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	 Медицинският	 център	
на	 доктор	 Минко	 Кожу-
харов,	 общопрактикуващ	
лекар	 със	 специалист	 по	
вътрешна	медицина	и	 гас-
троентерология,	 в	 Каарст	
вече	отвори	врати.
	 Във	 входната	 зона	 на	
жилищен	парк	Broicherdorf	
-	 на	 Broicherdorfstrase	 77,	
медицинският	 професио-
налист	 от	 български	 про-
изход	 е	 ремонтирал	 тър-
говска	 единица	 от	 нула-
та,	 проектирал	 и	 обзавел	
модерен	 лекарски	 център.	

Резултатът	 наисти-
на	 е	 впечатляващ	
-	светъл	и	модерен,	
оборудван	 с	 най-
новата	технология.
	 След	 като	 учи	
медицина	 в	 уни-
верситета	 Хай -
нрих-Хайне	 в	 Дю-
селдорф,	 г-н	 Ко-
жухаров	 е	 част	 от	
тричленен	 екип	 за	
практикуване	в	Гоч	
в	 продължение	 на	
няколко	 години.	
Сега	лекарят	в	Ка-

арст	най-накрая	успя	
да	осъществи	мечта-
та	 си	 за	 собствена	
практика.
	 Икономически -
ят	 спонсор	 Кристоф	
Шние	 вижда	 разши-
ряването	 на	 меди-
цинските	 грижи	 по-
специално	 в	 Каарст.	
На	 откриването	 той	
лично	 поздрави	 ле-
каря	 и	 симпатичния	
му	 екип	 и	 пожела	
много	 успехи	 за	 в	
бъдеще.

Гаáрîвåцъò д-р Минкî Кîжухарîв îòвîри най-нîвия 
мåдицинñки цåнòър в ãрад Kaarster West - Гåрмания

Галин Гåрãанîв: 
"Прåдадîха 
мå за някîлкî 
ñрåáърника" 

Стефка Бурмова

	 След	 творческия	 прак-
тикум	 на	 студентите	 от	
специалност	 „Керамика	 и	
стъкло“	 в	 завода	 за	 кера-
мика	на	„Идеал	Стандарт–
Видима“	 през	 февруари	
произведенията	им	трябва-
ше	да	преминат	през	ета-
пите	 сушене	 и	 изпичане,	
за	 да	 бъдат	 представени	
на	изложба.	Извънредното	
положение	 забави	 това,	
но	 дългоочакваният	 мо-

мент	 настъпи	 и	 изделията	
са	вече	подредени	в	заво-
да	за	керамика,	съобщиха	
от	 пресцентъра	 на	 севли-
евската	компания.
	 За	 седма	 поредна	 го-
дина	заводът	за	керамика	
посрещна	 студентите	 от	
НБУ	 -	 София.	 Единадесет	
студенти	и	трима	препода-
ватели	в	периода	от	10	до	
14	февруари	се	потопиха	в	
атмосферата	 на	 завода	 и	
се	докоснаха	до	тънкости-
те,	 свързани	 с	 производ-

ствения	цикъл	на	керамич-
ното	производство.
	 С	 фантазия,	 артисти-
чен	 усет	 и	 под	 методиче-
ското	ръководство	на	доц.	
Моника	 Попова	 те	 пре-
върнаха	произвежданите	в	
„Идеал	 Стандарт-Видима“	
изделия	 в	 произведения	
на	 изкуството.	 Ето	 защо	
вече	 очакваме	 с	 нетър-
пение	 предстоящата	 из-
ложба	 и	 в	 Нов	 български	
университет,	 споделиха	 от	
севлиевската	компания.

Излîжáа на ñòудåнòñкî òвîрчåñòвî 
в „Идåал Сòандарò - Видима"

Женина Денчева

	 Габровският	 Районен	
съд	 осъди	 мъж	 от	 Габро-
во	 на	 4	 години	 лишаване	
от	 свобода	 за	 извършени	
телефонни	 измами.	 Съдът	
призна	 подсъдимия	 К.	 В.	
за	 виновен	 в	 това,	 че	 за	
периода	11	юли	2018	г.	-	1	
февруари	 2019	 г.	 при	 ус-
ловията	 на	 продължавано	
престъпление	 поддържал	
в	 заблуждение	 двадесет	
лица	 от	 Габрово,	 Трявна,	
Севлиево	 и	 други	 населе-
ни	 места	 в	 областта.	 Той	
им	обяснил,	че	участват	в	
полицейска	 операция	 по	
залавяне	 на	 измамници,	
че	 е	 необходима	 спешна	
операция	 на	 техен	 родни-
на	 или	 че	 трябва	 да	 за-
платят	определена	сума	за	
получаване	 на	 пратка,	 с	
което	им	причинил	имотна	
вреда	 в	 размер	 на	 общо	
178	984,60	лева.	Измамата	
е	в	особено	големи	разме-
ри	 и	 представлява	 особе-
но	тежък	случай.	
	 Видно	 от	 доказател-
ствата	 по	 делото,	 според	
указания,	 давани	 му	 по	

телефона,	 подсъдимият	
вземал	 предоставени	 от	
пострадалите	 пари	 и	 цен-
ности	 и	 ги	 откарвал	 до	
определени	 места	 в	 Бъл-
гария	 или	 Румъния,	 като	
малка	 част	 от	 паричните	
суми	задържал	за	себе	си.
Подсъдимият	 заяви,	 че	 се	
признава	 за	 виновен	 по	
всички	факти	и	обстоятел-
ства,	 посочени	 в	 обвини-
телния	 акт.	 За	 престъпле-
нията	 си	 той	 бе	 осъден	
на	 4	 години	 лишаване	 от	
свобода.	Съдът	 уважи	 и	
предявените	от	част	от	по-
страдалите	граждански	ис-
кове,	 като	 осъди	К.	 В.	 да	
им	 заплати	 обезщетение	
за	 причинени	 от	 деяние-
то	 имуществени	 вреди	 в	
размер	на	общо	160	045,60	
лева.
	 Присъдата	подлежи	на	
въззивно	 обжалване	 или	
протестиране	 пред	 Ок-
ръжен	 съд	 -	 Габрово	 в	
15-дневен	срок.

Гаáрîвñки измамник 
îòива в заòвîр за 4 ãîдини

	 Кметът	 на	 Община	
Трявна	 Силвия	 Кръстева	
бе	 наградена	 с	 награден	
знак	 „За	 вярна	 служба	
под	 знамената“	 –	 Дамски	
кръст,	втора	степен	и	гра-
мота,	 съобщава	 Община	
Трявна.	
	 Медалът	 и	 грамотата	
бяха	връчени	на	1	юни	от	
о.	 з.	 полковник	 Валентин	
Николов	 –	 представител	
на	 Съюза	 на	 военноин-
валидните	 кооперации	 в	
България.

	 Министерство	 на	 от-
браната	 награждава	 бъл-
гарски	 граждани,	 военно-
служещи	и	военнослужещи	
от	 запаса	 и	 резерва	 –	
членове	 на	 военно-патри-
отични	съюзи,	по	случай	6	
май	 –	 Ден	 на	 храбростта	
и	 празник	 на	Българската	
армия.	
	 Наградите	 се	 връчват	
за	 принос	 към	 отбраната	
на	 страната,	 активна	 об-
ществено	значима	и	воен-
но-родолюбива	дейност.

Силвия Кръñòåва ñ наãрадåн знак 
"За вярна ñлужáа пîд знамåнаòа" - 
Дамñки кръñò, вòîра ñòåпåн и ãрамîòа

В България До снощи:

С COVID-19  2538
Излåкувани 1123
Пîчинали 144

оБщинСкият Съветник е изБран не Да изпъл-
нява партийни Директиви или Да преСлеДва 
лични оБлаги, а Да учаСтва активно в реша-
ването на проБлемите, Смята ДоСегаш-
ният преДСеДател на оБС - Дряново 2
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• аВарии - 066/816-130
• инфорМационЕн офис - 066/816-113
• инфорМационЕн офис  
 инкасо - 066/816-117

„Вик” ооД - габроВо
бул. „Трети март” № 6
www.vik-gabrovo.com

„Пътни строежи – Велико Търново“ АД 
търси да назначи 

оперативни дежурни за диспечерския 
пункт на новоизградения тунел на 

обходния път на град Габрово.
Изисквания към кандидатите:
Да	притежават:
	 -	Средно	специално	образование	по	ел.	 техника,	
електроника	или	слаботокови	ел.	системи;
	 -	Трудов	опит	по	същата	или	сродна	специалност;
	 -	Желание	за	работа;
	 -	Добро	здравословно	състояние.
Компанията предлага:
	 -	Постоянен	трудов	договор;
		 -	Мотивиращо	възнаграждение;
	 -	Възможност	за	работа	и	професионално	разви-
тие	в	престижна	компания	с	водещи	позиции	в	своята	
област.

За контакти и справки за необходимите 
документи за кандидатстване:  
тел. 062/616 819 и 062/616 813.

 „100 вести“ 
излиза всеки ден 

без събота и неделя.

ЕлЕкТрорАзПрЕДЕлЕниЕ СЕВЕр АД, 
рАзПрЕДЕлиТЕлЕн обСлужВАщ 

цЕнТър ГАброВо и ГорнА оряхоВицА 
уВЕДомяВА СВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

В периода 29.06.2020 - 03.07.2020 г. от 13:30 до 16:30 ч. поради	извършване	
на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	
ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	община	Трявна:	с.	Донче-
вци;	с.	Креслевци;	с.	Престой	–	от	Кметството	към	БКТП-то,	кв.	Стоевци	–	в	нача-
лото	след	кв.	Късовци	и	в	посока	на	дясно	преди	магазина;	ул.	„Стара	планина“;	
ул.	„П.	Р.	Славейков“;	ул.	„Осми	март“;	ул.	„Кисийска	мера“;	ул.	„Агликина	поляна“;	
ул.	 „Бенковска“;	 ул.	 „Бръшлянска“;	 ул.	 „Светушка“;	 ул.	 „Христо	Смирненски“;	 ул.	
„Иглика“;	ул.	„Уста	Иван“	№	8	и	10;	ул.	„Васил	Априлов“	№	2;	Супера	в	кв.	Светуш-
ка;	ул.	„Георги	Измирлиев“;	с.	Армянковци.

В периода 22.06.2020 - 26.06.2020 г. от 13:30 до 16:30 ч. поради	извършване	
на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	
ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	община	Трявна:	с.	Донче-
вци;	с.	Креслевци;	с.	Престой	–	от	Кметството	към	БКТП-то,	кв.	Стоевци	–	в	нача-
лото	след	кв.	Късовци	и	в	посока	надясно	преди	магазина;	ул.	„Стара	планина“;	
ул.	„П.	Р.	Славейков“;	ул.	„Осми	март“;	ул.	„Кисийска	мера“;	ул.	„Агликина	поляна“;	
ул.	 „Бенковска“;	 ул.	 „Бръшлянска“;	 ул.	 „Светушка“;	 ул.	 „Христо	Смирненски“;	 ул.	
„Иглика“;	ул.	„Уста	Иван“	№	8	и	10;	ул.	„Васил	Априлов“	№	2;	Супера	в	кв.	Светуш-
ка;	ул.	„Георги	Измирлиев“;	с.	Армянковци.

В периода 15.06.2020 - 19.06.2020 г. от 13:30 до 16:30 ч.	поради	извършване	
на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	
ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	община	Трявна:	с.	Донче-
вци;	с.	Креслевци;	с.	Престой	–	от	Кметството	към	БКТП-то,	кв.	Стоевци	–	в	нача-
лото	след	кв.	Късовци	и	в	посока	надясно	преди	магазина;	ул.	„Стара	планина“;	
ул.	„П.	Р.	Славейков“;	ул.	„Осми	март“;	ул.	„Кисийска	мера“;	ул.	„Агликина	поляна“;	
ул.	 „Бенковска“;	 ул.	 „Бръшлянска“;	 ул.	 „Светушка“;	 ул.	 „Христо	Смирненски“;	 ул.	
„Иглика“;	ул.	„Уста	Иван“	№	8	и	10;	ул.	„Васил	Априлов“	№	2;	Супера	в	кв.	Светуш-
ка;	ул.	„Георги	Измирлиев“;	с.	Армянковци.

В периода 08.06.2020 - 12.06.2020 г. от 13:30 до 16:30 ч. поради	извършване	
на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	
ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	община	Трявна:	с.	Донче-
вци;	с.	Креслевци;	с.	Престой	–	от	Кметството	към	БКТП-то,	кв.	Стоевци	–	в	нача-
лото	след	кв.	Късовци	и	в	посока	надясно	преди	магазина;	ул.	„Стара	планина“;	
ул.	„П.	Р.	Славейков“;	ул.	„Осми	март“;	ул.	„Кисийска	мера“;	ул.	„Агликина	поляна“;	
ул.	 „Бенковска“;	 ул.	 „Бръшлянска“;	 ул.	 „Светушка“;	 ул.	 „Христо	Смирненски“;	 ул.	
„Иглика“;	ул.	„Уста	Иван“	№	8	и	10;	ул.	„Васил	Априлов“	№	2;	Супера	в	кв.	Светуш-
ка;	ул.	„Георги	Измирлиев“;	с.	Армянковци.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и 
Горна Оряховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се 
надява на разбиране. 

Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

Силвана Стоянова 
гл. екСперт в „отДел 

СтатиСтичеСки 
изСлеДвания - 

гаБрово“ тСБ - Север

По	предварителни	дан-
ни	на	Националния	статис-
тически	 институт	 наетите	
лица	 по	 трудово	 и	 слу-
жебно	 правоотношение	 в	
област	 Габрово	 към	 края	
на	март	 2020	 г.	 намаляват	
с	 1.1	 хил.,	 или	 с	 2.7%,	
спрямо	 края	 на	 декември	
2019	 г.,	 като	 достигат	 38.6	
хиляди.	 Спрямо	 края	 на	
първото	 тримесечие	 на	
2019	 г.	 най-голямо	 нама-
ление	 на	 наетите	 лица	 се	
наблюдава	 в	 икономиче-
ските	дейности	„Хотелиер-
ство	 и	 ресторантьорство“	
-	с	27.2%,	„Професионални	
дейности	и	научни	изслед-
вания“	-	15.3%,	и	„Търговия,	
ремонт	 на	 автомобили	 и	
мотоциклети“	 -	 с	 12.7%.	
Увеличение	 на	 наетите	
лица	 по	 трудово	 и	 слу-
жебно	 правоотношение	 е	
регистрирано	 в	 икономи-
ческа		дейност	„Операции	

с	 недвижими	 имоти“	 -	 с	
31.2%,	и	„Строителство“	-	с	
20.9%.	

В	 структурата	 на	 нае-
тите	 лица	 по	 икономиче-
ски	 дейности	 най-голям	 е	
относителният	дял	на	нае-
тите	по	трудово	и	служеб-
но	правоотношение	в	дей-
ностите	 „Преработваща	
промишленост“	 и	 „Търго-
вия,	ремонт	на	автомобили	
и	мотоциклети“	-	съответно	
49.9%	и	10.9%.	

В	 края	 на	 март	 2020	
г.	 в	 сравнение	 със	 същия	
период	 на	 2019	 г.	 наетите	
лица	 по	 трудово	 и	 слу-
жебно	 правоотношение	
намаляват	 с	 0.2	 хил.,	 или	
с	 0.6%.	 Най-голямо	 нама-
ление	 на	 наетите	 се	 на-
блюдава	в	икономическите	
дейности	 „Търговия;	 ре-
монт	на	автомобили	и	мо-
тоциклети“	 и	 „Професио-
нални	 дейности	 и	 научни	
изследвания“	а	най-голямо	
увеличение	 -	 в	 „Строител-
ство“	 и	 „Операции	 с	 не-
движими	имоти“.	

Средната	 брутна	 ме-
сечна	 работна	 заплата	 за	

януари	2020	г.	е	1	149	лв.,	
за	февруари	-	1	143	лв.,	и	
за	март	-	1	114	лева.	

През	първото	тримесе-

чие	на	2020	г.	средната	ме-
сечна	работна	заплата	e	1	
135	лв.	и	намалява	спрямо	
четвъртото	 тримесечие	 на	

2019	г.	с	0.2%.	Икономиче-
ските	дейности,	в	които	е	
регистрирано	 най-голямо	
намаление,	 са	 „Създава-

не	 и	 разпространение	 на	
информация	 и	 творчески	
продукти;	 далекосъобще-
ния“	и	„Образование“.	Уве-
личена	 средната	 месечна	
заплата	 	 се	 наблюдава	 в	
дейностите	 „Селско,	 гор-
ско	и	рибно	стопанство“	и	
„Търговия;	ремонт	на	авто-
мобили	и	мотоциклети“.

	 През	 първото	 триме-
сечие	 на	 2020	 г.	 средната	
месечна	 работна	 заплата	
нараства	със	7.2%	спрямо	
същия	 период	 на	 	 2019	 г.,		
като	 най-голямо	 e	 увели-
чението	в	икономическите	
дейности	 „Селско,	 горско	
и	 рибно	 стопанство“	 и	
„Търговия;	 ремонт	 на	 ав-
томобили	 и	 мотоциклети“.	
Икономическите	 дейности	
с	 най-високо	 средноме-
сечно	 трудово	 възнаграж-
дение	на	наетите	лица	по	
трудово	 и	 служебно	 пра-
воотношение	през	първото	
тримесечие	на	2020	г.	са:	
	 „Създаване	 и	 раз-

пространение	на	информа-
ция	и	творчески	продукти;	
далекосъобщения“	 -	 2	 375	
лева;	

	„Образование“	-	1	274	
лева;
	 „Държавно	 управле-

ние“	-	1	239	лева.
Най-нископлатени	 са	

били	 наетите	 лица	 в	 ико-
номическите	дейности:	
	„Хотелиерство	и	рес-

торантьорство“	–	621	лева;
	 „Административни	 и	

спомагателни	 дейности“-	
651	лева;	
	 „Култура,	 спорт	 и	

развлечения“	-	779	лева.	
Спрямо	 същия	 пери-

од	 на	 предходната	 година	
средната	 месечна	 работ-
на	 заплата	 през	 първото	
тримесечие	 на	 2020	 г.	 в	
обществения	 сектор	 нара-
ства	 с	 10.6%,	 а	 в	 частния	
-	с	6.3%.	

В	сравнение	с	остана-
лите	 области	 на	 страна-
та,	 по	 показателя	 средна	
брутна	 месечна	 работна	
заплата	 област	 Габрово	
се	 нарежа	 на	 шесто	 мяс-
то	в	страната	след	София	
(столица),	 София	 (област),	
Враца,	Варна	и	Стара	За-
гора.

Наåòи лица и ñрåдна áруòна раáîòна заплаòа прåз I òримåñåчиå в îáлаñò Гаáрîвî

Женина Денчева

 - Г-н Герганов, на по-
следното заседание на 
общински съвет прекра-
тиха с гласуване право-
мощията Ви на предсе-
дател на местния парла-
мент. защо, разбрахте ли 
причините?
	 -	 На	 този	 въпрос	 би	
следвало	 да	 Ви	 отговорят	
инициаторите	на	 този	вот.	
Имали	са	причини,	напра-
вили	са	го…	Намирам	мо-
тивите	 за	 неоснователни	
и	твърде	комични,	но	като	
се	има	предвид	кой	е	ос-
новният	им		проводник,	не	

съм	учуден.	Напротив.
	 Очаквах	 Тодор	 Георги-
ев,	 твърде	 свободен	 по-
ради	 затворените	 от	 пан-
демията	 дискотеки,	 да	 се	
завърне	 с	 бясна	 скорост	
на	 политическата	 сцена	 и	
да	 изфабрикува	 поредния	
си	 скеч,	 но	 това	 е	 на-
пълно	 обяснимо.	 Не	 бих	
искал	 да	 навлизам	 в	 де-
тайли,	 но	 по-паметливите	
ще	 се	 сетят,	 че	 егото	 му	
неотдавна	 бе	 дълбоко	 на-
ранено,	 след	 като	 загуби	
същия	пост	и	до	този	мо-
мент	 местният	 родолюбец	
търсеше	 реванш	 на	 всяка	
цена.	 Удобна	 пионка	 за	

реализиране	на	плановете	
на	 изпълнителната	 власт.	
Нека	всеки	да	отговаря	за	
действията	 си.	 Моята	 съ-
вест	е	напълно	чиста	и	по	
никакъв	 начин	 не	 смятам	
да	 влизам	 в	 обяснителен	
режим	пред	когото	и	да	е.
 - имаше ли дискусия 
или просто се организира 
таен вот и Ви отстраниха 

набързо?
	 -	 	Дискусия?	Безсмис-
лените	 тиради	 и	 изпъл-
нените	 с	 фалшив	 патос	
изказвания	 са	 запазена	
марка	на	част	от	колегите	
и	инструмент	за	постигане	
на	пошлите	им	цели.	Мно-
го	е	жалко,	но	факт.	Едва	
ли	това	са	искали	дрянов-
ци,	когато	са	ги	избирали,	
но	времето	ще	покаже	за	
кого	 и	 за	 какво	 милеят	
тези	фалшиви	герои.		
	 А	 тайният	 вот	 е	 много	
удобен	метод	за	бягане	от	
отговорност.	 Колко	 таен	
може	да	остане,	на	всички	
вече	стана	ясно.	
 - Спомням си Ваши 
думи, че партиите, които 
Ви подкрепят, имат мно-
зинство в обС. къде оти-
де то, кажете кой как гла-
сува?
	 -	 Тук	 е	 може	 би	 мяс-
тото	 да	 благодаря	 на	 гру-
пата	 общински	 съветни-
ци	 от	 ГЕРБ,	 които	 твърдо	

отстояха	 позицията	 си.	 А	
останалите	 субекти,	 които	
се	 продадоха	 за	 някол-
ко	 сребърника,	 не	 желая	
да	 коментирам.	 Само	 ще	
кажа,	 че	 политическата	
хамелеонщина	 им	 е	 при-
съща,	 въпреки	 крехката	
им	възраст.	За	съжаление,	
при	 тях	 надделяха	 лични	
и	 корпоративни	 интереси,	
за	 които	 не	 след	 дълго	
всички	 ще	 узнаят.	 Тогава		
избирателите	 им	 ще	 пре-
ценят	струвало	ли	си	е	да	
им	 гласуват	 доверие	и	 да	
очакват	 именно	 те	 да	 ги	
представляват.
 - отсега нататък какво 
следва - за общинския 
съвет и за Вас лично?
		 -	Какво	ли?	Изключите-
лен	комфорт	за	общинска	
администрация.	Но	бих	по-
съветвал	 градоначалника	
да	бъде	особено	бдителен,	
защото	предателите	са	та-
кива	 не	 само	 веднъж	 и	
няма	 да	 се	 посвенят	 да	

предадат	 и	 него,	 ако	 им	
се	 наложи.	 В	 личен	 план	
ситуацията	 за	 мен	 е	 пре-
красна	 -	 ще	 се	 посветя	
отново	на	бизнеса	си	и	ще	
имам	достатъчно	време	за	
семейството	си.	Дължа	им	
го.
 - оставате ли обикно-
вен общински съветник 
или имате други намере-
ния?
		 -	Смятам	да	бъда	нео-
бикновен	 общински	 съвет-
ник.	
 - Сещам се за един 
изход. Първо стягате пар-
тийните редици, после от-
ново се кандидатирате за 
председател. може пак да 
Ви изберат.
		-	Аз	не	търся	изходи.	Не	
се	 виждам	 и	 като	 човек,	
който	 да	 стяга	 когото	 и	
да	било.	Това	е	патент	на	
други	 местни	 политически	
звезди.	Конфигурациите	се	
променят,	 знае	 ли	 човек?	
Времето	ще	покаже…

 - В никой местен пар-
ламент в областта не се 
случват такива неща, пак 
има шарен състав като 
при вас, но не се стига 
до подобни изяви. А в 
Дряново не за първи път 
става така, има не мал-
ко скандали. защо така? 
Въздухът ли е по-разли-
чен в този град, или има 
нещо друго?
	 -	Втори	мандат	общин-
ски	съветник	съм	и	винаги	
съм	 бил	 убеден,	 че	 всеки		
от	нас	е	избран	не	да	по-
литиканства,	да	изпълнява	
партийни	 директиви	 или	
да	 преследва	 лични	 обла-
ги,	 а	 да	 участва	 активно	
в	 решаването	 на	 същест-
вуващите	 и	 нововъзник-
ващите	 проблеми.	 Вече	 е	
факт,	обаче,	че	има	такива	
колеги.	Нека	те	самите	си	
носят	 кръста,	 а	 вярвам	
избирателите	ще	им	потър-
сят	 отговорност	 за	 дейст-
вията	или	бездействията.		

Галин Гåрãанîв: "Прåдадîха мå за някîлкî ñрåáърника"
 На 27 май Общинският съвет в Дряново прекра-
ти предсрочно мандата на председателя Галин Гер-
ганов. Предложението за това бе внесено от Тодор 
Георгиев, Десислава Симеонова, Светлана Лакова и 
Светослав Минчев - общински съветници. Гласува-
нето беше тайно. Седем бяха гласовете „за“, пет - 
„против“,  имаше и  една невалидна бюлетина. Защо 
се случи това, коментира вече бившият председа-
тел на Общинския съвет в Дряново Галин Герганов. 

Средна брутна работна заплата за облаСт Габрово по тримеСечия

управление на мпС без СумпС
	 В	 РУ	 –	 Габрово	 е	 започнато	 бързо	 производство	
срещу	28-годишен	жител	на	село	Столът,	община	Севли-
ево,	за	когото	е	установено,	че	на	29	май	в	15:30	часа,	
в	района	на	улица	„Гимназиална“	в	Габрово,	управлява	
автомобил	без	свидетелство	за	управление	на	моторно	
превозно	средство	в	едногодишен	срок	от	наказването	
му	по	административен	ред	за	управление	на	МПС,	без	
съответното	 свидетелство	 за	 управление.	 След	 при-
ключване	на	работата	по	наказателното	производство,	
материалите	ще	бъдат	изпратени	на	Районна	прокурату-
ра	–	Габрово.

управление на мпС под вЪздеЙСтвие на алКоХол
	 В	 РУ	 –	 Габрово	 е	 започнато	 бързо	 производство	
срещу	39-годишен	жител	на	града,	за	когото	е	устано-
вено,	 че	 управлява	моторно	превозно	 средство	 –	 лек	
автомобил	под	въздействие	на	алкохол.	Мъжът	е	спрян	
от	 полицейски	 екип	 в	 20:40	 часа	 на	 29	май	 в	 района	
на	 улица	 „Свищовска“	 в	 областния	 град.	 При	 извър-
шена	 проверка	 за	 употреба	 на	 алкохол,	 техническото	
средство	отчита	концентрация	над	1,2	на	хиляда	–	2,45	
промила	 алкохол	 в	 издишвания	 въздух.	 На	 водачът	
е	 съставен	 акт	 за	 установяване	 на	 административно	
нарушение	и	му	е	издаден	талон	за	медицинско	изслед-
ване.	След	приключване	на	работата	по	наказателното	
производство,	материалите	ще	бъдат	изпратени	на	Ра-
йонна	прокуратура	–	Габрово.

притеЖаване на нарКотиЦи
	 На	1	юни,	в	резултат	на	полицейски	действия	про-
ведени	 във	 връзка	 със	 специализирана	 полицейска	
операция	 с	 цел	 противодействие	 на	 престъпления,	
свързани	 с	 употреба	 и	 разпространение	 на	 наркотич-
ни	вещества,	около	14:15	часа	в	района	на	улица	„Д-р	
Никола	Василиади“	 в	 Габрово	е	 задържан	 24-годишен,	
криминално	 проявен	 местен	 жител.	 При	 процесуал-
но-следствени	 действия	 проведени	 по	 отношение	 на	
лицето,	 в	 него	 е	 намерена	 и	 иззета	 полиетиленова	
„свивка“,	 съдържаща	 зелена	 суха	 листна	 маса,	 която	
при	наркотест	е	реагирала	на	наркотичното	вещество	
марихуана.	 При	 претърсване	 в	 обитаваното	 от	 мъжа	
жилище	в	Габрово,	е	намерено	и	иззето	допълнително	
количество	суха	листна	маса,	която	също	е	реагирала	
на	 наркотичното	 вещество	 марихуана	 при	 проведен	
на	място	полеви	наркотест.	По	случая	в	РУ	–	Габрово	
е	 започнато	 досъдебно	 производство	 под	 надзора	 на	
Районната	прокуратура.

криминална хроника
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Стефка Бурмова

„България	 се	 справи	
добре	с	кризата	COVID-19,	
за	разлика	от	много	други	
страни	 от	 голямото	 евро-
пейско	 семейство“,	 заяви	
позицията	 на	 Асоциация-
та	 на	 индустриалния	 ка-
питал	 в	 България	 нейният	
представител	 в	 Габровска	
област	 Николай	 Григоров,	
общински	 съветник	 от	
листата	на	БСП	в	 габров-
ския	ОбС.	От	Асоциацията	
считат	 още,	 че	 е	 необ-
ходима	 нова	 обществена	
и	 социално-икономическа	
глобална	 среда,	 както	 и	
че	 всички	 сме	 били	 по-
ставени	 в	 необичайна	 и	
безпрецедентна	 ситуация.	
Именно	поради	това	е	не-
обходимо	 да	 се	 направи	
вярна	 равносметка	 както	
на	добрите,	така	и	на	неу-
дачните	решения,	за	да	се	
постигне	 по-голяма	 адек-
ватност	на	действията	при	
евентуално	 повторение	 на	
подобно	изпитание.	

Най-важното	 е	 стрикт-
ното	 спазване	 на	 зако-
ните	 и	 Конституцията	 на	
Република	България.	„Пред		
лицето	 на	 непознатата	
глобална	 опасност	 прави-
телството	 реагира	 навре-
менно,	 съобразявайки	 се	
с	 препоръките	 на	 СЗО	 и	
действията	на	другите	пра-
вителства	 по	 света	 –	 зая-
ви	още	Николай	Григоров.	
-	 Целенасочено	 бяха	 оси-
гурени	 време	 и	 средства	
на	 здравната	 система,	
която	 в	 началото	 като	 че	
не	беше	готова	да	посрещ-
не	неизвестна	по	интензи-
тет,	 обем	 и	 продължител-
ност	 на	 заболеваемостта.	

Трябва	да	се	признае,	че	в	
България	не	действаха	за-
брани,	 до	 които	 стигнаха	
много	 други	 правителства	
в	Европа	и	по	света.

Въвеждането	 на	 епи-
демичен	 режим	 у	 нас,	 а	
и	в	повечето	страни	в	Ев-
ропейския	 съюз,	 не	 отго-
варяше	 на	 изискванията	
на	някакъв	местен	или	на	
Световната	 здравна	 ор-
ганизация	 стандарт	 за	
брой	 заразени	 на	 мили-
он	 население	 например,	
както	 и	 не	 се	 реализи-
ра	 през	 съществуващата	
законова	 уредба,	 в	 т.	 ч.	
институционално,	 орга-
низационно,	 ресурсно	 и	
времево.	 Същевременно	
обявената	 от	 СЗО	 панде-
мия	 не	 отмени	 местното	
законодателство	 за	 епи-
демичен	 режим,	 но	 у	 нас	
се	 приложи	 извънредно	
законодателство,	 писано	
на	 крак	 и	 оспорвано	 по-
ради	 това	 и	 до	 момента.	
Ограничаването	 на	 право-
то	на	придвижване	между	
областните	центрове	е	на-
рушение	на	Конституцията	
и	е	спорно	дали	извънред-
но	положение	може	да	го	
постановява.	 Затварянето	
на	парковете	и	 планините	
е	 незаконно	 и	 вредно	 за	
здравето,	 а	 при	 работещ	
обществен	 транспорт	 и	
метро	е	и	неуместно.

Създаването	 на	 щаб	
без	 законова	 санкция	 и	
при	 съществуващи	 ясни	
правила	 и	 процедури	 в	
националното	 здравео-
пазване	 е	 неправомерно.	
Разпалването	 на	 страхо-
ва	 психоза	 е	 незаконно	
и	 вредно	 за	 здравето	 на	
населението,	 изрази	 по-

зицията	 на	АИКБ	Николай	
Григоров,	 според	 когото	
прекратяването	на	работа-
та	на	Народното	събрание	
е	 недопустимо	 и	 напълно	
неоправдано.

Категорично	 човеш-
кият	 живот	 е	 единствен	
приоритет	 в	 подобна	 об-
становка.	Но	именно	 това	
поставя	 пред	 изпитание	
качеството	 на	 предприе-
тите	 мерки	 –	 човешкият	
живот	е	също	толкова	ва-
жен	 и	 след	 прилагането	
на	 съответните	 решения,	
както	и	след	привършване	
на	ограничителния	режим.	

Но	 днес	 всички	 ние	
очакваме,	 че	 здравната	
ни	 система	 е	 вече	 много	
по-подготвена	 за	 посре-
щане	 на	 подобни	 и	 нови	

бедствия.	 Медицинският	
персонал,	 ангажираните	
с	 осигуряване	 на	 необхо-
димите	 средства,	 както	 и	
разбирането	 и	 търпението	
на	гражданите	заслужават	
високо	признание	и	благо-
дарност.	

Кризата	 обаче	 открои	
системните	 проблеми	 в	
здравеопазването	ни,	кои-
то	бяха	видни	и	преди	нея.	
Фокусирани	върху	матери-
ална	база,	координация	на	
действията,	 формулиране	
на	 протоколи,	 дефицита	
на	 адекватни	 предпазни	
средства	 и	 спазването	 на	
правилата	 за	 защитеност	
на	медицинския	персонал,	
на	 практика	 системата	
на	 здравеопазването	 ни	
блокира	 по	 всички	 оста-

нали	 случаи,	 различни	 от	
COVID-19,	 а	 лечението	 им	
бе	 сериозно	 занемарено.	
Стигна	 се	 дори	 до	 пре-
кратяването	 на	 детските	
и	 женски	 консултации,	 на	
трансплантации,	 планови	
операции,	 ранна	 диагно-
стика	и	профилактика.

Докато	в	нито	един	мо-
мент	 не	 бяха	 използвани	
едновременно	 дори	 и	 5%	
от	 апаратите	 за	 обдиш-
ване	 и	 наличните	 болнич-
ни	 легла	 за	 заразени	 с	
COVID-19.	 Преустановява-
нето	на	регулярната	меди-
цинска	дейност	недопусти-
мо	 изложи	 на	 риск	 здра-
вето	 на	 хората.	 Аргумен-
тът,	 че	 е	 възможно	 пре-
товарване	 на	 болниците,	
беше	 неправомерен,	 а	 се	

оказа	 и	 неверен.	 Прякото	
копиране	 на	 откъслечен	
чужд	опит	е	нерелевантно.

И	ако	трябва	да	обоб-
щим,	 е	 видно,	 че	 се	 на-
трапва	разочарованието	в	
обществото,	 както	 и	 че	
въпреки	 все	 по-засилено-
то	 финансиране	 (с	 ръст	
от	 над	 три	 пъти	 за	 де-
сет	 години),	 здравната	 ни	
система	 е	 с	 все	 по-ниска	
ефективност.

И	 тук	 изниква	 въпро-
сът,	 свързан	 с	 компен-
сацията	 на	 затворените	
дейности	 и	 услуги,	 на	 ан-
тикризисни	мерки	в	иконо-
миката.	 Когато	 държавата	
принудително	затваря	про-
изводства	и	услуги,	следва	
автоматично	 да	 се	 прило-
жат	 мерки	 за	 запазване	
заетостта	 с	 компенсато-
рен	 характер	 –	 т.	 е.	 все-
обхватно,	 дори	 и	 поради	
ограничения	 ресурс	 то	 да	
е	непълно.

Такъв	 бе	 и	 е	 европей-
ският	 принцип	 и	 дейст-
вие,	 подчерта	 Григоров.	
България	 изостана,	 под-
ходи	 едностранно,	 не	 от-
чете	 факта,	 че	 победата	
на	 фронта	 се	 осигурява	
от	 тила.	 Въпреки	 настой-
чивите	 призиви	 на	 рабо-
тодателските	 организации,	
изпълнителната	 власт	 не	
проведе	 навременен	 и	
ефективен	 диалог	 с	 биз-
неса,	забави	се	с	мерките	
и	допусна	редица	неефек-
тивности.

Но	светът	се	променя,	
формулират	се	нови	прио-
ритети,	 включително	 и	 по	
отношение	 на	 икономиче-
ски,	 здравни	 и	 социални	
политики.	 Именно	 поради	
това	 е	 нужно	 отговорно	

да	започнем	да	работим	и	
на	национално	ниво,	беше	
категоричен	 Николай	 Гри-
горов.	И	допълни,	че	АИКБ	
предлага,	без	да	 губим	от	
погледа	 си	 необходимост-
та	 от	 продължаване	 на	
усилията	 за	 подобряване	
обезпечеността	и	работата	
на	 здравната	 система,	 да	
съсредоточим	 умения,	 ре-
сурси	 и	 време	 за	 възста-
новяване	 на	 икономиката	
от	 претърпените	 щети,	 за	
извличане	на	необходими-
те	изводи	и	започване	на	
целенасочени	 действия	 за	
подобряване	позициите	на	
българската	 икономика	 в	
глобалното	 икономическо	
и	 обществено-политическо	
пространство,	 което	 без	
съмнение	ще	претърпи	се-
риозна	трансформация.

АИКБ	настоява	още	за	
широк	 и	 неполитизиран	
обществен	 дебат	 както	
за	 изработване	 на	 зако-
нодателство	 и	 алгоритъм	
на	 действие	 при	 подобни	
кризи	 (евентуална	 втора	
вълна	на	COVID-19	),	както	
за	 да	 се	 прояви	 предви-
димост	 и	 минимизиране	
на	 неблагоприятните	 по-
следици,	 така	и	за	разра-
ботване	 на	 приоритети	 за	
развитие	 в	 условията	 на	
нова	 обществена	 и	 соци-
ално-икономическа	глобал-
на	 среда.	 Повод	 за	 това	
ни	 дава	 и	 предложеният	
от	 Европейската	 комисия	
мащабен	 план	 за	 „устой-
чиво,	 съгласувано,	 приоб-
щаващо	и	справедливо	за	
всички	 държави	 членки“	
възстановяване	 с	 бюджет	
в	размер	на	1,85	трилиона	
евро,	 заключи	 накрая	Ни-
колай	Григоров.

Никîлай Гриãîрîв: „Бълãария ñå ñправи дîáрå ñ кризаòа COVID-19"

нч "развитие-1869" 
Дряново

 Днес	е	един	оптимис-
тичен	 и	 щастлив	 ден	 за	
Мария	 Драгомирова	 и	
класа	 по	 изобразително	
изкуство	 към	 Детската	
школа	по	изкуствата	при	
Народно	 читалище	 „Раз-
витие-1869”	–	Дряново.	
	 За	 своето	 успешно	
участие	 в	 Националния	
конкурс	за	детска	рисун-
ка	 на	 тема	 „Моята	 зе-
лена	 Европа”	 Христиана	
Ламбева	и	Искрен	Попов	
са	 наградени	 с	 грамоти	
от	 Европейския	 инфор-
мационен	център	„Европа	
директно”	 и	 Център	 „Об-
разование	 за	 демокра-
ция”	-	Пловдив.	
	 От	 представянето	 си	
в	 Седмия	 национален	
конкурс	„България	в	кар-
тини	 и	 слово”,	 организи-
ран	от	МОН,	Национален	
дворец	на	децата,	Общи-
на	Търговище,	Център	 за	
подкрепа	 за	 личностно	
развитие	 –	 Търговище,	
дряновското	момиче	Гер-
гана	Димитрова	и	нейна-
та	рисунка	 „Кукери”	 спе-
челиха	третото	място.

	 Тази	 година	 за	 пър-
ви	път	празникът	на	худо-
жествената	 самодейност	
ще	бъде	отбелязан	изцяло	
онлайн.	Община	Севлиево	
подготви	 видео	 „Децата	
–	 творци	 на	 красота“,	 в	
което	са	събрани	архивни	
кадри	 от	 празника	 през	
годините,	 където	 деца	 от	
Детски	 комплекс	 „Йовко	
Йовков“	 показват	 своите	
таланти.	 Детски	 комплекс	
„Йовко	 Йовков“	 осъщест-

вява	общинската	политика	
за	 осигуряване	 на	 обща	
подкрепа	 за	 личностно	
развитие	на	децата	и	уче-
ниците	 от	 5	 до	 18-годиш-
на	 възраст	 в	 община	 Се-
влиево,	 като	 организира	
и	 провежда	 дейности	 за	
развитие	 на	 интересите,	
способностите,	 компетент-
ностите	 и	 изявата	 им	 в	
областта	 на	 науките,	 тех-
нологиите,	 изкуствата	 и	
екологията	 и	 опазването	

на	околната	среда.	Специ-
ално	внимание	се	обръща	
на	 работата	 с	 деца	 със	
специални	 образователни	
потребности	 и	 деца	 в	 не-
равностойно	социално	по-
ложение,	а	местната	власт	
оказва	 постоянна	 подкре-
па	на	детския	център.						
	 По	 традиция	 всяка	 го-
дина	 в	 края	 на	 май	 на	
сцената	 на	 Народно	 чи-
талище	 „Развитие	 –	 1870“	
се	събират	над	300	деца	и	

ученици	от	цялата	община,	
за	 да	 отбележат	 общин-
ския	 фестивал	 на	 худо-
жествената	 самодейност	
„Децата	 –	 творци	 на	 кра-
сота“.	 „Тази	 година	 няма	
как	 фестивалът	 да	 бъде	
проведен	 в	 истинския	 му	
вид,	но	 това	не	ни	отчай-
ва,	 защото	 сме	 сигурни,	
че	всичко	ще	се	оправи	и	
ще	можем	да	дадем	шанс	
на	всички	деца	и	ученици	
да	изявят	своите	таланти“,	
коментира	 директорът	 на	
детския	комплекс	г-жа	Ве-
нета	 Петкова	 и	 допълва,	
че	 целта	 на	 фестивала,	
който	 се	 провежда	 вече	
30	 години,	 е	 да	 стимули-
ра	творческата	енергия	на	
децата	на	Севлиево	и	об-
щината.	
	 Инициативата	 е	 част	
от	 поредицата	 събития	
„Лято	 в	 мрежа“,	 с	 които	
Община	Севлиево	цели	да	
провокира	 хората	 да	 се	
забавляват	 като	 покажат	
своите	таланти	пред	широ-
ката	аудитория	в	интернет.	
За	 всички	 актуални	 кон-
курси	в	реално	време	жи-
телите	 на	 общината	могат	
да	се	информират	от	сай-
та	 и	 фейсбук	 страницата	
на	Община	Севлиево.

Дåòñки кîмплåкñ „Йîвкî Йîвкîв" îòáåлязва 
празника на худîжåñòвåнаòа ñамîдåйнîñò îнлайн

Гåрãана Димиòрîва и нåйниòå "Кукåри" 
на òрåòî мяñòî в нациîналåн кîнкурñ

	 От	1	до	30	юни	всички	
вие	 имате	 възможността	
да	 изберете	 най-добрите	
рисунки	 в	 конкурса	 „Све-
ти	 Георги	 Победоносец“,	
който	 Община	 Севлиево	
обяви	 на	 Гергьовден.	 В	
продължение	 на	 някол-
ко	 седмици	 на	 пощата	 ни	
пристигнаха	 десетки	 неве-
роятни	 творби,	 а	 кои	 ще	
са	 най-добрите,	 опреде-
ляте	 вие	 с	 харесване	 на	

вашия	 фаворит.	 Участни-
ците	 ще	 бъдат	 разделени	
в	 три	 категории	 -	 до	 7	
години	 (включително),	 от	
8	до	18	години	(включител-
но)	и	над	19	години.	Трите	
най-харесвани	снимки	във	
всяка	 категория	 ще	 по-
лучат	 грамоти	 и	 парични	
награди,	съответно:	100	лв.	
за	първо	място,	 80	 лв.	 за	
второ	 място	 и	 50	 лв.	 за	
трето	място.

Запîчва ãлаñуванåòî в кîнкурñа 
"Свåòи Гåîрãи Пîáåдîнîñåц"

Стартира	 конкурсът	
„Джон	 Атанасов“.	 Учас-
тниците	 в	 надпреварата	
ще	 се	 конкурират	 за	 от-
личия	 в	 категориите:	 на-
града	„Джон	Атанасов“	на	
Президента	 на	 Републи-
ка	 България;	 две	 грамоти	
„Джон	Атанасов	–	ученици	
и	 техните	 преподаватели“	
–	 за	 успехи,	 постигнати	
през	 годината	 от	 екип	
ученик-преподавател	 в	

международните	 олимпи-
ади	по	информатика,	и	за	
успехи,	 постигнати	 през	
годината	 от	 екип	 ученик-
преподавател	 в	 междуна-
родните	олимпиади	по	ин-
формационни	 технологии;	
грамота	 „Джон	 Атанасов	
–	 за	 проект	 с	 голям	 об-
ществен	 принос“;	 грамо-
та	 „Джон	 Атанасов	 –	 за	
дебютен	 пробив	 в	 облас-
тта	 на	 компютърните	 тех-

нологии“;	 грамота	 „Джон	
Атанасов	–	вдъхновител	и	
създател	на	таланти”.

Носителите	на	голямо-
то	 отличие	 и	 на	 грамо-
тите	 на	 името	 на	 „Джон	
Атанасов“	 се	 определят	
от	жури,	в	което	са	вклю-
чени	 в	 областта	 на	 ком-
пютърните	 науки	 учени	 и	
експерти.	

А	 крайният	 срок	 за	
кандидатстване	 за	 отли-

чията	в	отделните	 катего-
рии	 на	 наградата	 „Джон	
Атанасов“	е	14	септември	
2020	г.

Президентската	 ини-
циатива	 за	 наградата	
„Джон	Атанасов“	води	на-
чалото	 си	 от	 2003	 г.	 и	 тя	
се	 връчва	 на	 млади	 бъл-
гарски	учени	и	изследова-
тели	в	областта	на	компю-
търните	 науки	 за	 техните	
изключителни	 постижения	

в	световен	мащаб.		
През	 2012	 г.	 нашият	

съгражданин	 Димитър	
Жечев	 стана	 носител	 на	
голямото	 отличие	 „Джон	
Атанасов“.	 Към	 момента	
на	 награждаването	 му	
той	 е	 асистент-изследо-
вател	в	лабораторията	по	
криптографски	 алгоритми	
към	 Ecole	 Polytechnique	
Fédérale	 de	 Lausanne	
(EPFL),	Швейцария.

Сòарòира кîнкурñъò „Джîн Аòанаñîв" за 2020 ã.
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румяна Станчева

 - кой създаде музи-
канта у Вас и трудно ли е 
да бъдеш артист в днешно 
време?
 -	 Бях	 във	 втори	 клас,	
когато	 семейството	 ми	
се	 премести	 да	 живее	 от	
едно	малко	село	до	Бело-
градчик	в	Дряново.	Тогава	
видях	 за	 първи	 път	 акор-
деон,	 на	 който	 свиреше	
моят	братовчед	Илия	Най-
денов.	 „Влюбих“	 се	 вед-
нага	 в	 този	 инструмент.	
Спомням	си,	че	си	правих	
акордеон	 от	 картон	 и	 го	
разпъвах,	 за	 да	 свиря.	 И		
така	 през	школата	 по	 из-
куствата	 в	 НЧ	 „Развитие“	
при	Добринка	Събева,	тан-
цовите	 състави	 и	 хорове	
до	АМТИИ	в	Пловдив…	 та	
до	 днес	 не	 спирам	 да	 се	
уча!	 Музиката	 е	 необятна	
и	винаги	има	какво	ценно	
да	 ти	 даде.	 Човек	 може	

да	 бъде	 артист	 във	 всяко	
едно	 време,	 но	 да	 рабо-
ти	 като	 такъв,	 понякога	 е	
лесно,	 някога	 е	 по-труд-
но.	
 - Един музикант може 
и да не е учител, но Вие 
сте избрали нелекото по-

прище да преподавате из-
куство. колко трудно  е 
днес да преподаваш му-
зика?
	 -	 Много	 е	 трудно	 да	
определя	 какъв	 съм	 -	 му-
зикант	 или	 учител.	 Има	
музиканти,	 които	 са	 само	
изпълнители.	 При	 мен	 се	
е	 явила	 потребността	 да	
науча	 и	 други	 	 на	 това,	
което	мога	и	правя.	Преди	
30	години,	когато	започнах	
преподавателската	 рабо-
та,	 беше	 много	 по-лесно	
да	 провокираш	 интереса	
на	децата	към	усвояването	
на	 музикален	 инструмент.	
Днес,	 казвам	 го	 най-отго-
ворно,	 	 е	 много	 по-труд-
но.	 Причините	 за	 това	 са	
много	 и	 може	 би	 в	 друг	
разговор	ще	ги	споделя.	
 - на много деца сте 
отворили вратата към му-
зиката и знам те колко са 
Ви благодарни. разкаже-
те ни за учителската си 

гордост, за успелите си 
ученици.
	 -	 За	 един	 преподава-
тел	 няма	 по-хубаво	 нещо	
от	 това	 да	 изживее	 мо-
мента	 от	 нареждането	 на	
детските	пръстчета	по	кла-

виатурата	 до	 развитието	

и	израстването	на	 самите	
деца.	Да	 ги	види	като	из-
пълнители	 по	 концертните	
сцени	е	 гордост	и	радост.	
Много	 са	 моите	 ученици,	
които	са	се	отдали	на	му-
зиката,	 а	 за	 някои	 от	 тях	
тя	 дори	 е	 станала	 и	 про-

фесия.	Благодарен	съм,	че	
ги	 срещнах	 в	 живота	 си,	
аз	им	дадох,	но	и	те	много	
ми	 дадоха.	 Помня	 ги	 и	
винаги	 съм	 щастлив,	 като	
видя	как	успяват.
 - Вашата отдаденост 
към Су „максим райко-
вич“, нч „развитие“ и въ-
обще към Дряново е по-
словична. Празниците и 
всички важни събития са 
пропити от Вашия профе-
сионализъм. как се вмес-
тват тези сериозни анга-
жименти в отговорности-
те Ви на човек с голямо 
семейство? 
	 -	 В	 работата	 на	 ар-
тиста,	 музиканта	 няма	
работно	 време.	 Обичам	
моето	 училище,	 моето	 чи-

талище,	моя	град	и	винаги	
съм	 насреща,	 щом	 мога	
да	 направя	 нещо	 добро	
за	тях.	Разбира	се,	това	е	
за	сметка	на	семейството	
ми	-	затова	сега	искам	да	
благодаря	 на	 моето	 се-
мейство	 за	 подкрепата	 и	

разбирането	към	работата	
ми	в	името	на	развитието	
на	 музикалната	 култура	 в	
град	Дряново.
 - редица високи лични  
награди имате, десетки 
постижения за Ваши въз-
питаници на общински, 
регионални и национални 
конкурси и състезания. 
кои  са най-скъпите на 
сърцето Ви отличия?
	 -	Този	 въпрос	 ме	 връ-
ща	 към	 много	 скъпи	 спо-
мени,	 за	 което	 благода-
ря.	 За	 първи	 път	 излязох	
на	 голямата	 сцена	 в	 пети	
клас.	Повече	от	40	години	
съм	 участвал	 в	 национал-
ни	 и	 международни	 кон-
церти	 в	 Европа,	 Африка	
и	 Азия.	 Получавал	 съм	
много	 лични	медали	 и	 от-
личия.	 Но	 най-много	 съм	
преживявал	 и	 най-голяма	
радост	 съм	 изпитвал	 от	
участията	 и	 наградите	 на	
моите	 ученици.	Затова	им	
благодаря	 за	 щастливите	
дни!
 - Kaква е разликата 
между артиста и учителя  
Славчо  илиев? кой нате-
жава?
	 -	 Категорично	 -	 няма	

разлика.	 Артистът	 убеж-
дава,	 поучава,	 създава	
емоции.	 Успешният	 учител	
трябва	 да	 е	 изключителен	
артист.
 - коя е Вашата музика, 
променя ли я времето?
	 -	 Професионално	 съм	
запознат	с	повечето	стило-
ве	 и	жанрове	 в	 музиката.	
Но	 дълбоко	 в	 сърцето	 си	
нося	 обичта	 към	 българ-
ската	народна	музика.
 - какво бихте казали 
на един начинаещ музи-
кант?
	 -	В	заниманията	си	по	
музика	 човек	 трябва	 да	
достигне	 такова	 ниво,	 че	

първо	той	да	изпитва	удо-
влетворение	 от	 изпълне-
нията	 си	 и	 след	 това	 да	
достави	 удоволствие	 и	 на	
публиката.
 - какво си пожелахте  
на 10 март, когато отпраз-
нувахте 60-годишния си 
юбилей?
	 -	Аз	 имам	 две	 дъщери	
и	четири	внучета.	Пожелах	
си	поне	едно	от	внучетата	

да	поеме	по	моя	път	-	пътя	
на	учителя	и	артиста.
 - кои са нещата от жи-
вота, които обичате? как 
релаксира Славчо или-
ев след дългите работни 
дни?
	 -	Обичам	книгите.	Като	
всяка	 романтична	 личност		
преживявам	 съдбата	 на	
героите	от	романите	и	по-
вестите	 и	 много	 пъти	 не	
оставям	книгата,	докато	не	
стигна	 края.	 Когато	 имам	
време,	 с	 радост	 си	 почи-
вам	с	въдицата	край	водо-
емите.
 - може би повечето 
хора си мислят, че живо-

тът на артиста е един без-
краен празник. какво  Ви 
помага в трудните момен-
ти? 
	 -	Всеизвестно	е,	че	ар-
тистът	 има	 две	 лица.	 С	
едното	 празнува,	 когато	 е	
на	сцената,	а	с	другото	е	в	
живота.	Спомените	за	това	
как	 съм	 успявал	 да	 „оце-
лея“	пред	огромна	публика	
ми	 дават	 кураж,	 че	 мога	

да	се	справя	и	в	дните	на	
житейски	 трудности.	Вина-
ги	 съм	 се	 борил	 за	 това,	
което	 искам	 да	 постигна,	
за	 каузите,	 в	 които	 вяр-
вам,	и	за	хората,	които	са	
ми	скъпи.
 - какво и към кого е 
Вашето послание?
	 -	 Млади	 хора,	 в	 музи-
ката	трябва	да	си	или	нот-
но	грамотен,	или	гениален.
Но	дори	и	гениите	са	били	
нотно	грамотни.	Отнасяйте	
се	 с	 уважение	 към	 това,	
което	 са	 сътворили	 преди	
вас.	 Бъдете	 последовател-
ни	и	много	търпеливи	и	ще	
постигнете	успех!

Славчî Илиåв: „Винаãи ñå áîря за òîва, 
кîåòî иñкам да пîñòиãна, за каузиòå, в кîиòî 
вярвам, и за хîраòа, кîиòî ñа ми ñкъпи”
 Славчо Илиев e роден на 10 март 1960 г. в село Орешец, област Видин. От 
1968 г. живее и учи в Дряново. Завършва средно образование в СУ „Максим Рай-
кович“ с отличен успех и сребърен медал, след което и АМТИИ в Пловдив, спе-
циалност „Музикална педагогика и преподавател по акордеон“. През целия си 
професионален път, от 1984 година досега, работи като учител по музика в СУ 
„Максим Райкович“. Бил е  преподавател по акордеон в ШИ при НЧ „Развитие“ и 
ръководител на оркестъра за народна музика към ПТА „Балкан“, с който участ-
ва в международни фестивали и изнася концерти в Европа, Азия и Африка. В СУ 
„Максим Райкович“ създава вокална група, която участва във всички училищни 
и общински мероприятия и печели престижни национални награди.  Вокалната 
група посрещна и министъра на образованието, който остана впечатлен от 
изпълнението на „Химна на Максим Райкович“ и „Песен за Дряново“, по музика 
на самия Славчо Илиев. В националния конкурс „Ключът на музиката“ вече се-
дма година възпитаниците на СУ „Максим Райкович“ се класират за национал-
ния кръг в Пловдив и всяка година завоюват призови места.
 В работата си като учител по музика Славчо Илиев успява да създаде 
интерес на учениците към стойностната музика и по този начин учебният 
предмет  заема достойно място в учебния процес. През 2016 година е избран 
за УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА в училището. Носител е на множество престижни на-
ционални, регионални  и общински награди. 

	 Медицинският	 персо-
нал	от	училищата	е	прена-
сочен	 към	 детските	 заве-
дения.
	 Всички	детски	 градини	
в	 община	 Севлиево	 бяха	
дезинфекцирани	 много-
кратно	 преди	 отварянето	
им	 на	 1	 юни,	 като	 де-
зинфекция	 на	 всички	 по-
върхности	се	извършва	по	
четири	пъти	дневно.	По	12	
деца	средно	в	група,	след	
дистанционно	 измерване	
на	 температурата,	се	при-

емат	 по	 график	 на	 входа	
на	 детската	 градина.	 Въз-
питателите	са	с	шлемове	и	
всички	 други	 необходими	
лични	предпазни	средства.	
	 Спазват	 се	 всички	
противоепидемични	мерки,	
упоменати	 в	 заповедите	
на	министъра	на	здравео-
пазването	и	кмета	на	Об-
щина	 Севлиево	 д-р	 Иван	
Иванов.	 При	 приемане-
то	 на	 децата	 в	 детски-
те	 градини	 родителите	 не	
се	 допускат	 вътре,	 а	 ако	

се	 наложи	 изчакване	 и	
има	по-големи	струпвания,	
родителите	 и	 децата	 из-
чакват	 на	 безопасно	 раз-
стояние	 реда	 си.	 Децата	
ще	 прекарват	 максимал-
на	 част	 от	 времето	 си	 в	
детската	 градина	 навън,	
когато	 метеорологичните	
условия	 го	 позволяват,	 с	
изключение	 на	 часовете	
за	 хранене	 и	 сън.	 Всеки	
член	на	персонала	на	дет-
ските	 градини	 ще	 бъде	 в	
контакт	само	с	една	група,	

а	 отделните	 групи	 деца	
няма	 да	 влизат	 в	 контакт	
помежду	 си.	 Приложени	
са	 всички	 мерки,	 в	 това	
число	 и	 постоянно	 прове-
тряване	на	помещенията.
	 Децата	 мият	 по-често	
ръцете	 си,	 като	 на	 раз-
положение	 имат	 и	 дезин-
фекционни	 средства.	 Съ-
довете	 за	 приготвяне	 и	
сервиране	 се	 стерилизи-
рат,	 а	 храната	 се	подлага	
на	допълнителна	термична	
обработка.	

Дåòñкиòå ãрадини в Сåвлиåвî раáîòяò îò 1 юни при 
ñпазванå на ñòрîãи прîòивîåпидåмични мåрки



53 юни 2020 г. имоти; уроци; курсове; почивки; събрания; продава-купува разни

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ В ГАБРОВО И СЕЛАТА - ГРАДСКИ ВОДОПРОВОД, АСФАЛТ, ОТ 
1000 ДО 2500 м2 НА РАЗУМНА ЦЕНА; КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 
15000 лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 50000 лв; 2-ст.- до 40000 лв; 1-ст. - до 30000 лв
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., Голо бърдо, 69 м2, ет. 4/5, 2 южни стаи, 
трапезария, кухненски бокс 52 000 лв
2-ст., център, 61 м2, ет. 6/6, за ремонт 39 500 лв
2-ст., център, 61 м2, ет. 5/5, за ремонт 39 800 лв
2-ст., Бичкиня, 65 м2, етаж 3/8, ЕПК 40 000 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, 5/6, тухла, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Градище, 66 м2, ет. 3/5, ново строителство, 
обзаведен 71 500 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 69 800 лв
2-ст., Шиваров мост, 88 м2, 1/3, южен 73 000 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., Ш. мост, 86 м2, ет. 1/4, обз. 55 000 лв
3-ст., Градище, 95 м2, ет. 4/4, обз. 100 000 лв

3-ст., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 60 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, етаж 3/5, обзаведен, 
газово отопление 75 000 eu
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2, етаж от къща, след ре-
монт, газ + гараж + 1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Център, 83 м2, възможност за газ 61 900 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Врабците, 2-етажна, 53 м2 ЗП, обзаведена, двор 
850 м2  изключителни права 43 300 лв
Камъка, 40 м2 ЗП, двор 266 м2 33 900 лв
Борики, груб строеж, 352 м2, РЗП, два гаража, 4 
спални, 3 бани, двор 1010 м2 218 000 лв
Шарани, 2 къщи - стара за реставрация и нова, 
211 м2 РЗП, плевня, двор 1918 м2 56 000 лв

Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за 
гости, 6 спални, 6 бани, двор 1230 м2 150 500 лв
Драгомани, 87м2 ЗП,стара,двор 1329м2 36 500 лв
Беленци, 270 м2 РЗП, механа, лятна кухня, два 
гаража, двор 787 м2 102 995 eu
Шиваров мост,118 м2 РЗП, гараж, двор 556 м2  

 31 900 лв
Местност Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, 
автентична                              17 101 еu 
Баевци, 70 м2 ЗП, двор 883 м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, два навеса, плевня, 
4 спални, двор 1400 м2 43 500 eu
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 
 62 995 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Иглика, 68 м2 ЗП, двор 691 м2 13 600 eu
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 59 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 31 500 eu
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Лоза, 30 м2  ЗП,  двор 500 м2 16 000 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 39 800 лв
Малини, 2-ет., за ремонт, двор 1140 м2 8 000 лв
Гледаци, 1/2 част от къща, двор 907м2 20 000 лв
Беломъжи, 51 м2, ремонтирана, плочи, двор 3771 
м2 31 500 eu
Ид. център,137 м2 ЗП, отст. пр. строеж, за осно-
вен ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етъра, 73 м2 ЗП, двор 286 м2 11 800 eu

Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Иванили, с плочи, стоп. постр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб строеж, 229 м2 РЗП, два гаража 
570 м2   69 950 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 40 000 лв
Борово, 2-ет., РЗП 166 м2, лятна кухня, двор 339 
м2     договаряне
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 280 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 91 500 eu
ПРОДАВА ЕТАЖИ

Плачковци, 88 м2, 1/2 етаж + гараж 45 600 лв
Велчевци, 80 м2, 2/2 етаж 30 900 лв
Баждар, 97 м2, 1-ви/3 етаж, PVC 64 000 лв
КЪЩА ЗА ГОСТИ

Сейковци, 372 м2 РЗП, 2 къщи, стопански по-
стройки, двор 9180 м2 147 000 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Поповци, 507 м2 5 600 лв
Велчевци, 298 м2 8 900 лв
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв
Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв

Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци, 1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок обезщетение
Генчевци, 2771 м2, юг 7 000 eu
Велковци, 1653 м2, до асфалтов път 6 000 eu
БИЗНЕС ИМОТИ

Обходен път за Шипка, 20 дка, 106 м лице, до 
пътен възел Поповци, променено предназначение 
с изтекъл срок, за подновяване       240 000 лв
Производствена сграда, 457 м2 РЗП, собствен 
трафопост, асфалтов път, рампа 274 000 лв
Производствена сграда, 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 399 000 лв
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 

1500 м2 РЗП 193 800 eu
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
Офис, 164 м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

ИЦ, двустаен, обзаведен, след ремонт 600 лв
Халета от 250 до 480 м2 5 лв/м2

Мол Габрово, тристаен, обзаведен 588 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Административен център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТ-
ДАВАНЕ НА ИМОТ 

https://paragon-bg.com • https://gabrovo.house
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Трендафил, двустаен, ет. 3 28 500 лв
К-с „Хр. Ботев“, 61м2, ет. 2, н. стр. 72 000 лв
ИЦ, мезонет, ново стр., ет. 2/3 125 000 лв
Донино, вила, 70м2, 600 м2 двор 55 000 лв
ИЦ, тристаен, 100м2, ет. 3 78 000 лв
Смиловци, вила, 2 етажа, 1600 м2 28 000 лв
Бичкиня, 112м2, тухла 48 000 лв
Баждар, 115м2, ет. 2, двор 65 000 лв
Идеален център, 50м2 50 000 лв
Център, 85м2, ет. 3, тухла 46 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 65 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €

Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща,130м2, до ключ обз.  70 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €
Идеален център, Младост - 2-стайни, 3-стайни 

ГАРСОНИЕРИ: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Шиваров мост, 60м2, ет. 2, ново стр. 43 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Ид. център, двустаен, тухла, ет. 2 51 500 лв
Баждар, 99м2, таванска стая, ет. 2 65 000 лв
Трендафил, 76м2, ет. 3, PVC 52 000 лв
Падало, PVC, 96м2 55 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Камъка, 140м2, двор 80 000 лв
Хаджицонев мост, 2 етажа, 220м2, гараж, двор, 
PVC 45 500 лв
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Изход Севлиево, 3 дка 22 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 eu
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 8 500 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Източник, 150м2, 600 м2 двор 65 000 лв
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Идеален център, лукс студио, обзаведено 380 лв
До OMV, двустаен, обзаведен 200 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

10/07

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи проДаВа
ТрисТаЕн ТухлЕн апартамент 
се продава на тел. 0887/621-
225. [12, 12]
къща В Недевци изгодно се 
продава на тел. 0877/577-017. 
[12, 8]
ЧЕТирисТаЕн апарТаМЕнТ, 
94 кв. м, срещу Консултативна 
поликлиника, четвърти етаж, 
тухла, ТЕЦ, алуминиева до-
грама, паркет, 2 тераси, една 
остъклена, маза, асансьор, 
продава за 69 000 лева тел. 
0889/227-805. [20, 14]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ - об-
заведен, в кв. Палаузово за 45 
000 лева се продава на тел. 
0897/616-970. [12, 5]
къща В село Музга - 2-ет-
ажна, се продава на тел. 
0879/266-265. [24, 4]
къща на 2 км от Габрово се 
продава на тел. 0897/56-90-
27. [11, 7]
апарТаМЕнТи ноВо строи-
телство по себестойност и до-
говаряне се продават на тел. 
0888/44-70-96. [24, 4]
Магазин за хранителни сто-
ки - ново строителство, се 
продава на тел. 0888/44-70-
96. [24, 4]
парцЕл В регулация - 1186 
кв. м, в кв. Стефановци се 
продава на тел. 0887/130-346. 
[4, 3]
парцЕл - 2 дка, в регулация, 
в село Армените се продава на 
тел. 0888/515-797. [6, 3]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, със-
тоящ се от кухня, хол, спалня, 
балкон, дрешник, централно 
парно, добро състояние, се 
продава на тел. 0988/853-923. 
[4, 2]

парцЕл В кв. Златари - 4 
дка, от които 1.2 в регулация, 
ток, вода, се продава на тел. 
0898/783-741. [12, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и полу-
съборена, се купува на тел. 
0895/752-838.
купуВа сТари къщи и по-
стройки по селата на ниски 
цени - тел. 0889/991-977.
ТЕнЕкиЕн гараж - 5 м, търси 
да закупи тел. 0887/39-59-89. 
[12, 5]
гараж на ул. „Морава“ се 
купува на тел. 0894/52-52-58. 
[4, 3]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
рЕноВирани и обзаведе-
ни офиси в сградата на ОББ 
се отдават под наем на тел. 
0888/907-666.
апарТаМЕнТ В идеален цен-
тър се дава под наем на тел. 
0876/999-121. [12, 10]
апарТаМЕнТ В София се дава 
под наем на тел. 0888/254-
625. [12, 7]
поМЕщЕниЕ В топ център, 
50 кв. м, за магазин, офис 
се дава под наем на тел. 
0878/370-640. [24, 6]
съгласно запоВЕД на  Кме-
та на Община Габрово № 
997/21.05.2020 г. се откри-
ва процедура за отдаване под 
наем на „КАФЕНЕ“ в СПОрТ-
НА ЗАлА „ОрлОвЕЦ“ - пуб-
лична общинска собственост, 
74 кв. м. Телефон за връзка: 
066/809-483 или счетовод-
ството на Общински спортни 
имоти - СЗ „Орловец“. [6, 5]
Магазин - 20 кв. м, близо до 
Автогарата, се дава под наем 
на тел. 0878/135-657. [8, 6]
апарТаМЕнТ В кв. лъка-
та се дава под наем на тел. 
0898/38-89-94. [12, 6]
обзаВЕДЕна гарсониЕ-
ра се дава под наем на тел. 
0878/880-965. [5, 5]

поМЕщЕниЕ на ул. „Орлов-
ска“ 18 се дава под наем на 
тел. 0886/870-587. [12, 3]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ в кв. 
Сирмани, основен ремонт, 260 
лв. наем, се дава под наем на 
тел. 0898/939-303. [5, 1]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 2]
поМЕщЕниЕ - 80 кв. м, в 
квартал Младост, до СБА, 
се дава под наем на тел. 
0889/353-138. [5, 1]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0895/363-806. 
[4, 2]
апарТаМЕнТ В кв. Тренда-
фил-2 се дава под наем на 
тел. 0879/653-803. [4, 1]
гарсониЕра В района на ав-
тогарата се дава под наем на 
тел. 0897/806-326. [5, 1]
апарТаМЕнТ ДаВа под наем 
0894/23-24-25. [4, 1]

иМоТи заМЕня
изгоДно! парцЕл в гр. 
Габрово се заменя за 3/4-ста-
ен апартамент или къща - тел. 
0884/637-161. [2, 2]

иМоТи Търси поД наЕМ
Търся офис около 50 кв. м 
в централна градска част. Пар-
терен или първи етаж. Може и 
апартамент. лесно паркиране. 
Цена до 250 лв. без ДДС. Тел. 
0894/643-533 [7, 4]

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи и гори се 
купуват на тел. 0899/44-01-
77. [11, 1]

нощуВки
къща за гости - Габрово, тел. 
0878/532-714, 0888/532-714.
нощуВки - тел. 0879/272-
528, 0888/254-625.
саМосТояТЕлни нощуВки 
в топ център - тел. 0889/931-
264. [22, 19]
нощуВки В идеален център - 
0876/731-419. [22, 11]

ДАВА ПОД НАЕМ
АПАРТАМЕНТ - двустаен, тристаен, обзаведен, газ, 
ново строителство, гр. Севлиево
МАГАЗИН - 168м2, склад и WC, газ, гр. Севлиево
СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ – h 4 м, 600м2,Севлиево 

СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ с рампа - 403м2, Севлиево 
ПОМЕЩЕНИЕ - 348м2 (цех, работилница), с. Ря-
ховците  
ПРОДАВА ДВУСТАЙНИ и тристайни ЗАВЪРШЕНИ 
АПАРТАМЕНТИ в гр. Севлиево, ЖК „М. Палаузов“
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, с 
акт 16, гр. Севлиево, ЖК „Митко Палаузов“

ГР. СЕВЛИЕВО
тел. 0885/666 636

проДаВа Машини
пЕлЕТЕн коТЕл GF SBN, 
35 киловата, на 1 годи-

на, гаранционен, цена по 
договаряне, по спешност 
продава 0896/044-120 
[33, 26]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плоЧи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
цигли - втора употреба, 
15 ст./бр., се продават на 
тел. 0887/321-999. [22, 
10]
циМЕнТоВи коло-
ВЕ се продават на тел. 
0888/390-082. [20, 12]

огнЕупорни Тухли, 
цигли, турски керемиди 
втора ръка се продават на 
тел. 0887/031-439. [25, 
9]
сТари цигли - двуканал-
ни, 0.20 лв., се продават 
на тел. 0877/29-84-89. 
[24, 5]
паркЕТ - дъб, масив, про-
дава тел. 0886/079-119. 
[3, 2]
сухи ЧаМоВи греди и 
букови талпи се прода-
ват на тел. 0876/733-350. 
[22, 1]

ДВулицЕВ каМък се 
продава на тел. 0897/828-
088. [12, 1]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
пЕралня „саМсунг“, 
хладилник с фризер „Зану-
си“, бойлер „Елдом“ - 80 
л, се продават на тел. 
0897/56-90-27. [11, 6]
изгоДно! запазЕни хо-
лова секция - двумодулна, 
табуретки - 2 броя, мека 
мебел, телевизор „Грун-
диг“ се продават на тел. 
0888/819-851. [6, 1]

проДаВа разни
цисТЕрни и бидо-
ни се продават на тел. 
0887/307-193. [25, 15]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [12, 9]
Ел. ДВигаТЕли - 3 Квт, 
помпа GRUNDFOS и мен-
геме се продават на тел. 
0899/632-124. [12, 9]
насТолЕн коМпюТър, 
бюро и стол продава тел. 
0895/250-006. [4, 4]
плъТна МЕТална врата 
- 2.60/2.40, се продава на 
тел. 0888/854-160. [4, 2]

проДаВа клиМаТици
хипЕринВЕрТорЕн кли-
МаТик „Фуджицу Нок-
рия-18“ се продава на тел. 
0879/000-654. [12, 11]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
изкупуВа буркани сре-
щу „Капитан Дядо Нико-
ла“ - тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497.
буркани бЕз винт се из-
купуват на тел. 0879/850-
554.

раДиоапараТ „лило-
Вски“, произведен в 
Габрово през 1950-1955 
г. от известния габров-
ски радиотехник лило-
вски, търси да закупи тел. 
0887/554-351. [4, 4]
купуВаМ орЕхи, рекол-
та 2019 - 0879/13-28-32. 
[1, 1]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
сТаро жЕлязо изкупува 
тел. 0897/828-088. [12, 1]

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуб „Алфа-Метал“ провежда 
курсове за безопасно боравене с огне-
стрелно оръжие. Тел. 066/80-69-62.
наЧалЕн уЧиТЕл предлага индивиду-
ални занимания за деца от предучилищ-
на и начална училищна възраст - тел. 
0894/686-687. [13, 9

курсоВЕ по ВЕТрохоДсТВо с ро-
ДЕния В габроВо капиТан илия 
ДякоВ - с Три прЕкосяВания на 
аТланТиЧЕския окЕан. Курсовете 
се водят по индивидуален график в 
акваторията на Несебър с 25-футова 
яхта. За допълнителна информа-
ция и записване - справки на тел. 
0898/535-793.

карЕла сЕйлинг. курсоВЕТЕ за 
праВоспособносТ „ВоДаЧ на 
кораб До 40 бТ по МорЕ“ (капи-
Тански курсоВЕ) поД ръкоВоД-
сТВоТо на роДЕния В габроВо 
капиТан илия ДянкоВ. Инди-
видуален график за всеки курсист. 
Можете да съчетаете учебната про-
грама с годишната си отпуска. За 
допълнителна информация и запис-
ване - справки на тел. 0898/535-
793.

поЧиВки, кВарТири
бунгала В Китен - собствен санитарен възел, TV, 
хладилник - тел. 0888/813-925. [12, 2]

събрания

„узана Тур“ аД съобщаВа на сВоиТЕ ЧлЕно-
ВЕ, ЧЕ на 5 юли 2020 г. щЕ сЕ проВЕДЕ общо 
събраниЕ В зала „орлоВЕц“ оТ 17.00 Часа. 
Тел. 0886/128-465. [2, 2]
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оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-172.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
нарязани, нацЕпЕни дърва 
- 85 лв./куб., метрови - 75 лв., 
чувал дърва - 5 лв., разпалки 
- 5 лв., се продават на тел. 
0893/511-154.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти въ-
глища донбас, дърва. Ниски 
цени, безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-903.
нарязани и нацепени букови 
и дъбови дърва се продават на 
тел. 0876/839-779.
нарязани и нацепени дърва 
- бърза доставка. Справки на 
тел. 0877/108-825.

пЕлЕТи - 0897/97-44-77, 
www.alexfloor.com.

ДърВа за огрев - нарязани и 
нацепени, се продават на тел. 
0876/437-140.
букоВи ДърВа - нарязани и 
нацепени. Безплатен транспорт. 
Тел. 0877/191-102.
ДърВа за печки и камини - 
80 лв., се продават на тел. 
0876/583-472.
ДъбоВи за огрев - нацепе-
ни, 80 лв., с безплатен транс-
порт.0877/471-466.
нацЕпЕни, нарязани дърва 
- 80 лева, незабавна доставка, 
се продават на тел. 0884/709-
093
нацЕпЕни ДърВа - 80 лв. 
Безплатен транспорт. Незабав-
на доставка. Тел. 0895/252-
686.
ДърВа за огрев - метрови, за 
печка и камина, гарантирано 
качество и количество, се про-
дават на тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.

сухи и сурови нацепени дърва 
- 80 лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
МЕТроВи и нацепени дърва за 
огрев (бук) се продават на тел. 
0879/808-888.
ДърВа за огрев - нацепени и 
метрови. реална кубатура. Тел. 
0883/553-304.
МЕТроВи ДърВа се продават 
на тел. 0876/162-172.
рязанЕ на дърва - тел. 
0887/504-456. [12, 9]
рЕжа ДърВа на 7 лв./куб. - 
тел. 0899/155-386. [12, 11]
ДърВа за огрев - дъб и бук 
- сухи, нарязани, нацепени, и 
МЕТрОвИ, се продават на тел. 
0896/80-76-88. [12, 9]
ДърВа за огрев - нарязани, 
нацепени и метрови, незабавна 
доставка, се продават на тел. 
0898/519-077. [24, 9]
сухи ДърВа за огрев продава 
тел. 0887/031-439. [25, 9]
ДърВа за огрев - нарязани и 
нацепени - 80 лв., се продават 
на тел. 0878/47-22-37. [31, 6]

ДърВа за огрев се прода-
ват изгодно. Качество! Тел. 
0898/24-93-36. [11, 3]
ДърВа за огрев - салкъм, на-
рязан и нацепен, с включен 
транспорт, 70 лв./куб. м, мише 
и бук - 85 лв./куб. м, метрови 
бук и мише - 75 лв./куб. м 
- тел. 0896/741-763, 0896/73-
58-59. [12, 1]
салкъМ, нарязан и нацепен 
- 70 лв./куб. м, бук и мише 
- 80 лв./куб. м - тел. 0879/56-
27-33. [12, 1]
ДърВа за огрев - салкъм - 70 
лв./куб. м, мише и бук - 80 
лв./куб. м - тел. 0897/765-901. 
[12, 1]
ДърВа за огрев на метър 
и нарязани на склад - тел. 
0897/87-98-07. [24, 2]
ДърВа за огрев - метрови и 
нарязани - тел. 0896/555-999. 
[24, 2]
сМЕсЕни МЕТроВи дърва - 
50 лв., се продават на тел. 
0897/828-088. [12, 1]

сТроиТЕлсТВо

изгражДа ТЕраси - 
0897/931-088.

кърТи и пробива - 0897/832-
363
фирМа изгражДа, ремонтира 
или събаря - обезопасява вся-
какви покриви. Изгражда наве-
си, огради и други на най-ниски 
цени и с високо качество. Тел. 
0895/752-838.
фирМа събаря, почиства за 
сметка на материалите - тел. 
0896/183-637.
кърТи, рЕжЕ, зида, виК, ел. 
фаянс  - 0878/943-895
събаря сТари къщи и по-
стройки - тел. 0889/991-977.
рабоТа с МАлъК БАГЕр И 
САМОСвАл. Справки на тел. 
0899/140-258.
услуги с мини багер - 75 см 
ширина - 0897/42-93-74.
рЕМонТ на покриви - вСЯ-
КАКвИ, и с плочи, улуци - тел. 
0896/859-701.
рЕМонТ и направа на покри-
ви, подпорни стени, дренажи, 
хидроизолация - 0888/02-01-
87. [22, 22]
рЕМонТ на стари покриви, 
улуци, дренаж - тел. 0888/863-
001. [27, 23]
кърТя бЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [12, 10]

бригаДа изВършВа вътреш-
ни и външни ремонти, шпак-
ловки, боядисване, гипсокар-
тон, фаянс, теракота, външна 
и вътрешна изолация, ел. и 
виК услуги, ламинат. Собствен 
транспорт. Тел. 0886/514-300. 
[12, 8]
каМЕнни облицоВки - 
0892/033-560. [12, 9]
рЕМонТ на стари покриви и 
подмяна на улуци. варови ма-
зилки. Тел. 0876/416-716. [24, 
12]
бригаДа изВършВа ремонт 
на покриви, хидро- и топло-
изолации, дренаж, бояджий-
ски и тенекеджийски услуги 
- 0899/638-875. [20, 7]
изВършВа рЕМонТ на по-
криви и нови, хидроизолация, 
саниране, улуци и др. - тел. 
0895/810-504. [26, 9]
услуги с багер - 3.5 тона, 
и бобкат - 3 тона - тел. 
0898/421-281. [26, 8]
каМЕнна облицоВка и на-
стилки, камини, пещи, барбе-
кю, чешми се изработват на 
тел. 0896/702-367. [12, 4]
сТроиТЕлно-рЕМонТни ДЕй-
носТи - топлоизолация на 
въже и скеле, фаянс, гипсокар-
тон и др., се извършват на тел. 
0894/068-786. [6, 3]
каМЕнни облицоВки, цо-
кли, барбекюта, плочници - тел. 
0885/015-666. [12, 4]
шпаклоВки, гипсокарТон, 
обръщане на прозорци, ма-
зилки, замазки и др. - тел. 
0898/672-883. [5, 3]
поДпорни сТЕни, дренажи, 
покриви, вътрешни ремонти - 
тел. 0897/390-194. [24, 2]

рЕМонТ и направа на покри-
ви, външна изолация, хидрои-
золация и др. - тел. 0888/020-
187. [24, 2]
сТроиТЕлни и ремонтни дей-
ности от А до Я на достъпни 
цени - тел. 0879/377-566. [5, 
1]
рЕМонТ на покриви, вътрешна 
и външна изолация, почистване 
на помещения предлага тел. 
0897/067-146. [6, 1]
изМазВанЕ на капаци, коми-
ни, частичен ремонт на покри-
ви - тел. 0890/215-171. [5, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - редене, 
БЕЗПрАХОвО циклене, фино 
шлайфане, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 066/86-
61-43, 0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка и боядисване - 
тел. 0878/580-333.
Вик, фаянс, теракота - тел. 
0884/228-253. [22, 21]
алпинисТи - тел. 0887/131-
381. [33, 13]
Вик, фаянс и теракота - тел. 
0884/228-253. [22, 18]
ВъТрЕшно бояДисВанЕ - 
латекс и блажно, ремонт на 
покриви - тел. 0897/788-487. 
[20, 18]
кърТя плоЧки и бетони - тел. 
0897/931-764. [12, 9]
МонТаж на гипсокар-
тон, шпакловка и боя. Тел. 
0895/72-86-68. [14, 8]
ВароВи Мазилки, топлоизо-
лация, шпакловка, боя - скеле - 
справки на тел. 0888/167-755. 
[24, 5]

Мазилки, заМазки, шпак-
ловки, фаянс, теракота, монтаж 
ламинат - 0885/015-666. [12, 
4]
зиДария, Мазилки, шпак-
ловки, боядисване и кафражи 
се извършват на тел. 0896/22-
88-06. [3, 2]

изолации
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - тел. 0899/321-
190
изолации,  скЕлЕ - 
0878/943-895

хиДроизолации
хиДроизолации на покриви 
и гаражи - тел. 0889/65-82-08. 
[12, 6]
хиДроизолация на покриви, 
измазване на комини, ламари-
ни - тел. 0876/54-95-12. [24, 
2]

Ел. инсТалации, рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги по 
домовете - тел. 0899/145-802.
ЕлЕкТроуслуги ВсякакВи - 
тел. 0899/447-102. [14, 12]
ЕлЕкТроуслуги В Габрово и 
региона - тел. 0877/815-367. 
[12, 9]
Ел. инсТалации - тел. 
0877/36-78-52. [22, 9]
рЕМонТ на стари и изграж-
дане на нови ел. инсталации 
- 0878/116-850. [5, 5]

коМини
профЕсионално поЧисТ-
ВанЕ на комини - отгоре и 
отдолу. ПО вСЯКО врЕМЕ. Тел. 
0897/704-502.

коМиноЧисТаЧ - 0889/177-
737.

коМиноЧисТаЧ с опиТ - 
30 лВ. - тел. 0894/525-258.

Вик
изТоЧВанЕ на септични ями - 
тел. 0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръжка - 
0887/680-034.
оТпушВанЕ на канали - 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи - тел. 0894/22-
05-09. [25, 17]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДър ЙОрДАНОв“ 
- АлУМИНИЕвА и PVC дограма - 
0896/741-415.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на телевизори по до-
мовете - тел. 0888/279-846. 
[24, 24]
Ел. урЕДи се поправят на тел. 
0894/22-05-09. [25, 22]
рЕМонТ на хладилници и фри-
зери по домовете - 0897/425-
313. [25, 9]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойлери - 
0988/815-645, 0884/155-075. 
[4, 2]

косЕнЕ
профЕсионално косЕнЕ и 
поддръжка на дворове - тел. 
0899/140-254.
косЕнЕ и почистване - тел. 
0893/20-49-09. [22, 13]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, почиства-
не - 0894/602-701. [20, 18]
косЕнЕ - тел. 0887/504-456. 
[12, 9]

косЕнЕ и почистване на места 
- 0899/155-386. [12, 11]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, почиства-
не - тел. 0878/881-501. [12, 3]
косЕнЕ, поЧисТВанЕ на 
трева, храсти, къпини - тел. 
0886/308-017. [24, 2]
косЕнЕ с храсторез - тел. 
0876/47-99-10. [12, 1]

озЕлЕняВанЕ
„ДЕМЕТра-прогрЕс“ из-
ВършВа: озеленяване, ланд-
шафтни проекти, поддръжка 
зелени площи, плодни гра-
дини. Предлага декоративни 
цветя, храсти и дървета. Тел. 
0877/343-426. [11, 2]

услуги
кърТи, ЧисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на опасни 
дървета (АлПИНИСТ) - www.
arborist-bg.com, тел.0884/942-
942.
рязанЕ на опасни дървета - 
0894/602-701. [20, 18]
заВаръЧни услуги - 
0885/72-46-71. [12, 5]
рЕМонТ на стругове и фрези 
извършва тел. 0898/359-222. 
[22, 3]

израбоТВа

ограДна МрЕжа про-
изВЕжДа, гВозДЕи и 
ТЕлоВЕ на заВоДски 
цЕни се предлагат на тел. 
0886/650-175.

израбоТка на метални кон-
струкции, гаражни и дру-
ги врати, огради, парапети - 
0885/943-808, 066/870-546.

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 4]
ЕроТиЧЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 3]
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рабоТа прЕДлага
МаникюрисТка сЕ търси на 
тел. 0894/782-267. [12, 12]
МоМЧЕ за дюнер до 30 годи-
ни, 800 лв. - тел. 0898/57-10-
80. [11, 11]
салон за красота търси ма-
никюристка. Справки на тел. 
0899/987-535. [24, 16]
сТроиТЕлна бригаДа наби-
ра персонал. Справки на тел. 
0895/424-308. [11, 9]
профЕсионална проДаВаЧ-
ка за магазин за хранителни 
стоки набира тел. 0879/80-80-
12. [11, 8]

басЕйн ТрЕнДафила търси 
пицар и барман. Телефон за 
връзка: 0883/27-77-70. [12, 9]
ТранспорТна фирМа търси 
шофьор с категория „С+Е“ за 
работа с гондола. Справки на 
тел. 0889/501-631. [12, 9]
МайсТор кофраж и арма-
тура търси да назначи тел. 
0898/421-281. [26, 8]
проДаВаЧ-консулТанТ сЕ 
търси на тел. 0899/071251. 
[6, 4]
пицария „Мания“ търси сер-
витьори, пицари. Справки на 
тел. 0878/44-55-19. [12, 6]

„булЧикън“ аД - Севлиево 
(пътят за Душево) търси порти-
ер (до 65 години). Справка на 
място. [11, 2]
ТърсиМ Да назначим (трудов 
договор): Озеленители за под-
държане на градини и декора-
тивни зелени площи с шофьор-
ската книжка, с познания в ра-
ботата с градински инструменти 
и инвентар – косачка, тример, 
храсторез и др. Телефон за 
контакт: 0884/939-212. [3, 2]
проДаВаЧка за хранителен 
магазин, закуски, кафе търси 
0897/889-009. [11, 2]

агЕнция за охрана „су-
пЕр-гарД“ набира охра-
ниТЕли. Справки на тел. 
0888/60-42-51. [5, 2]

агроапТЕка Търси служител 
с необходимата квалификация. 
Справки на тел. 0877/60-14-
33. [22, 3]
Малка краВЕфЕрМа тър-
си работник. Справки на тел. 
0876/41-54-80. [5, 2]
общ рабоТник, топлоизола-
ции търси тел. 0898/907-400. 
касиЕр за склад за отпа-
дъци с работно време 08.00 
- 17.00 часа се търси на тел. 
0885/815-556. [12, 2]
ДърВоДЕлска фирМа тър-
си мебелист с опит. работа 
само с масив. Справки на тел. 
0899/155-378. [5, 2]
ЧоВЕк за гледане на болна се 
търси на тел. 0897/660-978. 
[4, 2]

проДаВаЧка за хранителен 
магазин само в неделя се търси 
на тел. 0895/087-917. [2, 1]
заВЕДЕниЕ Търси миячка. 
Справки на тел. 0889/406-906. 
[7, 1]

грижа за болни 
и ВъзрасТни
глЕДаМ болни, възрастни 
хора почасово - тел. 0877/302-
561. [20, 15]

ДоМ за ВъзрасТни  
„срЕбърно гнЕзДо“ В 
сЕло борики, габроВо, 
оТВори ВраТи. За пръв 
път в България се предла-
га уютен семеен кът, сред 
природата, с максимален 
капацитет 8 човека. За 
контакт - тел. 0885/112-
697, 0877/493-060; http://
insiemeate-bg.com. [11, 7]

глЕДаМ болни и възрастни 
хора - тел. 0879/508-369. [3, 
3]
глЕДаМ болни и възрастни - 
тел. 0898/307-195. [4, 3]
глЕДанЕ на възрастни хора 
денонощно - тел. 0892/300-
699. [5, 1]
глЕДаМ болни - тел. 
0876/581-549. [5, 1]

рабоТа Търси
Търси рабоТа като мияч в 
заведение - тел. 0878/555-841. 
[24, 9]
рабоТа каТо охранител търси 
тел. 0894/389-570. [11, 2]
сТругар Търси работа на 4 
часа - тел. 0876/155-520. [5, 
2]
глЕДаМ ДЕца - тел. 0896/12-
70-10. [6, 2]
ТаксиМЕТроВи шофьори се 
търсят на тел. 0887/587-354. 
[24, 1]

„сТоМано и МЕТалообрабоТВанЕ габроВо“ ооД - 
габроВо, ул. „инДусТриална“ 36, Търси заВарЧици 
на МЕТални изДЕлия, коиТо рабоТяТ с со, МожЕщи 
Да разЧиТаТ ТЕхниЧЕски ЧЕрТЕжи. Фирмата предлага 
отлично заплащане, осигуряване на 100 процента, съвре-
менни условия на труд, възможност за постоянна работа 
и професионално развитие. За контакт: smg.berova@yahoo.
com,  тел. 0892/470-928 - Пепа Берова. [24, 5]

фирМа „ТЕспоМ“ аД - гр. габроВо прЕДлага прЕциз-
но лазЕрно рязанЕ на лисТоВ МаТЕриал с ДЕбЕлина 
До 14 ММ. Заповядайте при нас! За повече информация: 
тел. 0888/513-088 или на имейл: tespom1@mail.bg.  [12, 10]

ясноВиДсТВо
изВЕсТнияТ шЕфкаТ ходжа 
гледа на Свещен коран. Изчист-
ва негативни енергии. Прави 
бяла магия за любов и щас-
тие. Събира разделени. лекува 
депресии. Тел. 0884/927-482. 
[5, 2]

запознансТВа
сЕриозна прияТЕлка търси 
тел. 0988/795-831. [24, 3]



73 юни 2020 г.

Продължава от бр. 100

	 Така	 наречените	 семинарни	 дни,	
в	които	представяме	нашата	работа	и	
провеждаме	 „срещи	 на	 семействата“,	
подчертават	дейността	ни.
	 Семействата,	 т.	 е.	 родителите	 и	
децата,	 от	 една	 група	 се	 срещат	 на	
общи	излети,	на	импровизирани	праз-
ници,	по	време	на	които	особено	ва-
жен	е	контактът	и	разговорите	между	
родителите.	По	този	начин	проблеми-
те	често	се	решават	от	само	себе	си,	
преодоляват	се	трудностите	и	конфли-
ктите.
	 Срещите	между	хората	са	най-ва-
жното	събитие	в	работата	с	децата	и	
семействата,	което	съдейства	за	съз-
ряването	и	формирането	на	личността	
на	детето.	Не	е	 важно	само	 това	да	
се	 случи	 нещо,	 а	 под	 каква	 форма	
протичат	общите	преживявания.
	 Да	 възприемаш	 другия	 човек,	 да	
го	обичаш,	да	формираш	добри	поми-
сли,	означава	да	покажеш	на	децата	
пътя	 към	 душевното	 и	 физическото	
здраве,	пътя	към	хармонията.
	 Мисля,	 че	ние,	 възрастните,	 тряб-
ва	 да	 осъзнаваме	 и	 да	 изпълняваме	
поставените	пред	нас	задачи	и	изиск-
вания.

Двигателни и разтовар-
ващи упражнения
	 Движението	е	присъщо	за	децата.	
Скачането,	 бягането	 -	 израз	 на	 жиз-
неутвърждаваща	нагласа	 -	 са	 съвсем	
естествени.	Въпреки	това	много	деца	
са	сковани	и	напрегнати.	За	тях	дви-
гателната	 терапия	 като	 отпускаща	 и	
разтоварваща	 гимнастика,	 както	 и	
упражненията	 с	 топка,	 въже,	 пръчки,	
обръч	 и	 движенията	 под	 формата	 на	
игра	са	необходими.
	 С	всичко	това	се	запознават	май-
ките	и	децата,	за	да	могат	да	продъл-
жат	 да	 се	 упражняват	 вкъщи,	 често	
със	съпровод	на	музика.
	 Когато	 упражненията	 се	 превръ-
щат	 в	 игра,	 те	 доставят	 радост.	 „Ко-
тешки	гръб“,	„конски	гръб“,	„подскача-
не	като	жаба“,	„като	кенгуру“,	„пълзене	
безшумно	като	тигър“,	„гордо	разхож-
дане	 като	 щъркел“	 са	 упражнения,	
които	извън	представите	водят	и	към	
скицирането	на	някаква	история,	коя-
то	 след	 това	 може	 да	 послужи	 като	
въведение	 към	 автогенната	 трени-
ровка.	 Упражненията	 с	 партньор	 с	
възможности	 за	 оказване	 на	 помощ,	
подпиране	 и	 др.	 играят	 роля	 при	
отстраняването	 на	 трудностите	 при	
установяване	на	контакт.	
	 Наблягането	 върху	 естествените	
форми	 на	 движение	 и	 естествените	
игри	с	движение	разтоварват	и	пови-
шават	 способностите	 за	 концентри-
ране	 и	 преди	 всичко	 тогава,	 когато	
децата	 сами	 чувстват	 смяната	 на	
напрежението	 с	 разтоварване.	 От	
психологическа	 гледна	 точка	 важно	
последствие	от	тези	упражнения	е	ук-
репването	на	собственото	„аз“	и	чрез	
вглъбяване	-	постигане	на	способност	
за	управление	на	психическото	и	фи-
зическото	състояние.
	 Ако	движението	от	години	наред	е	
познато	 като	 възможност	 за	 терапия	
на	децата,	то	то	е	и	от	важно	значе-

ние	за	отвеждането	им	в	автогенната	
тренировка	 и	 за	 усилване	 ефекта	 на	
прилаганите	 там	 упражнения.	 Само	
когато	 разтоварването	 и	 отпускането	
са	на	преден	план,	е	възможно	интен-
зивна	концентрация	на	вниманието,	а	
с	това	и	на	постиженията.
	 Понеже	страхът	е	присъщ	на	ско-
вания	и	напрегнат	човек,	а	движение-
то	 с	 неговите	 разнообразни	 форми	
действа	като	разтоварващ	и	отпускащ	
момент,	 то	 се	 използва	 като	 въведе-
ние	към	автогенната	тренировка.
	 Винаги,	когато	съм	се	занимавала	
с	наплашени	деца	и	този	страх	проли-
чава	в	тяхното	държание,	двигателни-
те	упражнения	се	определят	съобраз-
но	 индивидуалностите	 на	 всяко	 дете.	
Автогенната	тренировка	и	движението	
са	едно	цяло	в	работата	с	децата.
	 Дългогодишният	 ми	 опит	 в	 про-
веждането	на	автогенната	тренировка	
с	 деца	 показа,	 че	 точно	 смяната	 на	
напрежението	 с	 отпускане	 чрез	 кон-
центрирани	 представи	 в	 движението	
действа	отпускащо	и	разтоварващо	и	
с	 това	 окуражаващо.	 Засегнат	 е	 фе-
номенът	на	страха	в	неговата	цялост.	
Когато	тялото	и	душата	представляват	
хармонично	 единство,	 тогава	 страхът	

отстъпва	и	детето	е	здраво.

Провеждане на 
автогенна тренировка
	 След	 подготовка	 за	 автогенната	
тренировка	 чрез	 въвеждаща	 актив-
ност	 следва	 нейното	 провеждане	 по	
учебна	програма.
 заемане на легнало положение
	 „Петер,	 легни	 на	 леглото	 или	 на	
пода,	двете	ръце	-	отстрани	на	тялото,	
с	длани	към	пода.	Затвори	си	очите,	
вдишвай	и	издишвай	спокойно.“
 отпуснат седящ стоеж
	 „Можеш	и	да	седнеш	на	стол	или	
във	 фотьойл.	 Опираш	 здраво	 кра-
ката	 в	 земята.	 Слагаш	 ръцете	 върху	
бедрата,	 дланите	 висят	 надолу	 и	 не	
се	допират.	След	 това	затваряш	очи.	
Така	 можеш	 по-бързо	 да	 изключиш	
(да	превключиш	към	спокойствие),	да	
изпълниш	упражненията	и	да	си	почи-
неш.“
 отнемане (снемане) на напреже-
нието
	 „Както	 и	 да	 направиш	 отпускане-
то,	 винаги	 трябва	 да	 го	 отнемеш	 (да	

снемеш	 напрежението),	 за	 да	 бъдеш	
отново	 бодър.	 Това	 означава	 след	
упражнението	силно	да	свиеш	ръцете	
в	лактите,	да	се	протегнеш	като	котка,	
да	дишаш	дълбоко	и	чак	тогава	да	си	
отвориш	очите.	По	този	начин	си	на-
мерил	външната	форма	за	провежда-
не	на	автогенната	тренировка,	която	в	
низшата	си	степен	има	6	упражнения:	
упражнения	 за	 усещане	 на	 топлина,	
за	отпускане	(тежест)	на	сърцето,	ди-
шането,	корема	и	главата.“
 Положение на покой
	 „А	сега	си	представи,	че	лежиш	на	
пода	или	седиш	на	стол.	Върху	черна	
дъска	или	на	лист	хартия	мислено	из-
писваш	едно	изречение:
	 „Аз	съм	напълно	спокоен.“
	 „Напълно	спокоен.“
	 Спокойствието	се	разпростира,	ти	
си	 напълно	 спокоен.	 Първото	 нещо,	
което	 се	 научава	 в	 автогенната	 тре-
нировка,	 това	 е	 изключването,	 прев-
ключването	към	спокойствие.
	 „Напълно	спокоен.“
	 „Отпуснат,	разтоварен.“
	 „Напълно	спокоен.“
	 По-малките	 деца	 (до	 10-годишна	
възраст)	 могат	 да	 достигнат	 до	 спо-
койствието	и	по	друг	начин:
	 „Марина,	представи	си	нещо	хуба-
во,	 нещо	 от	 ваканцията	 или	 някакво	
твое	желание“.
	 С	по-малките	деца	правим	заедно	
фантастични	пътешествия:
	 „Навлизаме	 в	 света	 на	 фантази-
ята.	 Изживяваме	 някаква	 приказка	
или	 фантастична	 история.	 Научавам,	
че	искаш	да	имаш	собствен	кон	и	да	
се	научиш	да	яздиш.	Такова	желание,	
което	често	се	сбъдва	само	в	мечтите,	
имат	много	деца.	Мислено	ти	си	върху	
своя	кон	и	яздиш.	Конят	е	вълшебен,	
има	крила,	пъстри	крила.	Лети	заедно	
с	 теб	 навсякъде,	 където	 пожелаеш.	
Слизаш	на	поляна,	където	цъфтят	пре-
красни	 цветя.	 Чуваш	 плискането	 на	
поток.	Тръгваш	 по	 поляната	 и	 береш	
букет	за	майка	си.	Уморена	си,	лягаш.

Продължава в сряда

Фåнîмåнъò 
на ñòраха

Дåцаòа, ñъщî каòî възраñòниòå, имаò нåрвни ñмущåния заради 
нåпрåîдîлими òруднîñòи, кîнфликòи и прîáлåми, на кîиòî 
рåаãираò ñъñ ñвîя лаáилåн îрãан, „душåвния ñåизмîãраф”

 В книгата „Страхове при здра-
вите деца“ се разглеждат стра-
ховете при децата и тяхното от-
ражение на здравето. Авторката 
- детската лекарка Гизела Еберлайн, 
психолог с близо 30-годишна прак-
тика, майка на пет деца, разказва 
за различните форми на страхове, 
водещи до невроза, разстройство 
на речта и съня, понижаване на ра-
ботоспособността и вниманието. 
Разглеждат се методите за про-
филактика на тези нарушения. Кни-
гата е предназначена за педагози, 
лекари, психотерапевти и преди 
всичко за родителите, но тя би по-
могнала на всеки днес.

прЕВози
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други теж-
ки товари, извозване на 
ненужна покъщнина, стро-
ителни отпадъци до сме-
тището - 0898/780-448.
ТранспорТни и хамал-
ски услуги за града - 15-
20 лв. Тел. 0878/650-
456. [26, 12]

ТранспорТ със самос-
вал до 3.5 тона и ра-
ботници - 0894/602-701. 
[20, 15]
изгоДно! прЕВоз с бус 
- тел. 0896/076-279. [22, 
11]
прЕВози с бус - тел. 
0888/147-173. [12, 9]
ТранспорТ с бус  - 0.45 
лв./км - тел. 0894/004-
045. [16, 5]
ТранспорТ със са-
мосвал - 4 тона - тел. 
0876/522-774. [10, 3]
ТранспорТни услуги 
изгодно извършва тел. 
0897/828-088. [12, 1]

пъТна поМощ
пъТна поМощ (лицен-
зирана) - спарвки на тел. 
0999/009-008.

аВТоМобили проДаВа
опЕл ВЕкТра, 1.6, 16 V, 
1997 г., поддържан, зим-
ни и летни гуми с джан-
ти, се продава на тел. 
0888/498-967. [6, 5]
рЕно ЕспЕйс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 8]
хонДа сиВик, 1.4, бен-
зин, 1997 г., за 1100 
лв. се продава на тел. 
0894/52-52-58. [4, 3]
МЕрцЕДЕс а160 - бен-
зин, в движение, всичко 
платено, 1998 г., за 800 
лв. се продава на тел. 
0899/075-544. [4, 2]

Микробуси, каМиони
бус МЕрцЕДЕс 212 се 
продава на тел. 0888/147-
173. [12, 9]

ДжипоВЕ
Джип „сузуки Гранд 
витара“, 4х4, се продава 
на тел. 0898/611-099. [7, 
2]

аВТоМобили купуВа
ВсякакВи бракуВани 
МПС, мотори изкупува 
тел. 0899/937-991. [12, 
10]
аВТоМобил До 1000 
лева, след 2000 г., се 
купува на тел. 0899/58-
55-66. [3, 1]

аВТоуслуги
ВоДороДно поЧисТВа-
нЕ на двигатели, турбо, 
катализатори и DPF - тел. 
0876/204-294. [12, 12]

аВТоМобили
поД наЕМ
„VAIKAR RENTACAR“ Ав-
томобили под наем, ул. 
„Емануил Манолов“ 28 - 
справки на тел. 0999/009-
008.

скрап, сТари
аВТоМобили
фирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба МПС. 
вземане от място - 
0999/009-008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 12]
коли за скрап от място 
изкупува тел. 0897/828-
088. [12, 1]

МоТори/ВЕлосипЕДи
сиМсон 50 се прода-
ва на тел. 0887/265-095. 
[11, 2]

 ВоДораВно: Аралов (Семьон). Телекамера. Енарета. Амарилис. 
Апаратура. Оперета. „Обич”. родонит. Ном. Адонис. Сера (Фабиен). 
„Ирина”. „Але”. Арена. вран. Авитохол. вир. Доха. Ирак. варади 
(Бела). Юта. Анако. Атакама. ЕНАК. Далин (Мартин). Набат. влак. 
Калотина. Ака. Нако. Аватанак. Арабаконак. Кенана. Аланин. роса. 
Анин. Аба. Алод. Нонан. Овал. риванол. Бел. Стан. „вината”. Акари. 
Ананас. рударов (Никола). Ади (Ендре). Арамис. „Пари”. Арава. Ило-
на. Акад. Стана. Скипа (Тито). Екери. Енар (Матиас). Масон. Талон. 
Климакс. Атанасова (Мария). 
 оТВЕсно: Преподавател. работодател. Анаболи. Ананалава. 
Ирани (Ардешир). Кларинети. Акаба. Ана. Анам. Орачи. Орак. Канал. 
Навара. Овет (Стив). Сахан. Кокил. вара. Тур. рокада. Онорина. СМС. 
Старосел. Калан. Динамика. Аден. воловар. василиса. „Юла”. Орава. 
Итаконат. Сопот. Емона. Иранит. Сонар. „Нана”. Окапи. врат. Нака-
но (Шинджи). Упа. Аретир. Данане. Алада. ЕТА. Омир. радика. Анан 
(Кофи). Каракас. Еленино. Абакан. Барикело (рубен). Тритон. Хамак. 
Никеро. Аров (Борис). Асамака. Атаман. ливадина.

отговори на сканди от бр. 104, вторник

ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО
ор ГА ни зи рА ли цЕн зи рА ни кур Со ВЕ зА: 

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

из Да Ва Дър жа ВЕн До ку МЕнТ за пра Вос по соб носТ

 гоТ ВаЧ, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо ри
 лЕ ЧЕ бЕн Ма саж
 Маникюр, пЕДикюр,  
 нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

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

щори

EТ „касТЕло“ - щори - 
външни и вътрешни, Вра-
Ти - блиндирани, входни, 
автоматични, гаражни, 
ролЕТки - охранителни, 
ДограМа - алуминиева, 
PVC, бариЕри - авто-
матични - 066/87-04-89, 
0888/255-318

жиВоТни проДаВа
Малки паТЕТа, гъски и други се продават. Справки 
на тел. 0884/006-098. [7, 2]

проДаВа Мляко, сирЕнЕ
прясно и кисело овче мляко, прясно сирене без 
сол - с доставка, се продават на тел. 0896/544-474. 
[26, 15]

храна за жиВоТни
царЕВица сЕ продава на тел. 0886/64-01-01. [12, 9]

проДаВа Тор
угнил оборски тор се продава. Собствен транспорт 
със самосвал. Тел. 0899/414-153. [30, 25]
биоТор оТ калифорнийски червей за градини и овощ-
ни насаждения се продава на тел. 0898/630-249. [24, 
14]

лЕкари
психиаТър и нЕВролог. Д-р ТрифоноВ, Габрово, ул. 
„Емануил Манолов“ № 12-А, 066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАвА ПСИХИАТрИЧНИ УДОСТОвЕрЕНИЯ.
Д-р Марина санкЕВа, спЕциалисТ кожни и ВЕ-
нЕриЧЕски 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.

оТ 1 юни В Мц „униМЕД“ - гр. сЕВлиЕВо 
сТарТира клиниЧно проуЧВанЕ за Ефикас-
носТТа на ноВ МЕДикаМЕнТ - руксолиТиниб 
крЕМ при лЕЧЕниЕ на ВиТилиго (бЕли пЕТна 
по кожаТа). Продължителността на проучването е 
52 седмици и включва 13 визити за проследяване 
на ефекта от терапията. в проучването може да се 
включат пациенти на възраст ≥ 12 години, които 
имат витилиго с ≥ 0,5% телесна повърхност по 
лицето (площта на целия палец е 0,1%) и ≥ 3% по 
извънлицевите зони (площта на дланта и пръстите 
е 1%). Общата телесна повърхност, засегната от 
витилиго (лицеви и извънлицеви поражения), не 
трябва да надвишава 10%. Медикаментът се отпус-
ка безплатно, пътните разходи на пациентите се 
заплащат. Желаещите да се включат в проучването 
могат да се обърнат към д-р Марина Санкева – 
спец. кожни и венерически болести в гр. Габрово, 
ул. „Брянска“ № 11. Телефон за записване: 0889 
43-66-13. Консултациите са безплатни.  [4, 3]

оТ 1 юни В Мц „униМЕД“ - гр. сЕВлиЕВо 
щЕ запоЧнЕ клиниЧно проуЧВанЕ на ноВ 
МЕДикаМЕнТ за лЕЧЕниЕ на псориазис - 
RoflumIlAsT, койТо прЕДсТаВляВа инхиби-
Тор на ЕнзиМа фосфоДиЕсТЕраза 4 (PDE-4) и 
иМа проТиВоВъзпалиТЕлЕн ЕфЕкТ. лекарство-
то е под форма на пяна за локално приложение 
по тялото и скалпа. в проучването могат да бъдат 
включени пациенти с обриви в окосмената част на 
главата и тялото. Продължителността на лечение 
е 2 месеца, а броят на визитите в медицинския 
център в Севлиево е 6. Медикаментът се дава на 
пациентите безплатно, пътните разходи се поемат 
от медицинския център. За повече информация 
може да се обадите на главния изследовател в про-
учването – д-р Марина Санкева, специалист кожни 
и венерически болести – справки на тел. 0889 43 
66 13. [4, 3]

сЧЕТоВоДсТВо
сЧЕТоВоДна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕрТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - 066/804-066

сЧЕТоВоДна къща: 
счетоводно обслужва-
не, годишни данъчни 
декларации, годишно 
приключване, регис-
трация на фирми - 
0898/480-821.

066/810-415

всеки ден в ново издание

автопазар; превози; животни продава, селскостопански; лекари; счетоводство
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съболезнователно писмо от 
Елисейския дворец за кончината 
на христо Владимиров явашев

	 „Той	носеше	лудостта	на	величия-
та	и	блясъка	на	гения.	Кристо,	творе-
цът,	 който	 обичаше	 да	 облича	 мону-
ментите	в	своите	титанични	опаковки,	
си	отиде	вчера.	На	 границата	между	
рисунката,	скулптурата	и	архитектура-
та,	 неговите	 мащабни	 произведения	
превръщаха	сгради	и	пейзажи	по	це-
лия	свят	в	събития	на	поезията.
	 Роден	 през	 1935	 година	 в	 Бълга-
рия,	 Христо	 Владимиров	 Явашев	 се	
обучава	 в	 Художествената	 академия	
в	София,	преди	да	избяга	от	страната	
си	на	21	години,	за	да	се	изплъзне	от	
комунистическия	режим.	След	множе-
ство	спирки	в	Европа,	той	се	устано-
вява	в	Париж	през	1958	година.	През	
този	 период	 той	 живее	 като	 рисува	
портрети,	 но	 се	 интересува	 преди	
всичко	 от	 абстрактното	 изкуство	 и	
ражда	първите	си	идеи	за	пакетиране	
на	 предмети:	 в	 ръцете	 му	 бутилки,	
столове,	маси,	всичко	се	оказва	опа-
ковано,	обвито,	повито.
	 Така	неговите	парижки	 години	са	
годините	на	разцъфването	на	неговия	
талант,	 на	 изобретяването	 на	 това	

движение,	 което	 ще	 стане	 неговият	
подпис.	 Това	 са	 също	 годините	 на	
най-важната,	 разтърсваща	 като	 мъл-
ния	 и	 безвъзвратна	 среща	 с	 Жан-
Клод,	 която	 става	 негов	 партньор	 в	
живота	 и	 изкуството,	 негова	 съпруга	
и	помощник.	Тези	две	същества,	пред-
назначени	да	се	слеят,	родени	в	един	
и	 същи	 ден,	 като	 под	 една	 и	 съща	
звезда,	свързват	техния	дух	и	устрем	
в	едно	цяло.	Кристо.	Заедно	те	раж-
дат	идеята	да	създават	произведения,	
които	няма	да	се	излагат	на	релси	в	
музите	или	на	пиедестали	в	галерии-
те,	а	на	открито,	пред	очите	на	всич-
ки.	Техният	 първи	 голям	 боен	 подвиг	
или	по-точно	голям	подвиг	в	изкуство-
то	е	издигната	кратковременна	Стена	
от	петролни	варели	на	ул.	„Висконти“	
в	 Париж,	 реакция	 на	 протест	 срещу	
изграждането	 на	 Берлинската	 стена.	
И	акт	на	раждане	на	тяхното	изкуство	
in	situ.
	 В	средата	на	60-те	години	двойка-
та	се	установява	в	Ню	Йорк	и	замис-
ля	 още	 по-монументални	 и	 впечатля-
ващи	 проекти,	 които	 Христо	 рисува,	
а	 Жан-Клод	 се	 опитва	 да	 направи	
възможни.	Те	 издигат	 огромна	 оран-
жева	 завеса	 над	 цяла	 една	 долина	
в	Колорадо,	 магичен	 воал,	 който	 вя-
търът	 загръща	и	разгръща.	Обгръщат	

островите	на	един	залив	до	Маями	с	
големи	розови	ореоли.	Опаковат	Пон	
Ньоф.	 Най-старият	 мост	 на	 Париж	
прилича	тогава,	през	няколко	есенни	
дни	на	1985	г.,	на	огромен	подарък	за	
парижани.	Както	един	шивач	шие	на	
ръка,	 за	 да	 пасне	 по-добре	 дрехата	
на	 извивките	 на	 манекена,	 Кристо	
създаваше	 за	 сградите	 поръчкови	
калъфи	 за	 бижута,	 които	 прегръщаха	
формите	 им	 и	 подчертаваха	 обема	
им,	 придаваха	 им	 нови	 цветове	 и	
материи.	 Така	 той	 се	 стремеше	 „да	

разкрива	 като	 скрива.“	Десет	 години	
по-късно	 той	 отново	 постигна	 това	
сияние	 като	 опакова	 Райхстага,	 се-
далището	 на	 германския	 парламент.	
Постави	 също	 гигантските	 чадъри,	
пръснати	в	Япония	и	Калифорния,	на	
единия	и	другия	бряг	на	Тихия	океан,	
свързващи	в	символен	мост	Изтока	и	
Запада,	и	още,	тази	безкрайна	пеше-
ходна	пътека	на	повърхността	на	едно	
италианско	езеро,	покрита	с	оранже-
ва	тъкан,	която	дава	на	тези,	осмели-
ли	 се	 да	 тръгнат	 по	 нея,	 усещането,	
че	ходят	по	водата.
	 Макар	да	бяха	гигантски	по	свои-
те	 размери,	 всички	 инсталации	 на	
Кристо	 бяха	 временни,	 защото	 той	
обичаше	 мимолетността	 на	 произве-
дението,	 която	 налага	 неотложността	
на	погледа.	Като	естет	той	твърдеше,	
че	 създава	 произведения,	 които	 не	
носят	никакво	послание	и	имат	за	цел	
единствено	 да	 събудят	 и	 раздвижат	
сетивата.	 Да	 накара	 другите	 да	 опи-
тат	 величието	 на	 един	монумент	 или	
пейзаж,	да	попие	погледите	в	тъкани-
те,	които	ги	обгръщат	и	в	техните	пул-
сации,	 да	 заслепи	 чрез	 оживеността	
и	 блясъка	 на	 цветовете	 им:	 Кристо	
търсеше	чудото	винаги	и	навсякъде.
	 За	 всичко	 това	 ще	 можем	 да	
си	 дадем	 сметка	 на	 експозицията	

в	 Центъра	 „Помпиду“,	 посветена	 на	
него,	 която	 трябваше	 да	 започне	 в	
края	 на	 март,	 но	 беше	 отложена	 за	
1	юли	 поради	 здравната	 криза.	Това	
ще	бъде	израз	на	почитта	на	Франция	
към	този	творец,	който	тя	обичаше	и	
който	я	обичаше.
	 Кристо	 се	 целеше	 толкова	 ви-
соко,	 имаше	 толкова	 големи	 мечти,	
че	 проектите	 му	 можеха	 да	 отнемат	
години,	дори	десетилетия,	преди	да	се	
осъществят,	 след	 тежка	 борба,	 често	
водена	 от	 Жан-Клод,	 за	 да	 бъдат	
преодолени	всички	препятствия.	Такъв	
е	 случаят	 и	 с	 едно	 произведение,	
родено	 от	 неговия	 дух	 през	 1962	 г.,	
но	което	ще	види	бял	свят	едва	след	
смъртта	му.	В	Париж	през	есента	на	
2021	 година:	 Опаковането	 на	 Триум-
фалната	арка.	Като	последен	подарък	
от	 този	 творец	 за	 този	 град,	 който	
му	даде	най-хубавите	дарове,	на	тази	
страна,	 където	 той	намери	вдъхнове-
нието	и	любовта,	и	която	никога	не	го	
забрави.
	 Президентът	на	Републиката	и	не-
говата	съпруга	ценят	творчеството	на	
този	 поет	 на	 пространството	 с	 гран-
диозни	 визии	 и	 поднасят	 най-искре-
ните	 си	 съболезнования	 на	 неговите	
близки	и	на	неговите	почитатели.

източник https://terminalno.com/

 Юлияна Антонова-
Мурата е дългогодишен 
дипломат и съпруга на 
японец. Живее в Токио 
със семейството си. Ав-
тор е на две книги, ста-
нали бестселъри - „Моши 
моши, Япония” и „Уки 
уки, Япония”. Срещала 
се е неведнъж с Крис-
то. Припомняме нейния 
разказ за него, споделен 
в Габрово на представя-
нето на първата й книга. 
(в. „100 вести”, 31 май 
2017 г.)

	 Кристо	 е	 изключител-
но	 уважаван	 и	 ценен.	Той	
е	 много	 жизнен,	 пътува	
много,	 не	 обича	 да	 яде	
-	закусва	със	скилидка	че-
сън	 и	 малко	 кисело	 мля-
ко,	 пропуска	 обяда	 и	 чак	
вечерта	 хапва.	 Целият	 му	
ден	минава	в	труд.
	 Това	 разказа	 в	 Габро-
во	 за	 световноизвестния	
творец	 Христо	 Явашев	 –	
Кристо	 българката,	 живе-
еща	 15	 години	 в	 Япония	
и	автор	на	книгата	„Моши	

моши,	 Япония“	 -	 диплома-
тът	Юлияна	Антонова	–	Му-
рата.
	 „Да	кажа,	че	съм	пър-
ва	 приятелка	 с	 Кристо	 и	
си	пия	с	него	всяка	сутрин	
чая,	 това	 не	 е	 вярно,	 но	
обстоятелствата	 бяха	 та-
кива,	 че	 моят	 съпруг	 се	
познава	добре	с	Кристо	–	
разказа	 още	 г-жа	Мурата.	
-	Той	е	директор	на	музей-
галерия	 и	 в	 нея	Кристо	 е	
правил	 няколко	 изложби.	
Последната	 беше	 сега,	

през	 октомври	 месец	 и	 в	
книгата	 си	 „Моши	 моши,	
Япония“	 съм	 сложила	 тях-
на	 обща	 снимка.	 Покрай	
съпруга	 си,	 а	 не	 покрай	
моята	 работа	 като	 дипло-
мат,	 аз	 съм	 се	 срещала	
с	 Кристо	 нееднократно	 –	
може	 би	 4-5	 пъти.	 Най-
големият	 японски	 моден	
дизайнер	 се	 казва	 Исей	
Мияке.	Той	беше	награден	
от	 японския	 император	 и	
получи	 грамота	 и	 медал	
за	 изключителна	 дейност	
в	 областта	 на	 културата	
като	 творец.	 Исей	 Мияке	
в	 своята	 красива	 галерия	
„21	21“	в	сътрудничество	с	
моя	съпруг	направи	преди	
няколко	 години	 изключи-
телна	изложба	на	Кристо.“
	 Юлияна	 Антонова	 оп-
иса	 именития	 творец	 като	
строен,	 леко	 прегърбен,	
с	 красива	 бяла	 коса,	 с	
очила	 и	 много	 жизнен.	
Според	 нея	 дългото	 кръс-
тосване	 на	 хиляди	 мили	

със	 самолет	 от	 Токио	 до	
Америка	 или	 до	 някоя	 от	
арабските	 страни	 е	 нищо	
за	 него.	 Кристо	 казва,	 че	
не	 обича	 да	 яде.	 Сутрин	
изяжда	 скилидка	 чесън	 и	
малко	кисело	мляко.	Може	
да	 не	 обядва	 изобщо,	 а	
вечер	 хапва	 съвсем	 мал-
ко.	Целият	му	ден	минава	
в	 труд.	 Обича	 да	 застане	
на	 голямото	 си	 бюро	 в	
кабинета	си	и	да	твори.	
	 В	 Ню	 Йорк	 живее	 в	
една	 голяма	 стара	 коопе-
рация	 в	 центъра	на	 града	
без	асансьор	и	се	чувства	
прекрасно,	 защото	 може	
да	се	качва	и	слиза	наго-
ре-надолу.	В	дома	на	Анто-
нова	в	Япония	има	изклю-
чително	 интересен	 филм	
за	 Кристо	 от	 американ-
ска	 двойка	 колекционери,	
притежаващи	 най-добрите	
произведения	на	изкуство-
то	от	миналия	век.	
	 В	 уникалния	 филм	 те	
разказват	за	срещите	си	и	
с	Кристо,	как	са	купували	
от	 него	 картини,	 как	 са	
разговаряли	и	т.	н.	Според	
Юлияна	 Антонова	 Кристо	

тъжи	 много	 за	 своята	 по-
чинала	 съпруга	Жан-Клод,	
с	която	са	родени	на	една	
и	съща	дата	в	един	и	същи	
месец	на	една	и	съща	го-

дина	 и	 са	 били	 един	 не-
разделен	тим.	Година	след	
година	Кристо	и	Жан-Клод	
са	 се	 утвърждавали.	 Сега	
той	продължава	да	работи	

сам,	а	негова	дясна	ръка	е	
племенникът	му	Владимир.
	 Когато	японците	срещ-
нат	Юлияна	Антонова	-	Му-
рата	и	знаят,	че	е	българ-
ка,	 те	 казват	 обикновено	
„Котоошу“	 -	 известният	
български	 сумист	 Калоян	
Махлянов.	 Всички	 му	 се	
възхищават	 според	 Анто-
нова	 –	 от	 таксиметровия	
шофьор	 до	 президента	 на	
най-голямата	 компания	
като	„Тойота“.	
	 Но	освен	това	име,	ки-
селото	 мляко	 и	 Долина-
та	 на	 българската	 роза,	
всички	 японци	 знаят	 и	 за	
Кристо.	 Антонова	 потвър-
ди,	 че	 с	 него	 са	 разгова-
ряли	 на	 английски	 език,	
а	 не	 на	 български,	 но	 по	
принцип	 Кристо	 не	 гово-
рел	 много.	 Той	 обожавал	
младите	 хора,	 срещал	 се	
със	студенти,	искал	да	им	
помогне.	Даже	за	неговия	
проект	в	Изео,	Италия,	той	
извикал	 100	 българи-сту-
денти	 да	 помагат	 и	 им	
платил.	
	 „Не	вярвам,	 че	 той	не	
се	 чувства	 съпричастен	
към	България,	към	Габрово	
–	казва	Юлияна	Антонова-
Мурата.	 -	 Той	 е	 изключи-
телно	 уважаван	 и	 ценен	
както	 от	 своите	 колеги	 –	
хора	на	изкуството,	така	и	
от	 колекционери.	 Не	 съм	
разбрала	 някой	 да	 не	 го	
харесва,	 да	 се	 отнася	 с	
пренебрежение	 към	 него.	
Много	скромен	и	работлив	
човек	 е	 този	 световноиз-
вестен	габровец.“

наДеЖДа тихова

IN	MEMORIAM

КРИСТО, който знаеше 
как да реализира мечтите си. 
Сбогом! В сърцето си ми.
Помня всяка твоя дума 
и срещите ни са част от най-
истинските и незабравими уроци 
от живота ми в Япония.

31 май 2020 г.
Юлияна Антонова - Мурата

Криñòî å 
изключиòåлнî 
уважаван и цåнåн

С Тии и КРИСТО
 Една от поканите, на които най-много съм се вълнувала. На голям 
бял плик, изпратен до Токио - моето име с автентичния почерк на Крис-
то.  И ето ни в Италия. На палубата на едно корабче Кристо ни разведе 
из езерото, за да видим от всички посоки „The Floating Piers”.
 Всяка дума съм попила от разговора им.
 Обичам отговора на Тии (моя съпруг) в края на разказа ми за Крис-
то и „Плаващите кейове” в „Моши моши, Япония”, но обичам много и 
тази случка, която чух там: Кристо бил отправил покана за посещение 
на „Плаващите кейове” до свой приятел, архитект, който се казвал 
Мохамед. Мохамед приел поканата. Ходейки един до друг по кейовете, 
Мохамед казал, че това си е цяло чудо - 
 Christo(s) и Mohamed заедно да ходят по водата.

Юлияна Антонова-Мурата: Кристо и Тии (съпругът ми) в разговор за 
някои детайли от “Плаващите кейове” на корабчето във водите на 
езерото. Смея да твърдя, че респектът един към друг е бил взаимен. 

Кристо, аз и японец - негов почитател и колекционер.


