐ
„ÏÐÎÊËßÒÈÅ”
/1909-2001/

ÍÀÇÂÀÍÈß

ÏÐÎÔÈËÍÀ
ÔÀÑÎÍÍÀ
ÑÒÎÌÀÍÀ

ÐÅÊÀ Â
ÐÓÑÈß,
ÏÐÈÒÎÊ ÍÀ
ÂÈÒÈÌ

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ ÆÅÐÀÂ

ÂÈÄ ÐÈÁÀÐÑÊÀ ËÎÄÊÀ

ÇÀÕÀÐÎÑÀÍ
ÁÀÄÅÌ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÊÀÍÀÄÀ

ÑÒÐÅÌÈÒÅËÍÈ
ÍÀÏÀÄÅÍÈß

ÐÓÑÊÀ ÎÏÅÐÍÀ ÏÅÂÈÖÀ
/1838-1917/
ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ „ÄÓÍÀÂ ÌÎÑÒ”
/1946-2006/

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ
ÉÎÐÄÀÍÈß

ÎÁËÅÊËÎ ÍÀ
ÑÂÅÙÅÍÈÊ
ÎÐÀÒÎÐ,
ÂÈÒÈß
ÁÚËÃÀÐÎ×ÅØÊÈ
ÔÈËÌ, ÐÅÆ.
Â. ÊÐÚØÊÀ

ÍÀÑÈÒÅÍ
ÂÚÃËÅÂÎÄÎÐÎÄ

ÌÀÐÊÀ
ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ËÅÊÈ ÊÎËÈ

ÊÓÁÈÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1879-1949/

ÑÒÀÐÀ ÏÀÐÈ×ÍÀ ÅÄÈÍÈÖÀ
Â ËÈÒÂÀ
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÀ
ÒÅ×ÍÎÑÒ

ÐÓÑÊÈ
ËÈÍÃÂÈÑÒ È
ÅÇÈÊÎÂÅÄ
/1846-1934/

ÈÍÄÈÀÍÑÊÎ
ÏËÅÌÅ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÀÌÅÐÈÊÀ

ËÅÊÈ ËÅÒÍÈ
ÎÁÓÂÊÈ
ÌÚÆÊÈ
ÏÅÂ×ÅÑÊÈ
ÃËÀÑ
ÌÓÇÈÊÀËÍÎ
ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ ÇÀ
ÄÅÂÅÒ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

ÐÅ×ÍÈÊ

ËÅÃÅÍÄÀÐÅÍ
ÀÐÌÅÍÑÊÈ
ÃÅÐÎÉ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ ÎÒ ÈÂÀÍ
ÂÀÇÎÂ

ÀÂÀÒÀÐÀ, ÀÊÀÒÈÒ, ÀÐÈÊÀÐÀ, ÀÐÈÐÀÍ, ÁÀÒÀ, ÂÀÐÀÄÅÐÎ, ÄÀËÈÁÎÐ, ÄÀÐÀÁÀÍ, ÈÌÈÄÈÍ, ÊÀËÀÐ, ÊÎÍÈÍ, ÌÀËÀÒÈß, ÌÀÍÈÑÀ, ÕÀÌ, ÕÅËÅÐ.

ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

Строителство
Събарям и почиствам от
А до Я. Извършвам строителни работи. Чистя дворове, мази - 0899/601444.
Фирма събаря, почиства за сметка на материалите - тел. 0896/183637.
Кърти, зида, ВиК, ел.,
фаянс - 0878/943-895.
Фирма Изгражда, ремонтира или събаря обезопасява всякакви покриви. Изгражда навеси,
огради и други на найниски цени и с високо
качество. Тел. 0895/752838.
Ремонт на стари покриви и подмяна на улуци
и варови мазилки - тел.
0876/416-716. [11, 9]
Ремонт на покриви,
хидро- и топлоизолации
и други извършва тел.
0882/279/749. [12, 2]

паркет, ДЮШЕМЕ - редене, БЕЗПРАХОВО циклене,
фино шлайфане, лакиране
- монтаж на ламиниран
паркет - справки на тел.
066/86-61-43, 0889/286025.
Мазилки, замазки,
шпакловка, фаянс, теракота, монтаж (ламинат) 0885/015-666. [10, 1]
Вътрешни ремонти.
Гипсокартон, шпакловка,
боядисване. Тел. 0896/6200-72. [11, 1]

ВиК
ВиК монтаж и поддръжка - 0887/680-034.
Отпушва канали - тел.
0889/177-737.
Дограма
Фирма „Ди Ти пласт“
предлага AL и PVC дограма и щори - тел. 0878/6761-61.
Al и PVC дограма + бонус - 0893/206-746. [22,
1]

Ремонт на електроуреди
и електроника
Изолации
Алпинисти - тел. Ремонт на хладилници
и фризери по домовете 0899/321-190
Изолации, скеле - тел. 0897/42-53-13.
Дребни електроуслу0878/943-895.
АЛПИНИСТИ, скеле - ги по домовете - тел.
0899/145-802. [33, 22]
0898/907-400.
Ремонт на всички марки
перални - тел. 0888/294Ел. инсталации,
214. [22, 6]
ремонти
Ел. ремонти и инсталаПочистване
ции - тел. 0899/359-114.
Почистване - тел.
[22, 2]
0889/177-737.

Косене, почистване на
трева, храсти и къпини тел. 0886/30-80-17. [22,
17]
Косене на трева, поддръжка на зелени площи,
почистване на дворове справки на тел. 0877/919006. [24, 10]
Косене и почистване на
места - тел. 0899/155386. [17, 5]
Хидроизолации
Направа хидроизолация на покриви и улуци
- тел. 0896/514-365. [24,
16]

комини
Професионално почистване на комини отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704502.
Коминочистач - тел.
Вътрешен ремонт
Безпрашно циклене - 0889/177-737.
Коминочистач - 30 лв.
0887/040-471.
Шпакловка и боядисва- - тел. 0894/525-258. [6,
3]
не - тел. 0878/580-333.

Грижа за Вашия двор:
косене на трева, подрязване на дървета, почистване на дворове, поддръжка на зелени площи.
Тел. 0877/919-006.

Услуги
Ковач, кв. Смирненски
- водно точило и сапове справки на тел. 0892/775774.
Събаряне на дървета, рязане, кастрене 0889/177-737.
Метални конструкции
и цветни метали заварява - справки на тел.
0885/724-671. [11, 7]
Ремонт на стругове,
фрези и други извършва
тел. 0898/359-222. [25,
18]
Поправям ел. уреди и
ВиК - тел. 0894/220-509.
[18, 10

Фирма търси шивачка
за цех тапицерия. Добро
възнаграждение. Справки на тел. 0888/699-399.
[24, 12]
Битово заведение търси да назначи помощникготвач. Предлагаме атрактивно заплащане. Справки
на тел. 0888/310-981.
[10, 7]
Заведение в центъра
търси сервитьор - 4/8
часа. Справки на тел.
0898/477-996. [8, 6]
бензиностанция и
газстанция „Йоанна“ търси да назначи служител,
обслужващ бензиностанция. Телефон за контакт:
0886/010-003. [22, 5]
Арматуристи, може и
с леки познания, се търсят на тел. 0887/357-039,
0895/70-70-50. [5, 5]

Малка кравеферма
търси работник - тел.
0876/415-480. [5, 4]
Винарна „Рачо Ковача“
търси хигиенистка. Справки на тел. 0876/683-768.
[7, 4]
Винарна „Рачо Ковача“
търси готвач с опит. Работно време: от 16.00 до
23.00 часа. Отлично заплащане. Справки на тел.
0876/683-768. [7, 4]
К а фе - с л а д к а р н и ц а
търси жена над 50 години (може и пенсионер) за
втора смяна. Справки на
тел. 0898/903-144. [7, 4]
Търси работник склад.
Организира приемане
и предаване на стоки и
материали. Изискване:
правоспособност за мотокарист. Справки на тел.
0884/055-612. [11, 4]

Мебелна фирма „Фореста мебел“ търси да назначи мебелисти - Габрово, 0886/332-968. [22, 4]
„Гепард“ ООД търси да
назначи работници, мъже
и жени, за производството
си. Телефон за връзка:
0885/713-813. [17, 4]
Лаборатория „Медика“
- гр. Габрово търси да
назначи медицинска сестра на пълен работен ден.
Заплата - 950 лв. Справки
на тел. 0887/280-601 д-р Карамелски. [11, 2]
Жена за гледане на възрастна (за „Болшевик“) се
търси на тел. 0878/707113. [11, 3]
Магазин за хранителни стоки в село Враниловци търси продавач-консултант. Справки на тел.
0892/089-001. [11, 3]

Продава обзавеждане
Секция за хол - венге,
дължина 2.25 м, се продава на тел. 0887/405-430.
[7, 5]
Хладилник с фризер
„Зануси“ - 200/80 литра,
180 см, запазен, отличен,
за 180 лева се продава на
тел. 0896/640-480. [8, 5]
Спалня - персон и половина, с матрак, за 150
лева се продава на тел.
0877/441-110. [11, 2]
Диван-спалня се продава на тел. 0887/493206. [4, 1]
Немска пералня „Бош“
- 1200 оборота, 7 кг, за
170 лв. се продава на тел.
0889/578-582. [2, 1]

продава на тел. 0899/190238 [20, 8]
Казани за ракия се продават на тел. 0886/92-8101. [9, 8]

Работа предлага

Работник за автомивка се търси на
тел. 0896/52-23-09.
[20, 6]
Мебелна фабрика търси общ работник и мебелист - справки на тел.
0888/419-838. [22, 22]
Заведение за хранене
търси ПРОДАВАЧКИ на
топли закуски, кафе и безалкохолно - справки на
тел. 0897/889-001. [22,
20]
Жена за направа на закуски се търси на тел.
0888/202-343. [7, 4]
Продава машини
Генератор за ток - трифазен и нормален бензинов, от Германия, се
продава на тел. 0885/756828. [2, 2]
Монофазен циркуляр се продава на тел.
0897/732-829. [7, 1]
Продава материали
Каменни плочи - 10
лв./кв., и дялан камък - 35
лв., се продават на тел.
0895/752-838.
Цигли - стари, запазени, се продават на тел.
0878/159-333, 0878/158333. [3, 1]
Маркуч КДН - Габрово,
3/4 и 1/2 цол, 3 топа по
50 м, цена - 0.60 лв./м, се
продава на тел. 0897/219836. [2, 1]
Еротика
Е р о т и чен
масаж - тел.
0894/277849. [11, 10]
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Косене

Професионално косене и поддръжка
- 0899/140-254.

Магазин за фуражи
Магазин за фуражи и
домашни любимци в кв.
Лъката - зад полицията,
до агромагазина, отново
работи, след ремонт. Тел.
Животни продава
0878/240-506. [11, 11]
Овце се продават на тел. Сръбска смеска „Геби“
0898/575-123 [33, 26]
за пилета, кокошки, зайАгнета, ярета се прода- ци и др. - кв. Лъката,
ват на тел. 0888/975-692. Фуражен магазин, тел.
[11, 9]
0878/240-506. [12, 4]
Ярета - до 25 кг - 5 лв.,
от 26 кг - 4 лв. живо те- Пчели продава
гло, се продават на тел. Пчелни семейства
0892/989-718. [11, 5]
се продават на тел.
Малко теле се продава 0876/196-989. [4, 1]
на тел. 0876/415-480. [5,
4]
продава сини сливи
Мъжко яре, става за Производител проклане или разплод, се дава сини сливи - тел.
продава на тел. 0894/956- 0888/28-70-29. [11, 6]
024. [3, 2]
Продава разни
Сини сливи за ракия Котел на твърдо гориво, Кон се продава на тел. 0.60 лв./кг, продава тел.
16 кВт, за 100 лева се 0894/257-969. [4, 1]
0890/933-220. [11, 3]

Ясновидство
Ясновидство - тел. 0895/2218-68. [24, 16]
Ходжа Амин гостува и приема в Габрово. Изчиства негативни енергии, събира разделе-

ни двойки, изчиства магии. Тел.
0885/281-564. [6, 6]
Известният ходжа предсказва бъдещето, разваля магии,
събира разделени, лекува болести. Тел. 0899/38-12-12. [8, 4]

Отопление
Дърва за огрев се продават на тел. 066/823712,
08 87/620-5 35,
0876/162-172.
„Пехливанов“ - пресяти въглища донбас, брикети, дърва. Ниски цени,
безплатен транспорт 066/805-642, 0897/892903.
Нацепени дърва - 80
лв. Безплатен транспорт.
Незабавна доставка. Тел.
0895/252-686.
Нацепени, нарязани
дърва - 80 лева, незабавна доставка, се продават
на тел. 0884/709-093
Режа дърва - тел.
0894/220-509. [18, 10]

Дъбови за огрев - нацепени, 80 лв., с безплатен
транспорт, се продават на
тел. 0877/471-466.
Дърва за печки и камини
- 80 лв., се продават на
тел. 0876/583-472.
Букови дърва - нарязани и нацепени. Безплатен
транспорт. Тел. 0877/191102.
Дърва за огрев - нарязани и нацепени, се продават на тел. 0876/437-140.
Нарязани и нацепени
дърва - бърза доставка, се продават на тел.
0877/108-825.
Нарязани и нацепени
букови и дъбови дърва се продават на тел.
0876/839-779.
„МГ-ЛЕС“ продава дърва за огрев - 0887/547499, 0878/513-655.
Сухи и сурови нацепени
дърва - 80 лв., се продават на тел. 0895/752-838.

Сладкарница обявява
свободно
място за продавачконсултант. Може и
без опит. Справки на
тел. 0889/989-755.
Сладкарски цех
обявява свободни позиции за работа. Може и без
опит. Справки на тел.
0889/989-755.
Хотел в град Априлци
търси камериерки, готвачи, сервитьори, бармани
и администратори. Справки на тел. 0877/661-909.
[11, 3]
Хотел в град Велико Търново търси да назначи
камериерки, сервитьори, бармани, ел. и ВиК
поддръжка. Телефон
за връзка: 0877/661-909.
[11, 3]
Столът под Общината
търси готвач. Справки на
тел. 0894/632-367. [7, 2]
Търся работник в склад
плодове и зеленчуци.
Стартова заплата - 800
лв. чисто. Справки на тел.
0886/437-318. [6, 1]
Търси човек за грижа за
болен през деня. Справки на тел. 0899/133-624
[20, 1]
храна за животни
Бали се продават на тел.
0888/975-692. [11, 9]
продава орехови
черупки
Орехови черупки по 20
стотинки/кг се продават
на тел. 0879/852-826. [1,
1]
Купува разни
Стара нафта се купува
на тел. 0895/752-838.
Купува материали
Пункт за вторични купува всякакви железа - тел.
0896/183-637.

Дърва за печки, котли,
камини се продават на
тел. 0879/988-131.
Нацепени и метрови
дърва. Реална кубатура.
Тел. 0883/55-33-04.
Дърва за огрев. Реална
кубатура. Тел. 0879/988047.
„Флинт-Гайдарови“
(„Петя Гайдарова“) - донбаски въглища; брикети,
разпалки. Осигурен транспорт. Справки на тел.
0898/690-606, 066/8080-53. [31, 24]
Режа дърва на 7 лв. тел. 0899/050-080. [11,
6]
Режа дърва на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386.
[17, 5]
Готови дърва за огрев.
Нарязани и нацепени.
Справки на тел. 0896/8076-88. [25, 1]
Дъб се продава на тел.
0878/159-361. [6, 1]
под наем
Автомобили под наем
- 0878/929-080. [21, 13

„VAIKAR RENTACAR“
Автомобили под
наем, ул. „Емануил
Манолов“ 28, тел.
0999/009-008.

Автомобили продава
Ауди 80 В4, 1.9 ТДИ, 90
к. с., 1994 г., в движе- Скрап, стари
ние, се продава на тел. автомобили
0888/984-625. [11, 1]
Коли за скрап от мясОпел Зафира - 2001 то се изкупуват на тел.
година, 2000 кубика, 101 0899/092-510. [24, 3]
конски сили, продава
тел. 0897/73-28-29. [7, 1]
Мотори/велосипеди
Сядаш и караш

Автомобили до 1500
лева с всичко платено
(Опел, Мицубиши,
Фолксваген) - справки на тел. 0999/009008.

Изкупувам стари
и съвременни, западни и социалистически мотопеди
и мотоциклети
- здрави и повредени, може и с липси
- 0999/009-008.

Авточасти/магазини
Изкупувам
а вт о - Велосипед - австрийкатализатори - тел. ски, се продава на тел.
0887/341-294. [3, 3]
0999/009-008.
Превози
ТРАНСПОРТ - 2.5 тона, 16
куб. м - 0899/377-924
Транспорт с ГАЗ-53,
самосвал, 4 тона - тел.
0899/072-605. [14, 6]
Бус - 0.45 лв., транспорт
- тел. 0894/00-40-45. [22,
6]
Лекари
ПСИХИАТЪР И НЕВРОЛОГ. Д-р Трифонов,
Габрово, ул. „Емануил Манолов“ № 12-А,
066/804-549, 0885/251655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р марина Санкева,
специалист кожни и венерически болести, естетична дерматология, гр.
Габрово, ул. „Брянска“
11, понеделник, вторник,
сряда и петък от 10.00
до 17.00 часа. Записване на тел. 066/800-140

Билети, пътувания
АВТОБУСНИ, САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ се предлагат на тел. 066/80-49-48,
0887/83-61-73.
Дава заем
Кредити само срещу
лична карта, без такси се предлагат на тел.
0888/909-384. [12, 10]
К р ед и т и
тел.
0897/219-833. [22, 6]
Заем днес - тел.
0898/970-820. [22, 5]
Счетоводство

Регистрация на
фирми и счетоводно обслужване 0898/480-821

Козметика, масаж
Професионални масажистки - 0876/7314-19. [22, 20]
Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

5300 Габрово, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; email 100vesti@stovesti.info

Имоти продава, дава
под наем, купува на страница 5
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Силен мач на Гергана Минчева срещу Северна Македония
шанс на състезателките,
записали по-малко минути при дербитата срещу
Украйна и Холандия. Домакините водеха след първата част с 32:11, а след
серия от 12:0 във втората
на полувремето вече бяха
убили интригата -  44:20.
Втората половина на
срещата продължи по същия начин, за да се стигне
до 76:37 в края на третата
четвърт.
Гергана записа 13 минути, през които вкара 11
точки, записа 6 борби, открадната топка и един чадър, което й осигури трети

Иван Господинов

Много силен мач изигра състезателката на ОБК
„Чардафон“ Гергана Минчева при победата на националния отбор на България
срещу Северна Македония
с 95:43. Това беше трета среща за българките и
втора победа на европейското първенство в Дивизия B, на което София е
домакин. Момичетата на
Лъчезар Коцев доминираха през целия мач и това
даде възможност на треньора да използва всички
баскетболистки и да даде

коефициент за ефективност сред българките - 16.  
По-резултатни от нея бяха
само Илияна Георгиева 19, Валентина Василева 18, и Микаела Дамянова
- 16, които обаче бяха на
терена повече от 20 минути.
Българките имат баланс от две победи и една
загуба - срещу Холандия,
както и шансове да прескочат груповата фаза. За
това им е нужна победа в
днешния мач срещу Люксембург, който започва от
18:15 часа в зала „Универсиада“ в София.

Тедо Кабакчиев поведе в международната
надпревара SIX DAYS CRAZY JOB 2019
Светозар Гатев

Те о д о р
Кабакчиев
(WINBET Extreme Racing,
KTM) стартира убедително
в 12-то издание на международната хард ендуро надпревара SIX DAYS
CRAZY JOB 2019. Габровският топ пилот поведе в
индивидуалното класиране на най-високия клас
„Профи“ след Пролог-а в
Енина, с който стартира
шестдневното състезание,
организирано от мотоклуб
Crazy Job със съдействието на Община Казанлък.
Oрганизаторите бяха
подготвили предизвикател-

Снимка: http://actiongraphers.com

но 15-километрово трасе
от долината до билото на
планината, в което имаше всичко: диви пътеки,
много дървета, спускания,
изкачвания и камъни в
изобилие. Тедо преодоля дистанцията за 27:14.1
минути. С 1:45.4 минути
изоставане втори завърши австриецът Джоузеф
Фали (Husqvarna), следван
от сънародника си Томас
Бодер (Beta), който беше
с 1:55.5 минути по-бавен от
българския шампион.
Успешно стартира надпреварата и за Габриела
Мартинова (КТМ). Състезателката на габровския

„Extreme Racing“ беше
най-бърза в пролога при
дамите с време 43:15.0 минути. С четири минути побавна беше Лени Биндер
(КТМ, Румъния), а с цели
13 третата - Сабрина Брей
(Husqvarna, Германия). В
клас „Експерт“ Габриел Тотев (Extreme Racing, КТМ)
даде 26-то време в пролога от 54-ма, застанали
на старта, а в клас „Стандарт“ Десислав Василев
(Extreme Racing, КТМ) е
пети във временното подреждане.   
Общо 120 пилоти
участват в 12-то издание
на SIX DAYS CRAZY JOB

2019. Сред тях са състезатели от България, Австрия,
Великобритания, Испания,
Португалия, Германия и
Румъния. На старт в България за поредна година
са и организаторите на
световноизвестното Ерзбергродео, начело с идеолога му Карл Катох (КТМ,
Австрия), които обожават
състезанието из живописните терени на Стара планина.   
В програмата предстоят четири дни с навигация
между 80 и 100 километра
за различните класове.
SIX DAYS CRAZY JOB 2019
ще завърши в петък.

ни групи. В своята Цветелина записа две победи
с по 6:0. След това победителките от трите групи
оформиха нова - финална
група, в която изиграха
по един мач помежду си.
Стоянова се наложи над
Теменужка Радовска (ТК
„Локомотив 1929“, София)
с 6:1, но отстъпи на Алиса
Борисова (ТК 1882, София)
с 5:7.
При момчетата до 9
години Иво Найденов зае
5-то място. Той стартира
с победа над Андрей Цанков от ТК „Левски-София“
(4:0), след което отстъпи
драматично на четвъртфиналите на Пламен Колев
от ТК „Августа Траяна“
(Стара Загора) с 4:5 (3).
В битката за петото място Иво постигна нови две
убедителни победи с 4:0 и
4:1, съответно над Симеон
Луканов (ТК „Славия“, София) и Георги Георгиев (ТК
„15:40“, София).
Междувременно отлично представяне на силен държавен турнир в

Пловдив направи Никола
Шнайдеров. Надпреварата беше за юноши до 18
години и се проведе на
кортовете на ТК „Локомотив“. Роденият 2004 година
габровски тенисист мина
през квалификациите, за
да намери място в основната схема, след което
записа три победи - над
Ангел Стефанов (ТК „Локомотив“, Пловдив, 6:1, 6:3),  
Теодор Демирджиев (ТК
ЦСКА, София, 6:2, 6:2) и
над четвъртия, поставен в
схемата - Виктор Григоров
(ТК НСА, София, 6:1, 6:1).
В спора за място на финала Шнайдеров отстъпи на
втория в схемата - Ивайло
Дечев (ТК „Авеню“, Бургас)
с 2:6, 6:3, 2:6 и завърши на
трето място.
Трето място зае и Валентин Коев от ТК „Габрово“ в регионален турнир
по тенис за юноши до 18
години, който се проведе
на кортовете на ТК „Плевен 90“. Четвърти там остана съотборникът му Божидар Иванов.

Успехи на габровски тенисисти през уикенда, Гърневска ще играе в Монте Карло
състезател трябва да е
участвал в поне четири от
общо шестте надпревари.
Класираните състезатели
на първо място в отделните възрастови групи при
двата пола ще представят България на кортовете
в „Монте Карло Кънтри
Клуб“, като разходите по
участието във финалния
турнир на шампионите се
поемат от БФ Тенис.
Още преди да е излязло финалното подреждане, е ясно, че Валерия
Гърневска няма как да
бъде изместена от първото място при 11-годишните
момичета и тя всъщност е
може би най-категоричният победител в крайното
класиране от всички възрастови групи в „Kinder+
Sport“ - България.
В
Мастърса
на
„Kinder+ Sport“ - България
участваха и двама представители на ТК „Габрово“.
При момичетата до 12 години Цветелина Стоянова зае второто място. 9
състезателки участваха в

надпреварата и бяха раз-

делени в три предварител-

Христо Цонев, който започна като централен наЗагуба с 1:3 от „Ви- падател, открадна топката
хър“ в Славяново допусна и я пусна покрай вратаря,
отборът на „Янтра 2019“ но не уцели очертанията
във II кръг от първенството на вратата. Малко по-късв Северозападната Трета но съставът от Славяново
лига. Воденият от Нико- поведе след изпълнение
лай Василев тим не успя на ъглов удар и гол на
да промени негативната Александър Скорчев, а в
статистика до момента и 17-та, след ново центрирада запише първа победа не, отново той реализира
в Славяново, въпреки че и втори гол - 2:0. До края
създаде достатъчно поло- на полувремето „Янтра
жения. Три идентично до- 2019“ създаде няколко гопуснати гола след центри- лови ситуации, но не успя
рания не позволиха на га- да отбележи попадение.
бровския тим да си тръгне Голът във вратата на домакините падна 8 минус нещо от мача.
Първата опасна ситуа- ти след подновяването на
ция беше пред вратата на играта за втората част.
домакините още в начал- Стефан Иванов изведе с
ните минути на срещата. дълъг пас Искрен Писа-

ров от дясно, той надбяга
бранителите на „Вихър“ и
върна към Пламен Кожухаров, който реализира за
2:1. „Янтра 2019“ владееше
инициативата и беше отборът, който атакуваше, като
съответно създаде и още
голови възможности. Четвърт час преди края   домакините стигнаха до трето попадение, след центриране от пряк свободен
удар и отново неориентирани действия на габровския тим в собственото
наказателно поле, които
позволиха на Паликрушев
да покачи на 3:1.
„Трябва да променим
много неща, ако искаме
бъдещето ни да е по-добро. Създадохме достатъч-

но на брой положения за
гостуващ отбор, особено
срещу добър тим като „Вихър“ (Славяново). За съжаление, обаче, реализирахме само един гол и допуснахме три от центрирани
топки, което е недопустимо, при положение, че в
два от трите пъти бяхме
целият отбор вътре в наказателното поле. Имаме
доста да променяме като
отношение към играта, за
да се превърнем в отбор“,
коментира разочаровано
след срещата наставникът
на габровския тим Николай Василев.  
„Янтра 2019“ игра в
състав: Христо Лалев, Асен
Асенов (60 Мартин Ботев),
Мартин Ангелов, Ивайло

Иванов, Георги Петракиев
(30 Ивайло Тодоров), Стефан Иванов, Християн Кожухаров, Искрен Писаров,
Християн Василев, Пламен
Кожухаров, Христо Цонев
(75 Денислав Николов).
Останалите резултати от
кръга: „Ком“ (Берковица) „Ювентус 95“ (Малчика) 7:1;
„Партизан“ (Червен бряг) „Дреновец“ (Дреновец) 4:0;
„Първа атомна“ (Козлодуй)
- „Локомотив 1927“ (Дряново) 3:2; „Бдин 1923“ (Видин)
- ОФК „Локомотив“ (Мездра)
2:1; „Трявна“ (Трявна) - „Павликени“ (Павликени) 0:0; „Академик“ (Свищов) - „Севлиево“ (Севлиево) 0:2. В III кръг
„Янтра 2019“ ще приеме „Партизан“ (Червен бряг). Мачът е
в неделя от 18 ч. на стадион
„Христо Ботев“.

Трима малки габровски тенисисти участваха
в Мастърса от веригата
„Kinder+ Sport“ в България, който се проведе при
сериозен интерес на базата на „Национален ОББ
тенис център“ в Борисовата градина в столицата.
В турнира се представиха
деца от четири възрасти до 9, до 10, до 11 и до 12
години.
Пета поредна победа
от проведените за сезона
общо шест турнира от веригата постигна Валерия
Гърневска в групата на
момичетата до 11 години.
Състезателката на клуб
„Българов“ беше изключително убедителна и даде
само един гейм на съперничките си. В предварителната група Валерия
записа две победи с по
6:0 над момичета от София
и Пловдив. На полуфинала надигра с 6:1 Лидия
Спасова от ТК „Септември
2006“ (София), а в спора
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Ваучер 5% отстъпка
в Техномаркет Габрово
* Отстъпката не важи за стоки в промоция и стоки
с намалени или пакетни цени.
* Отстъпката не важи за телефони, таблети, компютри
и периферия.
* Отстъпката важи при покупка на стойност над 30 лв.
* Ваучерът не може да бъде комбиниран с други отстъпки.
*Валидност на ваучера: 13.08.2019 - 25.08.2019

всеки ден в ново издание
100vesti@stovesti.info

#

за първото място отнесе с
6:0 София Ковачева от ТК
„Малееви“ (София).
Турнирите от веригата
„Kinder+ Sport“ се провеждат за трета година в България. В рамките на шест
надпревари от март до
август във възрастовите
групи до 9, 10, 11 и 12 години българските деца се
съревноваваха помежду
си, за да излъчат представителите на България за
международните финали.
Там ще участват и националните шампиони по проекта от Австрия, Германия,
Унгария, Израел, Малта,
Люксембург, Полша, Монако, Ирландия, Италия и
Франция. Финалният международен турнир ще се
проведе между 17 и 20
октомври в „Монте Карло
Кънтри клуб“, Монте Карло. Крайното подреждане
на „Kinder+ Sport“ - България ще излезе след 20
август. То се изготвя на
база на общия брой спечелени точки от изиграните турнири, като всеки

Светозар Гатев

