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прогноза
за ВрЕМЕТоUSD - 1.63163, EUR - 1.95583, CHF - 1.80012, GBP - 2.19818    ВалуТни

курсоВЕ
СРЯДА 280/140                        ЧЕТВЪРТЪК 30î/150                         ПЕТЪК 25î/130

изпълнява линията:

Билети - на автогарите

0897 812 301
0897 812 303
0897 805 282

Севлиево, 
ул. "Стоян Бъчваров" 8

Севлиево • гаБрово
КаЗанлЪК • Павел Баня

ХиСаря • Пловдив

Един от най-новите и 
авангардни спектакли на га-
бровската трупа – „Мечтата 
на Наташа“, ще даде старт 
на 75-я сезон на ДТ „Рачо 
Стоянов“. Откриването ще се 
състои днес от 19.00 часа на 
голямата сцена в театъра. 
Новият сезон на габровския 
театър ще бъде насочен към 
отбелязването на 75 години 
от създаването на културната 
институция, като кулминаци-
ята на честването е пред-
видена през октомври 2020 
година.

Моноспектакълът „Мечта-
та на Наташа“, чиято премие-
ра се състоя на 25 юни тази 
година, е под режисурата на 
Ана Батева. Това е съвместна 
продукция между Габровския 
драматичен театър и неза-
висимото сдружение SPAM 

studios. Веднага след него ще 
има среща с публиката, на 
която всеки може да попита 
всичко, свързано с правенето 
на съвременен театър. Поста-
новъчният екип: Ана Батева 
– режисьор, Поля Йордано-
ва, която влиза в ролята на 
Наташа, и Стефан Здравески 
- автор на музиката, ще от-
говори на въпросите на зри-
телите. Ако се интересувате 
как артистите си учат текста 
или какво става, ако го за-
бравят по време на пред-
ставление, как режисьорът 
избира актьорите и кой пише 
текста на постановката, що 
е сценична адаптация и как 
се пише музика за театър, не 
пропускайте възможността да 
се срещнете с екипа на „Меч-
тата на Наташа“.

Постановката е направе-

на по едноименната пиеса на 
младата руска авторка Ярос-
лава Пулинович. Освен режи-
сьорската работа по моно-
спектакъла, Ана Батева е пре-
водач на текста. Творческият 
тандем между нея и компо-
зитора Стефан Здравески е 
познат на публиката от поста-
новката им „Кокошка“ по А. 
П. Чехов и Николай Коляда, 
която е съвместна продукция 
между Театрална работилни-
ца „Сфумато“ и SPAM studios. 
На срещата зрителите ще мо-
гат да отправят своите въ-
проси за режисьорските є 
интереси към съвременната 
руска драматургия.

Представлението „Меч-
тата на Наташа“ е пряма и 
откровена дискусия по акту-
ални социални въпроси. 

продължава на стр. 8

Дîвечера "Рачî Стîяíîв" îткрива сезîíа с мечта
След спектакъла "Мечтата на Наташа" режисьорът и актьорите ще разговарят с публиката за театъра като съвременно изкуство

 „Празник на пестила“ се провежда в музей 
„Етър“ на 5, 6 и 7 септември. Събитието се ор-
ганизира от 2013 година, а целта му е да запоз-
нае широката публика със старата оригинална 
технология на производство на този натурален 
продукт. С „Празник на пестила” музеят спечели 
класацията „Годишни награди в туризма 2018“ в 
категория „Духът на България“. През 2014 година 
пестилът, известен още като габровски шоколад, 
получи международно признание с включване 
в Световната книга на уникалните храни „Арка 
на вкусовете“. Неговият производител Николай 
Христов е отличен със сертификат за уникален 
хранителен продукт на Световното изложение 
в Торино, Италия. Още в миналото габровският 
шоколад кара дори швейцарските сладкари да си 
оближат пръстите.                             стр. 3

"Празíик íа пестила" в "Етър" íа 5, 6 и 7 септември
Специален акцент от събитието е националният фолклорен конкурс „Обредна трапеза“

Бюст íа Пеíчî Семîв е 
културíа цеííîст íа РИМ 
– Гаáрîвî за септември

 Постоянната експози-
ция на Регионален исто-
рически музей – Габрово 
на ул. „Николаевска“ № 10 
вече е затворена за посе-
тители поради започване 
на ремонтни дейности, но 
институцията ще продължи 
виртуално да ви запознава 
с интересните ценности от 
своя фонд. 
 Културна ценност на 
септември e бюст на ин-

дустриалеца Пенчо Иванов 
Семов. Българският скулп-
тор Кирил Тодоров (1902-
1987), автор на паметника 
на Васил Априлов в Габро-
во, през 1934 г. гостува във 
вилата на Семов (Старопи-
талището).           стр. 3

 Равнището на безрабо-
тица през месец юли в об-
ластта е 5.88 процента. По 
общини съответно Габрово 
- 6.4 на сто, Севлиево - 
5.33 на сто, Дряново - 6.20 
на сто, и Трявна - 6.34, 
съобщи Александър Йор-
данов, вр. и. д. началник 
отдел „Посреднически ус-
луги“ на Бюрото по труда 
в Габрово. Това означава, 
че в областта безработни-
те през юли са били 3188 
души, в Габрово - 1820, 
Севлиево - 793, Дряново 
- 246, и Трявна - 329. На-
блюдава се намаляване 
нивото на безработица в 
сравнение с предходните 
месеци. В сравнение със 

същия период на миналата 
година обаче нивото на 
безработица е по-високо, 
тогава то е било около 3 
на сто. Добрата новина 
е, че все повече хора за-
почват работа след пика 
на пандемията. Работа 
през юли са започнали 
426 души в областта, от 
тях 403 човека са започна-
ли работа с подкрепа на 
Бюрото по труда. Остана-
лите сами са се справи-
ли. Най-много безработни 
са от най-пострадалите от 
пандемията бизнеси, като 
туризъм, заведения, мага-
зини.  Сега мнозина от тях 
се връщат на старите си 
работни места.

Нивîтî íа áезраáîтица 
в îáластта е 6.4 íа стî

 Министерството на 
здравеопазването пусна 
информация за родители-
те, чиито деца ще посеща-
ват ясли, детски градини и 
училища.

За училищата
 За учениците – на учи-
лищните власти трябва да 
бъде предоставен талонът 
за здравословното и иму-
низационното състояние 
на ученика към датата на 
започване на учебната го-
дина, т. нар. картон или 
лична здравна профилак-
тична карта. 
 Това може да направи 
както родителят, така и об-
щопрактикуващият лекар 

–  по служебен път.
 Предвид епидемична-
та обстановка и с оглед 
предотвратяване струп-
ване пред кабинетите на 
ОПЛ, талонът може да се 
предостави до един месец 
след началото на учебната 
година, а не както досега 
– в 7-дневен срок.
 При провеждането на 
задължителна имунизация 
или реимунизация от На-
ционалния имунизационен 
календар по-късно, данни 
за нея могат да се пре-
доставят допълнително на 
училището.

За ясли и детски 
градини

 За новоприети в дет-
ски градини деца се изис-
кват следните документи:
 • здравно-профилак-
тична карта, попълнена от 
личния лекар, и данни за 
имунизационния статус на 
детето;
   • отрицателен резул-
тат от изследване за па-
тогенни чревни бактерии 
и чревни паразити, извър-
шено не по-рано от 15 
дни преди постъпване в 
детската градина;
   • изследвания на кръв 
и урина, извършени в ед-
носедмичен срок преди 
постъпване на детето в 
детската градина;

продължава на стр. 2

Медициíскî, че дететî íяма кîíтакт със 
заразíîáîлеí – при първî пîстъпваíе в ясла

бяха измерени през пър-
вия септемврийски ден 
в Севлиево. 37,4 градуса 
на сянка е най-високата 
температура това лято в 
Севлиево. Това съобщи 
за БТА синоптикът Иванка 
Иванова. През последната 
седмица на август темпе-
ратурата на въздуха не е 
падала под 37 градуса и 
времето в града е било 
най-топло през това лято. 
Иванова обясни, че на 
слънце температурата се 
повишава с още  десетина 
градуса и става опасна за 
здравето. През август в 
Севлиево са паднали едва 
30 л/кв. м валежи.

37,4 ãрадуса 
íа сяíка

Вîеííî îкръжие – Гаáрîвî îтáеляза 
70 ãîдиíи îт създаваíетî си  2

Фитíес пътеките в 
Öюрих íе са спîртíа 
кîíцепция, а иíституция 
в цяла Швейцария    7
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Учредителите и партньорите 
на априловските награди за литератУра

оБЯвЯват конкУрс за книги,
издадени в периода от 1 септември 2019 г. до 15 сеп-

тември 2020 г., или ръкописи в следните жанрове:

поезиЯ  проза  литератУра за деца  хУмор 
и сатира  етнографиЯ  краезнание

 
	 В	конкурса	могат	да	участват	всички	автори,	родени	
или	дълго	пребивавали	на	територията	на	община	Габрово,	
както	и	всички	редовни	членове	на	Дружеството	на	писате-
лите	–	Габрово.	Книгите	или	ръкописите	(в	2	екземпляра),	
придружени	 от	 кратка	 творческа	 биография,	 трябва	 да	
бъдат	 предадени	 до	 15.09.2020	 г.	 в	 отдел	 „Култура”	 на	
Община	Габрово,	пл.	„Възраждане“	№	3.	Книгите,	участвали	
в	конкурса,	остават	за	фонда	на	РБ	„Априлов-Палаузов“.	

• 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

ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИЯ ОТ ГАБРОВО В БЪЛГАРИЯ:
ЕКСКУРЗИЯ ДО ОСТРОВ СВЕТА АНАСТАСИЯ, 
БУРГАС - 2/1 нощувки със закуска, 90 лв., 
15-16.08.2020
ЕКСКУРЗИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ БАНСКО-ЛЕ-
ЩЕН-КОВАЧЕВИЦА-ДОБЪРСКО - 3/2 нощувки 
със закуска, 145 лв., 05-07.09.2020
НОС КАЛИАКРА - БАЛЧИК - ВАРНА - ПОБИТИ 
КАМЪНИ - 2/1 нощувки със закуска и вечеря, 
99 лв., 22-23.08.2020
РИЛСКИ МАНАСТИР - БАНСКО - РУПИТЕ - РО-
ЖЕНСКИ МАНАСТИР - МЕЛНИК – ВЕЛИНГРАД 
- 3/2 нощ.със зак. и веч.,139 лв., 21-23.08.2020
КРЪСТОВА ГОРА - ВРЪХ СНЕЖАНКА - РОЖЕН-
СКА ОБСЕРВАТОРИЯ - 2/1 нощ. със зак. и веч., 
89 лв., 29-30.08.2020; 10-11.10.2020
АЛПИЙСКА ЖЕЛЕЗНИЦА СЕПТЕМВРИ - БАНСКО 
- БАЙКУШЕВА МУРА - ДОБРИНИЩЕ - ДОБЪР-
СКО - 4/3 нощувки със закуска и вечеря, 176 
лв., 13-16.08.2020

ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ, ХОТЕЛ „АНТАРЕС“ - 7 
нощувки със закуска, 285 лв., 15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ, ХОТЕЛ „СОЗО-
ПОЛ“ - 5 нощувки, закуска и вечеря, 280 лв., 
10.08; 24.08; 31.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ „ТИ-
ШИНА“ - 4 нощувки на закуска и вечеря, 239 
лв., 05.08; 19.08
МОРСКО ЛЕТУВАНЕ В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ 
„ТИШИНА“ - 7 нощувки на закуска и вечеря, 
454 лв., 15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ 
„ДЮНИ” – 5 нощувки със закуска и вечеря, 330 
лв., 10.08; 24.08; 31.08
МОРСКО ЛЕТУВАНЕ В ПРИМОРСКО, ХОТЕЛ 
„АРЕНА“ - 7 нощувки със закуска и вечеря, 384 
лв.,15.08; 22.08
МИНИ ПОЧИВКА В ПРИМОРСКО, Х-Л „АРЕНА“ 
- 4 нощ. със за. и веч., 239 лв., 05.08; 19.08

31/07

ГАБРОВО, УЛ. “1 МАЙ 1876” 1-В 

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
• Кръстова гора-връх Снежанка-Роженска                                                  
обсерватория - 29.08., 1 нощувка, 89 лв.
• Враца-Видин-Белоградчишки скали                                                                                                         
- 05-07.09., 2 нощувки, 139 лв.
• Калиакра-Балчик-плаж в Албена - 05-
07.09., 2 нощувки, 145 лв.
• Рилски манастир - Роженски манастир 
- Рупите - Мелник – 25-27.09., 2 нощувки 
+закуски+вечери, 150 лв.
• Мини почивка в ПРИМОРСКО - 01-04.09., 3 
нощувки+закуски+вечери, 180 лв.
• Почивка в ПАМПОРОВО - 26.08., 4 нощувки, 
239 лв.
• Почивки в Гърция с включен PCR ТЕСТ,                                                       
7 нощувки с автобус от София всяка събота 
• Почивки остров Корфу с включен PCR  ТЕСТ,                                                                                   
28.08./4.09/11.09., 7 нощувки от 530 лв. от 
Севлиево/Велико Търново
• Почивки остров Корфу с включен PCR 
ТЕСТ - 03.09.-350 лв., 18.09. - 305 лв., 3 нощувки, 
от Севлиево/Велико Търново
• Почивка остров Корфу+Метеорите - 
02.10.,415 лв., 4НВ +1ВВ от Севлиево/Велико 
Търново
• Седемте Рилски езера - 05-07.09., 2 
нощувки, 150 лв. от Севлиево/Велико Търново
                         
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ СВЯТ
ТЕЛ. 066804948 /0887836173 /0899883724 

e-mail: sviat@mail.bg   www.sviat.eu

24/08

ЦКБ АД 
продава следния недвижим имот 
на адрес: Гр. Габрово, ул. „Обзор“ № 1, с площ 629 кв. м, 

с трайно предназначение – урбанизирана, с построените
в нея: Сграда с площ 19 кв. м; сграда с площ 36 кв. м; 

сграда с площ 24 кв. м; жилищна сграда, еднофамилна, 
със застроена площ 72 кв. м, брой етажи - 2.

Цена: 80 000 лв. без ДДС

За контакт: ЦКБ АД клон Габрово, ул. „Брянска“ № 54; 
тел.: 066/817-010; 066/817-018.

уВЕДоМлЕниЕ
ЕлЕкТроразпрЕДЕлЕниЕ сЕВЕр аД, 

разпрЕДЕлиТЕлЕн обслужВащ 
цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 

УведомЯва своите клиенти, че:
 на 15.09.2020 г. от 10:00 до 10:30 ч. поради из-
вършване на оперативни превключвания на съоръ-
женията за доставка на електроенергия са възмож-
ни смущения на електрозахранването в района на 
Трявна, ул. „Бръшлянска“; част от ул. „Осми март“ – 
около СТП „Осми март“; ул. „Люляк“; ул. „Асеневци“ 
– от втория мост нагоре до края на улицата; фирма 
„Трявна Арт“ ЕООД; фирма „Имоти“ АД (ВС „Лотос“); 
ТПК „Балкан“; къщите около Добревски мост.

 Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център Габрово и Горна Оряховица се изви-
нява на своите клиенти за възникналото неудобство 
и се надява на разбиране. Допълнителна информация 
можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

уВЕДоМлЕниЕ
ЕлЕкТроразпрЕДЕлЕниЕ сЕВЕр аД, 

разпрЕДЕлиТЕлЕн обслужВащ 
цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 

УведомЯва своите клиенти, че:
 на 16.09.2020 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради извършване на неотложни 
ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде 
прекъснато електрозахранването в района на Трявна, кв. Бъчвари; ул. „Горска“; 
ул. „Стара планина“; ул. „Билка“; ул. „Бедек“; кв. Ковачевци; кв. Боевци; ул. 
„Балкан“; ул. „Бял камък“; ул. „Планинец“; ТП „Инструмент“ и ТП ТПК „Колективен 
труд“.
 Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 до 09:00 
ч. и от 16:00 до 16:30 ч. в районите на с. Креслевци; с. Мръзеци; с. Бъзовец; с. 
Велчевци; с. Власатили; с. Гайдари; с. Свирци; с. Иринеци; с. Ралевци; с. Станчев 
хан; с. Папура; с. Горни и Долни Дамяновци; с. Руевци; с.Малчевци; с. Сливово; 
с. Фъртуни; с. Неновци; с. Прозорковци; с. Конарско; с. Радоеви; с. Бахреци; с. 
Стеевци; с. Шипково; с. Престой; с. Милевци; с. Явор; с. Рашеви; с. Койчевци; 
с. Кръстец; кв. Димиев хан; кв. Божковци; с. Горни Божковци с. Азмани; с. Улеи; 
с. Радино; с. Енчевци; с. Горни и Долни Радковци; с. Маруцековци; с. Носеи; с. 
Брадари; с. Киселковци; СТП Хижа „Планинец“ и МТП „Марков ток“; кв. Горни 
и Долни Цоневци; ул. „Ганьо Кънев“; ул. „Ради Ноев“; ул. „Георги Лазаров“; ул. 
„Пролет“; ул. „Бузлуджа“; кв. Вили Плачковци; кв. Горни Плачковци; с. Малки 
Плачковци; кв. Късовци; кв. Стоевци; с. Йововци; с. Ножери; с. Сечен камък; кв. 
Пунговци; с. Радевци; кв. Нейковци; кв. Минкино; кв. Донкино; с. Драгневци; с. 
Гръбчево; с. Брежници; КТП „Суходола“; ТП „ДИП–1 май“; КТП „Хидрострой“; ТП 
„Петрургия“.

 на 15.09.2020 г. от 08:30 до 16:30 ч. поради извършване на неотложни ре-
монтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде 
прекъснато електрозахранването в района на община Трявна, кв. Димиев хан; кв. 
Божковци; с. Горни Божковци с. Азмани; с. Улеи; с. Радино; с. Енчевци; с. Горни и 
Долни Радковци; с. Маруцековци; с. Носеи; с. Брадари; с. Киселковци; с. Бангей-
ци; с. Кашенци; МТП „Синчец“.
 Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 до 09:00 
ч. и от 16:00 до 16:30 ч. в районите на с. Креслевци; с. Мръзеци; с. Бъзовец; с. 
Велчевци; с. Власатили; с. Гайдари; с. Свирци; с. Иринеци; с. Ралевци; с. Станчев 
хан; с. Папура; с. Горни и Долни Дамяновци; с. Руевци; с.Малчевци; с. Сливово; 
с. Фъртуни; с. Неновци; с. Прозорковци; с. Конарско; с. Радоеви; с. Бахреци; с. 
Стеевци; с. Шипково; с. Престой; с. Милевци; с. Явор; с. Рашеви; с. Койчевци; с. 
Кръстец; СТП Хижа „Планинец“; МТП „Марков ток“; кв. Бъчвари; ул. „Горска; ул. 
Стара планина; ул. Билка; кв. Ковачевци; кв. Боевци; ул. „Балкан“; ул. „Бял ка-
мък“; ул. „Бедек“; кв. Горни и Долни Цоневци; ул. „Ганьо Кънев“; ул. „Ради Ноев“; 
ул. „Георги Лазаров“; ул. „Пролет“; ул. „Бузлуджа“; ул. „Планинец“; кв. Вили Плач-
ковци; кв. Горни Плачковци; с. Малки Плачковци; кв. Късовци; кв. Стоевци; с. 
Йововци; с. Ножери; с. Сечен камък; кв. Пунговци; с. Радевци; кв. Нейковци; кв. 
Минкино; кв. Донкино; с. Драгневци; с. Гръбчево; с. Брежници; КТП „Суходола“; 
ТП „ДИП–1 май“; КТП „Хидрострой“; ТП „Петрургия“; ТП „Инструмент“ и ТП ТПК 
„Колективен труд“.

 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 можете да получите на тел. 0700 1 
61 61.

 Завърши Международ-
ният ученически конкурс 
„Заедно в XXI век“. Фон-
дация „Устойчиво разви-
тие за България“ и ор-
ганизационният комитет  
благодарят на всички уче-
ници от България, Русия, 
Казахстан, Молдова за 
участието им в конкурса. 
Благодарят и на техните 
учители и родители, кои-
то въпреки епидемичната 
обстановка помогнаха на 
децата за подготовката и 
дистанционното им учас-
тие.
 Предвид eпидемична-
та обстановка тази година 
няма да се проведе тър-
жественото награждаване 
на победителите в София. 
Наградите ще изпратим по 
пощата.
 Организатори са Фон-
дация „Устойчиво разви-
тие за България” с участи-
ето на Синдиката на бъл-
гарските учители, Съюза 
на българските писатели, 
Съюза на българските 
журналисти, Националния 
дворец на децата, Сдру-
жение „Български анти-
фашистки съюз“, Федера-
цията за приятелство с 
народите на Русия и ОНД, 
Сдружение на приятели-
те на Русия „Александър 
Невски”, Национално дви-
жение „Русофили“, Пред-
ставителството на Россъ-
трудничество в България 
- Руският културно-инфор-
мационен център, Союз 
друзей Болгарии – Мос-
ква. Конкурсът се про-

вежда под патронажа на 
Посолството на Руската 
Федерация в Република 
България и с подкрепата 
на Министерството на об-
разованието и науката
 Темата на конкурса е 
„Мирът – надежда на Пла-
нетата“, посветен на 75 
години от победата над 
хитлерофашизма.
 
 Наградени ученици от 
Габровска област

раЗдел „Медийни 
преЗентации“

 Възрастова група 
 5 – 7 клас
 първа награда – Ре-
ната - Крис Алтънова – 6 
клас, ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“, гр. Габрово
 поощрителна награда 
- Станимир Стамболиев – 
7 клас, ОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий“, гр. Габрово

раЗдел „поеЗия“
 Възрастова група 1 – 4 
клас
 Втора награда – Петър 
Стоев – 4 клас, ОУ „Ран 
Босилек“, гр. Габрово

раЗдел „рисунки“
 Възрастова група 8 – 
12 клас
 Поощрителни награди:
 • Пенка Йотева – ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“, 
гр. Габрово
 • Даниела Казанджие-
ва – ОУ „Ран Босилек“, гр. 
Габрово
 • Миглена Балканджие-
ва – ОУ „Ран Босилек“, гр. 
Габрово

 С поднасяне на цветя 
на Паметника на загинали-
те през войните 1912 - 1918 
г. вчера бе отбелязана 
70-годишнината от създа-
ването на Военно окръжие 
- Габрово. 
 На събитието присъст-
ваха кметът на Габрово 
Таня Христова, областният 
управител Невена Петко-
ва, председателят на ОбС 
- Габрово Климент Кунев, 
началникът на Военно ок-
ръжие - Габрово Кристиян 
Гранджан, военни, граж-
дани. Д-р Богдан Андреев 
представи кратка история 
на създаването, развитие-
то и функционирането на 
Военното окръжие. 
 През тези 70 години 
в Окръжието са служили 
64 офицера и 107 цивилни 
служители. В определен 
период Военното окръжие 
е било обединено с Граж-
данска защита.
 Днешните служители 
получиха албуми „140 го-
дини военни окръжия в 
България“.

Гаáрîвî îтáеляза тържествеíî 70 ãîдиíи Вîеííî îкръжие

 Две национални пър-
венства за незрящи ще се 
проведат в Дряново.
 На 2 септември в Дря-
ново ще се проведе На-
ционално първенство по 
колоездене с тандем за 
незрящи. Състезанието ще 
започне в 10:00 часа по 
стария път между града и 
манастира „Св. Архангел 
Михаил“. На 3 септември в 
Спортната зала в Дряново 
ще се състои Национално 
първенство по стрелба с 
лък за незрящи. Начал-
ният час отново е 10:00. 
Събитията се организират 
от Спортен клуб за лица 
с увреждания „Изгрев“ – 
Пловдив по проект към 
Агенцията за хора с ув-
реждания.
 Първото първенство 
за незрящи „Колоездене 
с тандем и Стрелба с лък“ 
беше в Дряново през 2018.

продължава от стр. 1   
 • медицинска бележка 
от личния лекар за липса-
та на контакт със заразно-
болен.
 За новоприети в ясли 
деца се изискват следните 
документи:
 • здравнопрофилактич-
на карта, попълнена от 
личния лекар, и данни за 
имунизационния статус на 
детето;
 • отрицателен резул-
тат от изследване за па-
тогенни бактерии и чревни 
паразити, извършено не 
по-рано от 15 дни пре-
ди постъпване в детската 
ясла;
 • изследвания на кръв 
и урина, извършени в ед-
номесечен срок преди 
постъпване в яслата;
 • изследване с отрица-
телна реакция по Васер-
ман за единия от родите-

лите, извършено в 6-месе-
чен срок преди постъпва-
не в яслата;
 • медицинска бележка 
за липса на контакт със 
заразноболен.
 При децата, които въз-
обновяват посещенията си 
в детски градини и ясли, 
вместо медицинска бележ-
ка за липса на контакт със 
заразноболен, родителите 
могат да декларират об-
стоятелството, че не им е 
известно детето да е било 
в контакт със заразнобол-
ни и нямат признаци на 
заразно заболяване през 
последните 14 дни.
 Допълнително, за деца, 
които възобновяват посе-
щенията си в детска гра-
дина и ясла при отсъствие 
за повече от 2 месеца, 
се предоставя еднократен 
отрицателен резултат за 
чревни паразити.

Медициíскî, че дететî íяма кîíтакт със 
заразíîáîлеí – при първî пîстъпваíе в ясла

Първеíства за 
íезрящи в Дряíîвî

Шест íаãради за Гаáрîвî îт 
междуíарîдíия кîíкурс “Заедíî в XXI век”
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о Б Я в а
за приемане на военна слУЖБа на 

лица, завЪрШили граЖдански средни 
или висШи УчилиЩа

(мз ох-491/29.06.2020 г.) 
65 бр. вакантни длъжности за вой-
ници в националната гвардейска 

част – гр.софия:
 1. гвардеЙци - 50 бр.
 2. номер от разчет - 1 бр.
 3. озвУчител – 1 бр.
 4. младШи Шофьор кат. „D” – 4 бр.
 5. младШи Шофьор кат. „с+е” – 1 бр.
 6. младШи Шофьор кат. „с” – 8 бр.
 докУменти се приемат до 08.09.2020 
г. вЪв военно окрЪЖие – гаБрово, ул. 
„софроний врачански” 1а.
 изисквания: 
 - образование – средно или по-високо;
 - ръст 175 ÷ 185 см;
 - да не са по-възрастни от 40 години, лицата, отго-
варящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, да не 
са по-възрастни от 44 години към датата на подписване 
на договора за военна служба; - да не са осъждани за 
умишлено престъпление от общ характер; - да няма 
образувано наказателно производство; - да нямат друго 
гражданство; - да притежават свидетелство за упра-
вление на МПС категория „С”, „D” и „C+E” (за отделни 
длъжности).

подробна информация на тел. 0882552015; 
066/805531; 066/800257. 

справка: www.comd.bg.

о Б Я в а
за приемане на военна слУЖБа на лица, 

заВърШили гражДански срЕДни или ВисШи 
уЧилища (Мз ох-411/01.06.2020 г.) 

190 бр. вакантни длъжности за воЙници в
сухопътни войски:

1. във в. ф. 28610 – софия, 10 бр. съгласно 
приложение № 1;  2. във в. ф. 48430 – стара 
загора, 15 бр. съгласно приложение № 2; 
 3. във в.ф. 52740 – хасково, 15 бр. съгласно 
приложение № 3;  4. в гарнизон Ямбол, 30 
бр. съгласно приложение № 4; 
 5. във в.ф. 34750 – карлово, 78 бр. съгласно 
приложение № 5;  6. в гарнизони сливен и 
русе, 12 бр. съгласно приложение № 6; 
 7. във в.ф. 22160 – плевен, 7 бр. съгласно 
приложение № 7; 8. във в. ф. 34200 – Шумен, 
4 бр. съгласно приложение № 8; 
 9. във в. ф. 46690 – пловдив, 9 бр. съгласно 
приложение №9; 10. във в. ф. 22790 – г. оря-
ховица, 10 бр. съгласно приложение № 10.
 докУменти се приемат до 04.09.2020 
г. вЪв  военно окрЪЖие  – гаБрово,  ул. 
„софроний врачански” 1а.
 изисквания: за някои от длъжностите се 
изисква свидетелство за управление на МПС кате-
гории „В”, „С” или „С+Е”; - да не са по-възрастни от 
40 години; - да са годни за военна служба; - да не са 
осъждани за умишлено престъпление от общ характер;  
- да няма образувано наказателно производство; -  да 
нямат друго гражданство; - да покриват нормативите за 
физическа годност.

Подробна информация на тел. 0882552015; 
066/805531; 066/800257. 

справка: www.comd.bg.

о Б Я в а
за приемане на военна слУЖБа на 

лица,  завЪрШили граЖдански 
средни или висШи УчилиЩа

(мз ох-632/11.08.2020 г.) 
2 Бр. вакантни длЪЖности  за офице-
ри вЪв военно формирование 52750 
– гр. софиЯ  от стационарната кис:

 длъжностите, за които може да се кан-
дидатства, са:
 младши експерт ІІІ степен в сектор 
„проектиране на инженерно-технически 
системи” (промишлено и гражданско стро-
ителство) 
 младши експерт ІІІ степен в сектор 
„проектиране на електрически системи”  
 докУменти се приемат до 
02.10.2020 г. вЪв  военно окрЪЖие – 
гаБрово,  ул. „софроний врачански” 1а.
 изисквания: 
- образование – ОКС „Бакалавър” по специалности от 
професионално направление „Архитектура, строител-
ство и геодезия” и ОКС „Бакалавър” по специалности 
от професионално направление „Енергетика”; - да не 
са по-възрастни от 40 години, към датата  на под-
писване на договора за военна служба; - да не са 
осъждани за умишлено престъпление от общ харак-
тер; - да няма образувано наказателно производство; 
- да нямат друго гражданство; - да са годни за военна 
служба и психологично пригодни.

телефони за информация: 02 92 28 993 
и 02 92 28950. подробна информация на 

тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257. 
справка: www.comd.bg.

о Б Я в а
за приемане на военна слУЖБа на 

лица, завЪрШили граЖдански 
средни или висШи УчилиЩа

(мз ох-669/19.08.2020 г.) 
167 Бр. вакантни длЪЖности за воЙ-
ници вЪв военни формированиЯ на

 сЪвместното командване на силите:
 1. за в. ф. 48940 – Бургас – 64 вакантни 
места, съгласно приложение № 1; 
 2. за в. ф. 28860 – горна малина - 35 
вакантни места, съгласно приложение № 2;
 3. за в. ф. 32450 – мокрен - 6 вакантни 
места,  съгласно приложение № 3;
 4. за в. ф. 22980 – софия - 62 вакантни 
места, съгласно приложение № 4.
   докУменти се приемат до 
16.10.2020 г. вЪв  военно окрЪЖие – 
гаБрово, ул. „софроний врачански” 1а.
 изисквания: за някои от длъжностите се изисква 
свидетелство за управление на МПС категории „В”, 
„С” или „СЕ” или „ДЕ”
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да са годни за военна служба; 
 - да не са осъждани за умишлено престъпление 
от общ характер ;
 - да няма образувано наказателно производство;
 -  да нямат друго гражданство;
 - да покриват нормативите за физическа годност.
 Размерът на месечното възнаграждение не е по-
малък от 924 лв.

подробна информация на тел. 0882552015; 
066/805531; 066/800257. 

справка: www.comd.bg.

продължава от стр. 1
Технологичният процес за 
приготвяне на пестил е про-
дължителен. Подбират се 
здрави, чисти, добре узрели, 
едри месести сливи и се на-
сипват в големи бакърени 
тави с вместимост от 200 до 
300 кг, наречени пестилджий-
ски. Сварената и прецедена 
през дърмон или сито смес 
се разлива равномерно върху 
букови дъски. Поливката от 
гъстата сливова каша, с дебе-
лина около 7–8 мм, се оставя 
на силно слънце на двора. 
За два-три дни тя изсъхва и 
се вари нова каша, която се 
разстила върху първата смес. 
Тази операция се повтаря 7–8 
пъти до получаване на же-
ланата дебелина на пестила.  
Добре изсъхнал, пестилът се 
одира с огрибка. За по-лесно 
отлепване и за сладост в 
първата каша се сипват ня-
колко шепи джанки. Готовият 
пестил се навива на руло и 
се съхранява в сухи прове-
триви места. Около Коледа 

вече е готов за консумация. 
Стари габровци си спомнят, 
че се варят по 20 тона сливи, 
от които се изкарват 7 тона 
пестил. Добре изсушен и съх-
раняван при подходящи усло-
вия, пестилът има трайност 
до 10 години.
 През трите дни от „Праз-
ник на пестила” посетителите  
могат да наблюдават демон-
страции на целия процес, 
свързан с приготвяне на  уни-
калния продукт. Програмата 
предвижда още няколко съ-
пътстващи събития.
 5 септември, 11:00 – 
16:00 ч. Първи национален 
фолклорен конкурс „Обредна 
трапеза“
 5 – 7 септември, 10:00 
– 18:00 ч. Алея на вкусовете 
с базар на различни видове 
храни и напитки
 5 – 7 септември, 11:00 
– 16:00 ч. Демонстрации за 
приготвяне на пестил и „Ца-
риградско на клечка“
 7 септември, 11:30 – 
14:30 ч. Базар „Кулинарни 

изкушения със сини сливи“
 5 – 7 септември, 10:00 
– 17:00 ч. Тематична игросло-
вица в Музеен детски център
 5 – 7 септември, 09:00 
– 17:00 ч. Предоставяне на 
рецепта за приготвяне на пе-
стил в Център „Българка“ на 
музей „Етър“
 Първият национален фол-

клорен конкурс „Обредна 
трапеза“, който се провеж-
да на 5 септември в музей 
„Етър“, е специален акцент от 
събитието „Празник на пести-
ла”.
 Единадесет самодейни 
състава от различни места 
на България ще представят 
възстановки на традиционни 

обреди и обичаи, свързани 
със значението на храната 
в живота на хората. На един 
по-ранен етап всеки от кан-
дидатите изпрати непрофе-
сионално видео на своя въз-
становка. Изборът на учас-
тниците бе направен от жури, 
чиито членове имат сериоз-
ни професионални познания 

върху българския фолклор. 
Доц. д-р Красимира Кръста-
нова е декан на Философ-
ско-историческия факултет 
на Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски”; проф. 
д-р Даниела Дженева е ди-
ректор на ансамбъл „Тракия”, 
хореограф и преподавател; 
проф. д-р Светла Станилова е 
преподавател в Академия за 
музикално, танцово и изобра-
зително изкуство „Проф. Асен 
Диамандиев” в Пловдив. На 5 
септември журито ще оцени 
представянето на всеки от 
участниците и ще определи 
тяхното класиране. Началото 
на Националния фолклорен 
конкурс е от 11:00 ч., а около 
16:30 ч. се очаква да бъдат 
обявени резултатите. 
 Ще бъдат излъчени побе-
дители в четири категории – 
цялостно представяне на об-
ред, най-добро изпълнение на 
фолклорен танц, най-добро 
изпълнение на фолклорна пе-
сен, най-автентичен фолкло-
рен костюм. За победителите 

са предвидени материални 
награди. Класираните на вто-
ро и трето място участници 
във всяка от категориите по-
лучават документ – „Отличи-
телно”. На ръководителите на 
всяка от участващите форма-
ции ще бъде връчено „Увери-
телно” за участие в конкурса.
 Конкурсът „Обредна тра-
пеза” се организира от Об-
щина Габрово и Регионален 
етнографски музей на откри-
то „Етър”, с подкрепата на 
Министерство на културата. 
 Целта му е да подпома-
га запазването, развитието 
и популяризирането на фол-
клорни традиции от различни 
части на страната; да насър-
чава интереса на младото 
поколение към фолклорното 
изкуство; да дава възмож-
ност за изява и обучение на 
непрофесионални фолклорни 
групи и състави. Национал-
ният фолклорен конкурс „Об-
редна трапеза” има сериозен 
принос към развитието на 
научната дейност на „Етър”.

"Празíик íа пестила" в "Етър" íа 5, 6 и 7 септември 

продължава от стр. 1
Остава възхитен от 

„това райско кътче” и от 
посрещането. В знак на 
преклонение пред сто-
реното от Пенчо Семов, 
Кирил Тодоров изработва 
бюстове на именития ин-
дустриалец и съпругата му. 
Двете гипсови скулптури 
са поставени в горната 
част на парадното стъл-
бище на старопиталището. 
След 9 септември 1944 г. 
бюстът на х. Радка Пен-
чо Семова е унищожен, а 
на Пенчо Семов е укрит 
от градинаря Колю Обов, 
сина му Васил и снаха 
му Силвия Колеви. През 
1997 г. бюстът на големия 
български индустриалец е 
подарен от сина му инж. 
Пенчо Пенчев Семов и 
съпругата му Цвета Се-
мова на музея в Габрово 
и заема почетно място в 
експозицията „Габрово и 
габровци”.

Бюстът е майсторско 
произведение на големия 
български творец, издър-
жано в най-добрите черти 
на класическото портрет-
но изкуство. Макар и по-
страдал от условията на 
неговото укриване, той 
все още предава ярката 
индивидуалност на Пенчо 
Семов.

Видният български ин-
дустриалец Пенчо Иванов 
Семов (1873-1945) е създа-
тел на модерната индус-

трия в България, акцио-
нер в 28 АД, между които: 
АД „Успех” – Габрово; АД 
„Александър” – Габрово; 
АД „Иван Семов и сино-
ве”; търговско и акционер-
но дружество „Габрово” – 
Габрово; АД „Принц Кирил” 
– Габрово с тъкачница в с. 
Курило, Софийско; ютена 
фабрика АД „Кирил” – Ва-
рна; АД „Лен” – Провадия; 
тютюневите дружества 
„Ксанти – Джебел” и „Дже-
рахов и сие” – Златоград; 
4 банки, две застрахова-
телни компании и др.

През 20-те и 30-те годи-
ни на ХХ век Пенчо Семов 
участва във финансово-ин-
дустриална група „Българ-
ска банка”, работеща с 
български капитали, и се 
обявява срещу износа им 
в чужбина.

Акционер е на Българ-
ско търговско параходно 
дружество – Варна и е 
председател на УС в годи-
ните 1933-1935. Той изготвя 
първата програма за пре-
връщането му в транспор-
тен тръст.

Пенчо Семов е не 
само български предприе-
мач, той е един от големи-
те патриоти и благодетели. 
През 1919 г. габровският 
индустриалец дарява 300 
000 златни лв. за лобиране 
в полза на България за на-
маляване претенциите към 
страната ни от 12 милиар-
да златни франка на 2 ми-

лиарда – при сключването 
на Ньойския договор.

Дарява на български 
църкви и манастири 2 
500 000 лв. Създава фонд 
на свое име в библиоте-
ка „Априлов-Палаузов” – 
Габрово от 22 500 лв. за 
закупуване на литература 
с най-новите изследвания 
в областта на техниката 
и медицината. Признат от 
ЖБД „Майчина грижа” – 
Габрово за най-големия 
благодетел на дружество-
то. Стойността на дарения-
та му за дружеството въз-
лиза на над 1 500 000 лв.

Радетел за модерно 
българско образование на 
младите хора, той дарява 
за обучението им над 3 
000 000 лв., от тях 1 570 
000 лв. за колежа „Св. 
Августин” – Пловдив, за 
Априловската гимназия – 
Габрово, за колежи във 
Варна и други училища.

Не са редки случаите, 
когато с негови пари про-
дължават образованието 
си деца на бедни работни-
ци от неговите фабрики в 
Габрово и страната.

Той е един от малкото 
българи, които през 30-те 
години на ХХ век отделят 
крупни суми за дарения за 
българската култура. Спон-
сорира: Кирил Тодоров – 
скулптор – автор на па-
метника на Васил Априлов 
в Габрово; Йосиф Шквара 
– изработил единствения 

мраморен иконостас на 
територията на Габровска-
та духовна община и др.

През 1936 г. дарява ви-
лата си и част от чифлика 
си във Варна, оценени на 
450 000 златни лв., на Съ-
юза на журналистите.

Създава в София пър-
вото социално заведение 
за безпризорни хора и го 
издържа.

През 1928 и 1943 г. на-
писва две завещания за 
своите работници и тех-
ните деца от Габрово и 
Варна и построява старо-
питалище и пансион за тях 
при пълна издръжка от не-
гова страна. Даренията за 
основаната от него Фон-
дация възлизат на 200 000 
000 лв., като завещаната 
сума може да се използва 
от управата на града за 
развитие на габровската 
индустрия.

Известен е в Европа 
с предприемаческата и 
дарителската си дейност. 
През 1937 г. в английския 
вестник „Гардиън” пред-
ставители на британския 
индустриален елит го оп-
ределят като символа на 
модерна България. А през 
1942 г. проф. Дмитре Ан-
тич от Белградския уни-
верситет, Сърбия, пише, 
че Пенчо Семов е най-со-
циалният индустриалец на 
Балканите.
 Източник: Чолакова, Краси-
мира. Пенчо Семов УСПЕХЪТ.

Стари габровци си спомнят, че се варят по 20 тона сливи, от които се изкарват 7 тона пестил

Бюст íа Пеíчî Семîв е културíа цеííîст...
Ина ДобрИлова

 Кандидатстването ста-
ва онлайн до 11 октомври 
и не изисква предишни 
познания в областта.
 Училищна Телерик ака-
демия - най-мащабната 
безплатна ИТ инициатива 
за ученици от 1 до 12 клас, 
обяви вчера, че стартира 
приема за учебната 2020-
2021 година в 110 школи в 
33 града в България. Деца 
и младежи в 4-12 клас ще 
имат възможност да се 
обучават в една от общо 
пет безплатни школи по 
програмиране и дигитални 
науки в Габрово и Севли-
ево. Кандидатстването е 
отворено онлайн през сай-
та на Училищна Телерик 
академия до 11 октомври 
и не изисква предишни ИТ 
познания.
 Обученията стартират 
в началото на ноември и 
ще се провеждат до юли 
2021 година, а форматът 
им (онлайн или присъст-
вен) ще бъде съобразен с 
препоръките на здравните 
органи. Учениците могат 
да изберат програма, отго-
варяща на тяхната възраст 
и интереси, всяка с про-
дължителност 100 учебни 
часа.
 В Габрово предстоят 4 
безплатни школи в облас-
тта на дигиталните техно-
логии и програмирането 
за 4-12 клас. Те се реа-

лизират в сътрудничество 
с Община Габрово, ПМГ 
„Акад. Иван Гюзелев”, ОУ 
„Неофит Рилски”, Музей 
„Дом на хумора и сатира-
та” и подкрепата на Фон-
дация „Америка за Бълга-
рия”.
 В Севлиево ще има 
една безплатна школа по 
дигитални науки за 4-7 
клас, която се реализира 
съвместно с учебен център 
„English Time” и подкрепа-
та на Фондация „Америка 
за България”.
 „За да растат подгот-
вени в контекста на съ-
временния технологичен 
свят, учениците трябва да 
усвоят ключови дигитални 
умения, които ще ги на-
правят успешни сега и за 
в бъдеще. 
 Пандемията и преми-
наването на цялата обра-
зователна система онлайн 
през изминалата учебна 
година само ускориха тази 
тенденция. Затова сега 
разширяваме значително 
мащаба на Училищна Те-
лерик академия - ще при-
състваме за първи път в 
33 града, обхващайки 75 
процента от областите в 
България. Така целим да 
осигурим достъп на все 
повече деца от различни 
населени места до без-
платно модерно ИТ обу-
чение”, коментира Петър 
Шарков, изпълнителен ди-
ректор на Училищна Теле-

рик академия.
 Обучения за 8-12 клас
 С практическа насоче-
ност и модерна програма, 
обучението подпомага ка-
риерната ориентация на 
учениците и тяхната пос-
ледваща професионална 
реализация.
 • „Разработка на игри”, 
където се запознават с 
едни от най-използваните 
технологии в света: HTML, 
CSS и JavaScript, и за-
почват да създават инте-
рактивни компютърни игри 
(Габрово).
 Обучения за 4-7 клас
 Интерактивните обуче-
ния, предоставени на раз-
бираем за децата език, 
развиват логическото ми-
слене, креативността и ди-
гиталните им умения. По-
малките ученици могат да 
избират между:
 • „Разработка на игри”, 
в която се научават да 
програмират, докато съз-
дават компютърни игри 
(Габрово); 
 • „Алгоритмично про-
грамиране”, където усвоя-
ват задълбочени познания 
по програмиране, разви-
ват логическото си мисле-
не и се подготвят за със-
тезания по информатика 
(Габрово); 
 • „Дигитални науки”, 
където разбират какво 
стои зад новите техноло-
гии и как да ги управляват 
(Габрово и Севлиево).

Училищíа Телерик академия îтвîри приема за áезплатíите 
си ИТ îáучеíия за учеíици в Гаáрîвî и Севлиевî
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ангел ангелов

 Тази година се навършиха 185 
години от откриване на първото Ново-
българско училище в Габрово на 2 яну-
ари 1835 година. Според проф. Иван 
Шишманов приносът на Васил Апри-
лов и Николай Палаузов за откриване 
на училището в Габрово значително е 
затъмнил направеното от братята Ди-
митър и Христо Мустакови - български 
търговци в Букурещ, за откриване и 
дейността на училището в Габрово. 
Ще се опитам да представя дейността 
на братя Мустакови за габровското 
училище, която не е по-малка по зна-
чение от дейността на Васил Априлов 
и Николай Палаузов.
 Петко Рачев Славейков пише в 
своята книга „Габровското училище и 
неговите първи попечители”, издаде-
на в Цариград през 1866 г., че преди 
1830 г. по българските земи в Осман-
ската империя не е имало формални 
обществени учебни заведения. Един-
ствените  разсадници на образование 
сред българите преди 1830 г. са били 
частните килийни училища, които се 
организирали в църковни килии от 
монаси и свещеници. Родителите на 
учениците заплащали за обучението 
на децата си в килийните училища на 
самите учители.
 Едва след 1830 г. със започнатите 
от султан Махмуд II реформи в Осман-
ската империя се създават условия 
за по-свободно развитие и на българ-
ското население в империята. Тогава 
се появява нуждата и от нов вид 
училища, които да дават светско об-
разование на учениците. Пръв Васил 
Априлов, родом от Габрово и живущ 
в Одеса, Русия, апелира за народно 
българско образование в родното му 
село Габрово. Той пише: „Да се уре-
ди правилно училище по примера на 
европейските и да почнат в него от 
метода на взаимното обучение”. 
 И Васил Априлов не само апелира, 
но според Петко Рачев Славейков той 
„най-първо предприе уреждането едно 
редовно училище в Габрово за българ-
ский език”, т. е. откриване на новобъл-
гарското взаимно училище в Габрово. 
Васил Априлов предлага на Николай 
Палаузов, също родом от Габрово и 
търговец в Одеса, да започнат да съ-
бират парични средства за построява-
не на нова сграда в Габрово, в която 
да се открие обществено взаимно 
училище. Николай Палаузов приема 
предложението на своя сънародник. 
През 1832 г. завеждат един тефтер, 
дарителска кондика, в която записват, 
че ще даряват годишно по 2000 гроша 

на Габровската община за постройка 
на общо училище и издръжката му. 
След това Васил Априлов и Николай 
Палаузов пишат писма до габровските 
търговци в Букурещ и първенците в 
Габрово и ги уведомяват за своето ре-
шение да се построи нова сграда за 
общо училище в Габрово и средства-
та, които ще дарят за това. Предлагат 
им и в Букурещ, и в Габрово да запо-
чнат да набират дарения за строежа 
на сградата и откриване на взаимно 
безплатно училище в Габрово.
 В Букурещ най-усърдно се заемат 
със събиране на средства за строене 
на нова училищна сграда в Габрово и 
подготовка за откриване на взаимно 
училище българските търговци братя 
Мустакови: Димитър, Христо, Николай, 
Никифор и Константин. Те са синове 
на хаджи Иванчо хаджи Николов, 
роден в Габрово. Хаджи Иванчо и бра-
тята му хаджи Велчо и хаджи Никола 
били много богати търговци в Габрово. 
Поради кърджалийските размирици 
в Османската империя през втората 
половина на XIX век те се преселват 
в Букурещ, където пренасят и търго-
вията си. Успяват да забогатеят много. 
Собственици на хан „Габровени” в 
Букурещ, дюкяни, къщи.
 Димитър - третият син на хаджи 
Иван Мустаков и съпругата му Еле-
на, е роден около 1790 г. в Букурещ. 
Притежавал високо за времето си 
образование. Владеел говоримо и 
писмено гръцки език, руски и френ-
ски. Абониран бил за списания и вест-
ници. Закупува си тритомния гръцки 

речник. Познавал добре историята 
на българите. Работил и като адвокат 
в Букурещ. Дълги години е служител 
в сръбската дипломатическа агенция 
на княз Милош Обренович в Букурещ. 
Бил изпълнител на завещание на Те-
одоси Йовчев - габровски търговец, 
починал 1831 г. в Букурещ. Димитър 
Мустаков не се е женил, нямал деца. 
Живял е в къщата на брат си Николай 
Мустаков в махала Курта Вске под 
номер 791 в Букурещ в 1842 година. 
В свое писмо от 24 август 1842 г. га-
бровските първенци наричат Димитър 
Мустаков „един велик благодетел на 
габровското училище”.
 Христо, друг син на хаджи Иван 
Мустаков и съпругата му Елена, е 
роден около 1795 г. в Букурещ. При-
тежавал много високо образование, 
завършил гръцкия лицей „Свети Сава” 
в Букурещ. Учил във висше училище 
в Атина, Гърция. Проявява голям ин-
терес към българското образование. 
Завещава 1500 австрийски жълтици, 
от лихвата на които да се учат двама 
български младежи. Христо Муста-
ков активно участва в действията на 
българската емиграция в Румъния в 
навечерието на Кримската война през 
1853 г. Член е на ръководството на 
българската епитропия в Букурещ за 
организиране на български добро-
волчески отряди в помощ на руската 
армия. Работи като руски консул в 
Букурещ, бил е руски поданик. 1848 г. 
Христо Мустаков прави своето заве-
щание, умира през 1860 г. в Букурещ.
 В търсене на съмишленици за 
реализиране на своята идея за по-
строяване на нова училищна сграда в 
Габрово и откриване на взаимно учи-
лище Васил Априлов и Николай Пала-
узов през лятото на 1832 г. правят с 
писмо предложение до габровските 
търговци в Букурещ братя Мустакови, 
Бакалоеглу и Йонко Килифарев да им 
сътрудничат в това начинание. Пред-
ложението им е прието радушно от га-
бровските търговци. Братята Димитър 
и Христо Мустакови като епитропи на 
Габровското  училище в Букурещ с ма-
териалната поддръжка на училището, 
търсене подготвен учител и осигуря-
ване на заплатата му, отпечатване на  
учебници и учебни помагала.
 Предложението на Васил Априлов 
и Николай Палаузов в Габрово да 
се построи нова училищна сграда се 
приело с възторг и в самото Габрово. 
Всичките жители и особено кметовете 
и чорбаджиите, изявили готовност 
да дарят средства. Още през съща-
та 1832 г. започва подготовката за 
строителство на сградата. Открива 

се подписка за доброволни помощи, 
от която са събрани 3576 гроша. От 
лихви от дарените 10 000 гроша от 
църквата „Св. Йоан Предтеча” – 1500 
гроша. От завещанието на Теодосий 
Йончев - 2 274 гроша. За място, къде-
то да построят новата училищна сгра-
да, габровци избрали двора с къщата 
на Нено Великин, която се намирала 
на мястото, където се намира днес 
сградата на бившето училище „Радион 
Умников”. Нено Великин имал много 
дългове и починал, без да може да 
ги изплати, убедили кредиторите да 
се откажат от вземанията си, да не 
му продават двора и къщата, а да ги 
оставят за училището. Избрали Стой-
чо хаджи Бакал, който да ръководи 
строежа на сградата. На 21 март 1833 
г. в присъствието на търновския мит-
рополит Иларион Критски е положен 
основният камък и започва строежът. 
След 3 месеца епитропът Стойчо хад-
жи Бакал се отказва. На негово място 
за епитрон е избран Петър хаджи Ба-
кал - негов брат, който през есента на 
същата година завършва строежа на 
училищната сграда.
 Васил Априлов и Николай Пала-
узов в писмото си от 16 август 1833 
г. от Одеса пишат на братя Димитър 
и Христо Мустакови в Букурещ да 
търсят даскал, който да учи децата 
в новото училище в Габрово по Лан-
карската метода (взаимната). И тъй 
като такъв няма да намерят готов, те 
им препоръчват да поканят някого в 
Букурещ на техни разноски, който да 
изучи в румънско училище взаимната 
метода. По препоръка на българите 
Михаил Гермен и Марко Георгиев, 
родом от Банско, сръбски дипломати 
в Букурещ, братята Димитър и Христо 
Мустакови поканват Неофит Рилски 
- таксидиот в Казанлък, за учител в 
Габрово и той приема. Неофит Рилски 
е монах от Рилския манастир. Владе-
ел славянски и гръцки език. По пока-
на на Димитър и Христо Мустакови 
през месец февруари 1834 г. Неофит 
Рилски пристига в Букурещ, Румъния. 
В продължение на девет месеца жи-
вее в Букурещ на разноски на бра-
тята Мустакови. Тук овладява новата 
взаимоучителна метода на обучение. 
Превежда от руски на български език 
взаимоучителните таблици. Написва 
„Българска граматика”.
 В края на 1834 година братя Дими-
тър и Христо Мустакови са обявени за 
директори на Габровското училище в 
Букурещ. По това време те изпращат 
Неофит Рилски от Букурещ в Габрово, 
снабден с пълномощни писма от тях и 
от търновския митрополит Иларион за 

учител. На 2 януари 1835 г. в тържест-
вена обстановка е открито Взаимното 
училище в Габрово – първото ново-
българско училище. За пръв учител 
в него е назначен Неофит Рилски по 
препоръка на братя Мустакови. Братя 
Мустакови след откриване на учили-
щето продължават да го финансират, 
заплащат заплатата на Неофит Рилски 
и пр.
 От публикуваната от Петко Сла-
вейков сметка за 1834 г. на братя 
Мустакови се вижда, че през тази 
година те са осигурили приход на га-
бровското училище от 12 438,03 гроша 
и са платили 13 228,08 гроша от раз-
ходите му, от тях 3 332 гроша заплата 
на Неофит Рилски. Тази сметка Петко 
Славейков е взел от писмо на Васил 
Априлов, следователно братя Мустако-
ви са се отчитали пред Васил Априлов 
и Николай Палаузов, които са били 
директори на Габровското училище в 
Одеса.
 След като изпратили Неофит Рил-
ски за учител в Габрово, Димитър 
и Христо Мустакови изпратили от 
Букурещ учителя Христодул Костов 
в Кращевац, Сърбия, да отпечата в 
тамошната печатница граматиката на 
Неофит Рилски и взаимоучителните 
таблици. Заплатили на Христодул Кос-
тов заплата от 1944 гроша. За печата-
нето и подвързването на взаимните 
таблици заплатили 4 111,10 гроша. 
След отпечатването им братя Муста-
кови изпращат на Неофит Рилски в 
Габрово 535 екземпляра от неговата 
граматика и 40 тела от взаимните 
таблици. Димитър и Христо Мустакови 
подпомагат парично и отпечатване на 
Речника на Неофит Рилски, съчинения 
на Юрий Венелин, учебни пособия.
 Братята Димитър и Христо Мус-
такови подпомагат изпращането на 
български младежи да се учат при 
Неофит Рилски в Габрово и в чужбина. 
Например, даряват на Атанас Иванов 
от Стара Загора и на Георги Иванов 
по 200 гроша, за да учат в Габрово. 
Изпращат 19-годишния младеж Игнат 
от Сливен да учи три години в Русия, 
като се върне в България и работи 
като учител. В 1847 г. Христо Мустаков 
изпраща Тодор Бурмов, Илия Христо-
вич и други да учат в Киев.
 В заключение ще посоча, че име-
ната на братя Димитър и Христо 
Мустакови и техният принос за раз-
витието на българското образование 
през Възраждането днес са непозна-
ти. Надявам се, че моят материал за 
тях ще допринесе макар и малко да 
не забравяме тези радетели за разви-
тието на образованието в Габрово.

 От 2 до 6 септември ще се проведе 
четвъртото издание на Европейската 
младежка олимпиада по информатика 
eJOI. България ще бъде представена 
от 8 млади таланти по информатика, 
които са разделени в два отбора. Те 
ще се състезават с над 80 участници 
от 27 държави, сред които са едни от 
най-силните в състезателната инфор-
матика – Русия, Румъния и Полша. 
Тази година домакин на престижния 
турнир е Грузия, но надпреварата ще 
се проведе дистанционно.
 Първата Европейска младежка 
олимпиада по информатика eJOI се 
проведе в България през 2017 годи-
на, като нашата страна бе основният 
инициатор за стартирането на това 
международно състезание. Един от 
основателите на олимпиадата и орга-
низатор - Бисерка Йовчева (Шуменски 
университет и Школа „А&Б“), припом-
ни, че форматът на състезанието е 
насочен към ученици на възраст до 
15,5 години. Така младите таланти ще 
могат да премерят знания в силна 
международна конкуренция. Като това 
е най-голямото състезание в света за 
тази възрастова група.
 Тази година България ще участва с 
два отбора от по 4 ученици.
 Първи отбор – Деян Хаджи-Манич 
(8 клас, МГ - Варна), Александър Гатев 

(7 клас, СМГ), Велислав 
Гърков (8 клас, СМГ) и 
Веселин Маркович (8 
клас, МГ - Варна), с ръ-
ководители – Каталина 
Григорова (Русенски 
университет) и Илиян 
Йорданов (ФМИ към 
СУ).
 Втори отбор – Ясен 
Пенчев (8 клас, ПМГ - 
Габрово), Даниел Кой-
нов (7 клас, ППМГ - Шу-
мен), Юлиян Славчев (8 
клас, СМГ) и Михаил 
Банков (9 клас, МГ - 
Плевен), с ръководите-
ли – Юлия Димитрова 
(МГ - Варна) и Димитър 
Добрев (Шуменски уни-
верситет).
 Отборите ще се съ-
берат в Шумен, откъде-
то ще участват онлайн 
в олимпиадата. Бисерка 
Йовчева обясни, че уникалното в това 
състезание е, че дава възможност на 
малките ученици да се състезават в 
международен мащаб. „Самата идея 
да създадем младежката олимпиада е 
в това, че за да се подготви един със-
тезател за международната олимпи-
ада, на него му трябват четири – пет 
години. Ако се започне с подготовката 
му на 10-12 години и ако той няма изя-
ви, много трудно може да се задържи 
вниманието му, а самата материя на 
нашите състезания е изключително 
тежка и за да се задържи вниманието 
на едно дете, то трябва да има изяви. 

Затова нашата инициатива за младеж-
ката олимпиада вече е факт, успяхме 
да я реализираме. Факт е също, че 
участници в младежки олимпиади по 
информатика вече са сред най-до-
брите в света. С това състезание 
вдигнахме нивото на състезателите от 
гимназиалния етап на обучение“, уточ-
ни Йовчева.
 Миналата година българските мла-
ди информатици заслужено спечели-
ха четири медала от Европейската 
младежка олимпиада. Те завоюваха 3 
сребърни и 1 бронзов медали в кон-
куренция с 90 участници от 24 евро-
пейски държави. Третата Европейска 

младежка олимпиада по информатика 
(eJOI)  се проведе от 23 до 29 август в 
Марибор, Словения.
 С 4 медала се завърнаха младите 
ни информатици от Европейската мла-
дежка олимпиада eJOI©MediaBricks.bg
В първото издание eJOI събра и от-
личи най-добрите млади таланти в 
състезателното програмиране от 22 
страни-членки на Съвета на Европа, 
като постави пред обществеността те-
мата за необходимостта от национал-
на стратегия за развитие на младите 
таланти по информатика. Пилотното 
издание на еJOI доказа, че страната 
ни има амбицията и работи за силна 

ИТ индустрия и лидерско място на ИТ 
картата на света и че резултат в тази 
насока може да бъде постигнат чрез 
обединените усилия на бизнеса, ака-
демичните среди, неправителствени 
организации, правителството и евро-
пейските институции.
 Първата Европейска младеж-
ка олимпиада по информатика eJOI 
(http://ejoi.org/) се проведе в София 
от 7 до 13 септември 2017 г. В нея 
участваха отбори от 22 страни-членки 
на Съвета на Европа. В реализацията 
на eJOI участваха 90 души – иници-
ативен, организационен, технически 
и научен комитет, Сдружението на 
олимпийските отбори по природни 
науки и доброволци. Патрони на пър-
вото издание на eJOI бяха прези-
дентът на Република България Румен 
Радев, Мария Габриел - еврокомисар 
по цифровата икономика и общество, 
и Тибор Наврачич - еврокомисар по 
образованието, културата, младежта и 
спорта. 
 Инициатори на олимпиадата бяха 
проф. Красимир Манев, по това време 
президент на Международната олим-
пиада по информатика (IOI), а днес 
вече президент на eJOI, Бисерка Йов-
чева - преподавател в Шуменски уни-
верситет „Константин Преславски“ и 
основател на Школа по информатика 
„А&Б“ в Шумен, Алексей Христов - 
председател на борда на Сдружение-
то на олимпийските отбори по природ-
ни науки (СООПН), и Елена Маринова 
- председател на борда за развитие 
на СООПН и президент на софтуерна 
компания „Мусала Софт“.

Ясеí Пеíчев в îтáîра íа Бълãария íа Еврîпейската 
младежка îлимпиада пî иíфîрматика eJOI 

185 ãîдиíи îт îткриваíе íа първîтî Нîвîáълãарскî училище в Гаáрîвî

Приíîсът íа áратята Димитър и Õристî Мустакîви – директîри íа училищетî в Букурещ,
за развитиетî íа áълãарскîтî îáразîваíие през Възраждаíетî дíес е íепîзíат



52 септември 2020 г. имоти; нощувки; работа предлага; работа търси; автопазар; лекари

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

Реклами и îáяви в “100 вести”

иМоТи проДаВа
къща В село Козирог, с 
двор, се продава на тел. 
0895/166-612. [12, 10]
къща на Недевци изгодно 
продава тел. 0890/94-51-31. 
[11, 10]
парцЕл ВъВ Варчевци, гла-
вен път, се продава на тел. 
0888/49-15-24. [11, 10]
ЕТаж оТ къща в кв. Бичкиня 
продава - справки на тел. 
0894/766-844, 0898/760-
970. [11, 10]
апарТаМЕнТ В град Севли-
ево, в центъра, 100 кв. м, 
след основен ремонт, газ, 
климатик, теракота, гранито-
грес, саниран, дограма, из-
ложение изток-юг, хидрофор, 
се продава на тел. 0888/650-
690. [22, 13]
парцЕл на главен път в гра-
да продава тел. 0895/710-
934. [14, 10]
сТара къща, за ремонт, на 
10 км от Габрово на ниска 
цена продава тел. 0895/791-
359. [3, 2]
къща В Чехлевци, до обхо-
да, продава тел. 0897/047-
452. [14, 5]
МясТо, 632 кв. м, кв. Йон-
ково, до Габрово хилс, се 
продава на тел. 0897/047-
452. [14, 5]

къща с дворно място в 
село Прахали продава тел. 
0889/807-670. [5, 4]
къща В кв. Смирненски, № 
158, продава тел. 066/86-44-
59. [4, 4]
гарсониЕра В кв. Тренда-
фил-1, основен ремонт, до-
грама, изолация, обзаведена, 
готова за живеене, продава 
тел. 0888/62-90-60. [4, 3]
гарсониЕра - 47 кв. м, 
кв. Младост (Крушата), ет. 
8, среден апартамент. Добра 
локация, блокът се намира 
над кафе „Мити“. Цена: 27 
000 лв. Тел. 0899/111-174. 
[6, 2]
ДВуЕТажна къща с голям 
двор в кв. Стефановци про-
дава тел. 0879/000-396. [1, 
1]
къща проДаВа тел. 
0895/710-934. [14, 3]
Вила - масивна, село Ха-
рачери, цена: 23 000 евро, 
продава тел. 0988/370-512, 
0988/398-306. [4, 2]
апарТаМЕнТ - 90 кв. м, 
до училище „Христо Ботев“, 
Палаузово, продава тел. 
0892/94-95-34. [12, 2]
гараж на ул. „Иван Люц-
канов“ 27 продава тел. 
0885/224-571. [22, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
гараж ТухлЕн в ЖК „Сте-
фан Караджа“, зад Риска, 
дава под наем тел. 066/800-
065. [7, 5]
кВарТира за задочници 
дава тел. 0878/204-299. [11, 
9]

ЕТаж оТ къща под наем - 
тел. 0876/35-25-54. [5, 4]
апарТаМЕнТ - обзаведен, 
дава под наем тел. 0878/81-
74-72. [5, 4]
аВТокъща ДаВа под наем 
тел. 0895/710-934. [14, 3]
аВТоМиВка ДаВа под наем 
тел. 0895/710-934. [14, 3]
саМосТояТЕлЕн аВТо-
сЕрВиз дава под наем тел. 
0895/710-934. [14, 3]
иДЕалЕн цЕнТър, 40 кв. м, 
за магазин/офис се дава под 
наем на тел. 0878/370-640. 
[24, 1]
кВарТира за момиче-
та дава тел. 066/87-82-46, 
0893/566-334. [4, 1]
клЕТка оТ автосервиз на 
главен път дава под наем 
тел. 0888/41-53-11. [11, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и полу-
съборена, се купува на тел. 
0895/752-838.

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи и гори 
купува тел. 0899/440-177. 
[11, 5]

нощуВки
саМосТояТЕлни сТаи в 
топ център - тел. 0878/46-
99-11. [22, 17]
нощуВки В топ център - 
тел. 0878/469-911. [22, 17]
нощуВки - тел. 0879/272-
528, 0888/254-625. [33, 15]
саМосТояТЕлни нощуВки 
в идеален център - 0876/731-
419. [11, 6]

Вестник "100 вести" излиза всеки ден, без 
събота и неделя Гишето за обяви на входа 
на редакцията - Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2, 
работи от 8.30 до 16.30 ч. 
След 16.30 ч. обяви се приемат в редакцията на 
4 етаж. Вашата обява ще бъде отпечатана 
още на следващия ден, ако бъде подадена в ре-
дакцията до 16.30 часа. 

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

аВТоМобили проДаВа
рЕно ЕспЕйс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 18]
опЕл зафира, 2.2, бен-
зин/газ, се продава на 
тел. 0889/229-860. [12, 
7]
голф 2 - газ, бензин, без 
ръжда, всичко платено, 
за 1600 лв. продава тел. 
0876/88-64-24. [5, 1]

рЕМаркЕТа

рЕМаркЕ купуВа 
0893/70-30-50. [12, 
5]

ТурисТиЧЕско рЕМар-
кЕ с регистрация за 650 
лв. продава тел. 0894/52-
52-58. [4, 3]

аВТоЧасТи/Магазини
ЧасТи за Лада се прода-
ват на тел. 0887/031-342. 
[2, 1]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап купува 
тел. 0895/401-969. [21, 
17]
изкупуВаМ коли за 
скрап от място. Справ-
ки на тел. 0899/092-510 
[22, 11]
изкупуВанЕ на автомо-
били за автоморга - тел. 
0887/46-88-96, 0889/96-
11-33. [5, 4]
коли за скрап купува 
тел. 0897/828-088. [8, 3]

пъТна поМощ
пъТна поМощ (лицензи-
рана  - 0999/009-008.

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

лЕкари
психиаТър и нЕ-
Вролог. Д-р Три-
фоноВ, Габрово, ул. 
„Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕ-
РЕНИЯ.
Д-р Марина санкЕВа, спЕциалисТ 
кожни и ВЕнЕриЧЕски болЕсТи, ЕсТЕ-
ТиЧна ДЕрМаТология, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понеделник, вторник, сряда 
и петък от 10.00 до 17.00 часа. Записване 
на тел. 066/800-140.
Д-р иВайло ДонЧЕВ - спЕциалисТ 
уролог в Клиника по урология към Уни-
верситетска болница „Лозенец“ (бивша 
Правителствена болница) - гр. София. 
Амбулаторни прегледи всяка събота и 
неделя в кабинет в гр. Габрово, ул. „Ни-
колаевска“ 195 след уговорка на тел. 
0898/74-48-14.

рабоТа прЕДлага
МЕбЕлна фабрика „Фа-
цио“ търси да назначи 
дърводелец-мебелист и 
монтажник на мебели от 
масив. Опит е предимство. 
Справки на тел. 0888/419-
838. [22, 10]
рабоТник за автоморга 
търси тел. 0887/46-88-96. 
[5, 4]
„ТЕспоМ“ аД търси да на-
значи стругари. Изисква-
не: висока квалификация. 
Брутно възнаграждение 
1400 лв., с възможност за 
завишение в зависимост 
от постигнатите резултати. 
Справки на тел. 0879/123-
678 или на място. [11, 7]

ТранспорТна фирМа 
набира Шофьори на 
гонДоли с каТЕго-
рия „с+Е“. За кон-
такти: 0887/818-462. 
[18, 6]

Шофьор на самосвал с 
категория „С“ се търси на 
тел. 0899/808-700. [5, 2]
сЕрВиТьор/ка оТ 8.30 
до 17.30 часа, 4-8-часов 
работен ден, старт 750 
лв., търси тел. 0887/002-
030, 0888/310-981. [11, 
6]
хоТЕл В Трявна търси да 
назначи готвачи, сервитьо-
ри, бармани и рецепцио-
нист. Предлага атрактивно 
заплащане, безплатна хра-
на и възможност за полз-
ване на служебни стаи за 
преспиване. Справки на 
тел. 0885/80-01-53. [11, 4]
жЕна за помощник в 
ежедневието търси тел. 
066/86-75-92. [3, 2]

хоТЕл В Априлци и хотел 
във Велико Търново търсят 
да назначат персонал: ка-
мериерки, рецепционисти, 
бармани, сервитьори, под-
дръжка. Справки на тел. 
0888/343-434. [11, 3]
болноглЕДаЧка с опит 
в гледането на болни с  
деменция в района на кв. 
Младост почасово търси 
тел. 0878/74-16-94. [7, 2]
сТолъТ поД Община 
Габрово търси да назначи 
готвач. Справки на тел. 
0894/63-23-67. [5, 2]
хигиЕнисТка за заведе-
ние търси тел. 0894/085-
622. [3, 2]
Търся жЕна за гледа-
не на възрастна жена. 
0889/439-509 [10, 7]

рабоТа Търси
жЕна Търси работа за 
почивни, празнични дни, 
почасово - тел. 0895/91-
64-22. [5, 3]

МЕДицински МаТЕриали
орТопЕДиЧно МЕханиЧно ръчно болнично легло 
с подматрачна рамка и дюшек се продава на тел. 
0893/956-391. [18, 5]

храна за жиВоТни
оВЕс - 0.35 лв., се продава на тел. 06717/26-05. [5, 1]
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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.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти въ-
глища донбас, дърва. Ниски 
цени, безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-903.
нарязани и нацепени букови 
и дъбови дърва. РАЗПАЛКИ - 
0876/839-779.

нарязани и нацепени дърва 
- бърза доставка. Справки на 
тел. 0877/108-825.
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 - нацепени, 
80 лв., с безплатен транспорт, 
се продават на тел. 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.
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.
нарязани, нацЕпЕни дърва 
- 85 лв., пелети клас А - 390 
лв./тон - 0893/511-154.
рЕжа ДърВа - тел. 0879/850-
554.
ДърВа за огрев - дъб, бук, га-
бър и акация - тел. 0895/474-
222. [22, 18]

сухи ДърВа за огрев се про-
дават на тел. 0887/031-439.
рЕжа ДърВа - 0894/220-509. 
[23, 21]
салкъМ за огрев - нацепен и 
нарязан, с включен транспорт - 
тел. 0896/741-763. [13, 7]
„флинТ - Гайдарови“ („Петя 
Гайдарова“) - донбаски въ-
глища, разпалки. Осигурен 
транспорт. Тел. 066/80-80-53, 
0898/690-606. [29, 5]
рЕжа МЕТроВи дърва - тел. 
0894/363-580 - Иванов. [23, 5]
ДърВа за огрев - тел. 
0877/390-253. [11, 4]
МиналогоДиШни ДърВа 
продава тел. 0888/866-830. [3, 
3]
сух и суров дъб - 0878/159-
361. [9, 1]

сТроиТЕлсТВо
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

изгражДа ТЕраси - 
0897/931-088.

услуги с мини багер - 75 см 
ширина - 0897/42-93-74.
сТроиТЕлсТВо и ремонт на 
покриви - тел. 0896/799-364.
рЕМонТ на покриви, нови 
конструкции, дървени конструк-
ции, претърсване на покриви, 
повдигане на тавански стаи, 
боядисване, гипсокартон, те-
ракота, фаянс, топлоизолация, 
хидроизолация, веранди, улуци, 
водосточни тръби, тенекеджий-
ски услуги. Гаранция и качест-
во! Супер ниски цени! Тел. 
0893/825-044.

рЕМонТ на покриви - ВСЯ-
КАКВИ, и с плочи, улуци - тел. 
0896/859-701.
фирМа с ниска оферта. Чисти 
от А до Я къщи, мази, дворове. 
Извършва и строителни работи. 
Тел. 0899/601-444, по всяко 
време. [33, 27]
сТроиТЕлни рЕМонТи от А 
до Я - 0897/215-513. [22, 10]
хиДроизолация на покри-
ви, гаражи и други СМР - тел. 
0876/54-95-12. [22, 18]
рЕМонТ и направа на покри-
ви, улуци, комини, хидроизо-
лации, саниране, вътрешни и 
външни СМР - тел. 0888/020-
187. [22, 18]
поДпорни сТЕни, дре-
нажи, топло- и хидроизола-
ция, покривни ремонти - тел. 
0897/390-194. [22, 18]
събаря, кърТи и почиства 
със собствен транспорт  - тел. 
0895/401-969. [21, 17]
рЕМонТ на стари покриви, 
подмяна на улуци и варови 
мазилки - тел. 0876/416-716. 
[14, 8]
поДМазВанЕ на капаци и 
рЕМонТ на покриВи се пред-
лага на тел. 0897/067-146. [12, 
12]
Топлоизолации, обръщанЕ 
на прозорци, шпакловки, ма-
зилки, боядисване - 0886/634-
691. [11, 6]
ДрЕнаж, Вик, ремонт на по-
криви, събаряне, почистване 
на сгради - справки на тел. 
0897/067-146. [5, 5]

рЕМонТ на циглени покри-
ви, дренаж, изолации, улуци. 
Работим в целия регион. Тел. 
0882/279-749. [17, 4]
поДМяна на улуци - 
0897/067-146. [4, 2]

ВъТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮШЕМЕ - редене, 
БЕЗПРАХОВО циклене, фино 
шлайфане, лакиране - мон-
таж на ламиниран паркет - 
справки на тел. 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпраШно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
ШпаклоВка, бояДисВанЕ - 
справки на тел. 0895/38-66-50.
МонТаж гипсокарТон, ока-
чени и растерни тавани, деко-
ративни и нестандартни фигури, 
шпакловка и боя - справки на 
тел. 0878/822-996. [11, 3]
Вик, фаянс, теракота - тел. 
0884/228-253. [22, 3]

изолации
алпинисТи, скЕлЕ - справки 
на тел. 0898/907-400.
алпинисТи - тел. 0899/321-
190
изолации, скЕлЕ - справки 
на тел. 0878/943-895
алпинисТи - тел. 0887/13-
13-81. [24, 13]

хиДроизолации
хиДроизолация на покриви, 
ремонт на циглени покриви, 
саниране - тел. 0888/863-001. 
[17, 4]

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.

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги по 
домовете - тел. 0899/145-802.
Ел. рЕМонТи - 0899/359-114. 
[22, 13]
Ел. инсТалации. Бър-
зо, качествено, изгодно! Тел. 
0894/65-64-49. [11, 4]

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 - справки на тел. 
0899/359-114. [22, 13]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДър йорДаноВ“ 
- АЛУМИНИЕВА и PVC дограма 
- справки на тел. 0896/741-
415.
фирМа „ТД Пласт“ предлага 
изработка и поставяне на алу-
миниева и PVC дограма и щори 
на  изгодни цени - 0878/676-
161 [33, 24]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници и фри-
зери по домовете - 0897/425-
313.
рЕМонТ на телевизори по до-
мовете - тел. 0888/279-846. 
[23, 15]
рЕМонТ пЕрални, съдомиял-
ни, печки, бойлери - справ-
ки на тел. 0988/815-645, 
0884/155-075 [3, 3]

поЧисТВанЕ
поЧисТВанЕ на ВхоДоВЕ - 
справки на тел. 0889/242-826. 
[22, 18]
поЧисТВанЕ на ДВороВЕ, 
къщи и апарТаМЕнТи - 
справки на тел. 0895/401-969. 
[21, 17]

косЕнЕ
косЕнЕ, поЧисТВанЕ на изо-
ставени места - тел. 0886/308-
017. [12, 11]

услуги
кърТи, ЧисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на опасни 
дървета (АЛПИНИСТ) - www.
arborist-bg.com, тел. 0884/942-
942.
фирМа „ШаМпиони“. Работ-
ници за всичко, извършват съ-
баряне, почистване на мази и 
тавани, изкопни работи, строи-
телно-ремонтни услуги. Хамал-
ски работи, пренасяне на ба-
гаж. Работим на достъпни цени. 
Справки на тел. 0892/326-344. 
[33, 21]
заВаръЧни услуги - справки 
на тел. 0885/724-671 [12, 8]
ДърВоДЕлски услуги из-
вършва тел. 0896/078-555. [6, 
6]

профЕсионалЕн 
ДоМоупраВиТЕл
профЕсионалЕн ДоМоу-
праВиТЕл - поддръжка и упра-
вление на етажна собственост. 
Справки на тел. 0876/543-241. 
[22, 18]

щори

EТ „касТЕло“ - щори - 
външни и вътрешни, Вра-
Ти - блиндирани, входни, 
автоматични, гаражни, ро-
лЕТки - охранителни, До-
граМа - алуминиева, PVC, 
бариЕри - автоматични 
- 066/87-04-89, 0888/255-
318.
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ЕроТика
ЕроТиЧЕн Масаж  - тел. 
0894/277-849. [11, 2]

ясноВиДсТВо
изЧисТВанЕ на всичко нега-
тивно - 0895/221-868.

Регионалният 
всекидневник

 „100 ВЕСТИ“ 
излиза 

всеки ден 
без събота и неделя.

прЕВози
ТранспорТ с каМион До 
ДВа Тона, саМосВал, До-
кЕрски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне на 

мебели, пренасяне на строи-
телни и други тежки товари, 
извозване на ненужна покъ-
щнина, строителни отпадъци до 
сметището - справки на тел. 
0898/780-448
услуги със саМосВал - 25 
лева, и багЕр - 50 лв./час, 
се предлагат - справки на тел 
0893/511-154.
ТранспорТ с бус  - 0.45 
лв./км -  справки на тел 
0894/004-045. [22, 19]

 ВоДораВно: „Кавалерът на розата”. Коловоз. Аманитин. Макак. 
„Селма”. Арова (Соня). Лиман. Лиана. Имот. Калитин (Павел). Кронос. Ре-
нато. Ват. Боа. Вир. Лапа. Кадада. Тони (Лука). „Айка”. Оратор. Ридо. Ад-
мирал. Тапи. Осим (Ивица). Срам. Метох. Родонит. Отава. Ист. Реверанс. 
Таро. Лин. „Сима”. Китаками. Одра. Анти. Атон. Анри (Тиери). Артист. 
Опава. „Озана”. Нерон. Тел. Банкет. Ролан (Ромен). Пила. Арамил. Кота. 
Щип. „Орас”. Кипариси. Берн. Като (Савао). Аронин (Лев). Каре. Аркада. 
Анапа. Бокачо (Джовани). Карабинер. Мана. Антика. Амади. 
 оТВЕсно: Такаламити. Орион. Али Баба. Вокил. Рододендрон. Пе-
рон. Маламир. Носов (Николай). Ризка. Река. Локатели (Мануел). Иниса 
(„Другарката Инеса”). Аерон. Лев. Нина. Амири (Мирза). „Антар”. Ача. Рос 
(Джон). Напад. „Тамара”. Макрон (Еманюел). Пъзел. „Таймс”. Нант. Рисак. 
Лико. Кирос (Педро Фернандес де). Тинол. Таки. Анамар. Карат. Кисел. 
„Кодак”. Аманова (Светлана). Амати. Траки. Ара. Ура. Анадол. Вата. Оно-
па. Она. Отар. Маратон. Тараба. Озирис. Дате (Кимико). Окоп. Пароним. 
Атом. Батати. Анати. Инана. Ативоло. Опосум. Велосипед. Анат. Абрихт. 
Ирала (Доминго). Инари.

отговори на сканди от бр. 169, вторник

проДаВа МаШини
банциг  проДаВа  тел. 
0897/828-088. [8, 3]
фуражоМЕлка  проДаВа 
тел. 0897/828-088. [8, 3]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плоЧи - 10 лв./кв., 
и дялан камък - 35 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-838.
огнЕупорни Тухли, цигли, 
турски керемиди втора ръка 
продава тел. 0887/031-439.
циМЕнТоВи колоВЕ продава 
тел. 0888/390-082. [19, 11]
Тухли - 0.35 лв., мра-
мор, гланц 40/40/2, палети 
- пластмасови, продава тел. 
0898/660-596. [12, 12]
паркЕТ - дъб, нов, масив, про-
дава тел. 0886/079-119. [5, 3]
изрЕзки ДъбоВи и чамови - 
тел. 0899/137-896. [22, 3]

Тухли - четворка, 0.35 лв./
бр., плочки - фаянс, 3 лв./кв. 
м, мрамор - 40 х 40, 20 лв./кв. 
м, продава тел. 0898/660-596. 
[11, 1]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
хлаДилник - малък, с ка-
мера, се продава на тел. 
0893/956-391. [18, 5]
ДВЕ лЕгла „Дамяна M003А“ 
- нови, с матраци „Вики Покет 
Стандарт“, 22 см, по 250 лв., 
салонна маса - разтегателна, 
светла, 140/183-80, и 6 дър-
вени стола с кожена тапицерия 
- много здрави, продава тел. 
0884/995-979. Снимки в OLX. 
[5, 4]
ДиВан - нов, за кухня, и сек-
ция - около 2.40 м висока и 
3 м дълга, за стена (фурниро-
вана), ПДЧ, спешно и изгодно 
продава тел. 0888/819-851. 
[6, 2]

проДаВа разни
цисТЕрни и бидони се про-
дават на тел. 0887/307-193. 
[25, 24]
МиВка - хром, „Силистра“, 
100 см х 0.60 см с оттечник, 
дамаджана - 40 л, кабел - 
6х2.5 кв., ел. двигател - 2.2 
kW, трифазен, 1420 об./мин., 
продава тел. 0895/791-359. 
[3, 2]

пласТМасоВи цисТЕрни - 1 
тон, продава тел. 0888/942-
095. [11, 5]
каМина с водна риза - 16 
кв., заедно с помпа, за 250 
лв. продава тел. 0886062-351. 
[3, 3]
саМоВар - ръчно рису-
ван, антика, акордеон - тел. 
0897/731-503. [3, 3]
ярМоМЕлка за фураж, мага-
решка каруца - нова, каменни 
корита - 3 бр., дялан камък - 6 
куб., плочи от плевня - 100 
кв., циментови колове - 20 бр., 
ел. мотор - 930 - 2.2 kW, ел. 
мотор - 1430 - 4 kW - вечер 
след 20.00 часа тел. 066/86-
23-70. [3, 2]
ракия - 8 лв., продава тел. 
0896/824-544. [3, 2]

купуВа разни
сТара нафТа се купува на 
тел. 0895/752-838.
буркани бЕз винт се изкупу-
ват на тел. 0879/850-554.
сТара нафТа купува тел. 
0895/401-969. [21, 17]
кафЕВарка купуВа тел. 
0896/897-480. [3, 2]
пункТ за ВТориЧни купу-
Ва ВсякакВи жЕлЕза - тел. 
0896/183-637.
сТаро жЕлязо от място изку-
пува тел. 0897/828-088. [8, 3]

запознансТВа
60-гоДиШна, с добра външ-
ност, работеща, устроена, же-
лае другар с добра визия, чис-
топлътен, с добро сърце и да 
има кола - тел. 0892/94-72-76, 
след 20 часа. [3, 1]

сЧЕТоВоДсТВо
сЧЕТоВоДна канТора „КОН-
ТО-ЕКСПЕРТ“ - счетоводни ус-
луги, годишно приключване, 
данъчни декларации - 066/804-
066

сЧЕТоВоДна къща: счето-
водно обслужване, годиш-
ни данъчни декларации, 
годишно приключване, 
регистрация на фирми - 
0898/480-821.

ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО
ОР ГА НИ ЗИ РА ЛИ ЦЕН ЗИ РА НИ КУР СО ВЕ ЗА: 
 огняр
 кранисТ 
 Мо То ка рис Т
 Ма Ши нисТ на пъТ но-
 сТро и ТЕл ни Ма Ши ни
 гоТВаЧ
 бар Ман-сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо р

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

 Ма сажисТ
 МаникЮр
 пЕДикЮр
 нокТопласТика
 сТроиТЕл
 заВарЧик
 Вик
 ЕлЕкТроМонТьор

0889/900-000 от 10:00 до 14:00
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 Вече повече от 50 го-
дини хиляди хора в Швей-
цария използват създа-
дените възможности да 
спортуват на открито на 
vitaparcours, които освен 
че ги доближават до при-
родата, но и предлагат 
възможности за креатив-
ни упражнения. 
 Принципът на тези 
маркирани маршрути на 
открито е прост: да попу-
ляризират спорта в общ-
ността, като предлагат на 
всеки гражданин възмож-
ността да тренира със 
свое собствено темпо, в 
дните и времената, които 
му подхождат. Типичният 
vitaparcours се състои от 
верига от 2 до 2,5 киломе-
тра, с около 15 простран-
ства по пътя, оборудва-
ни предимно с природни 
обекти като стволове на 
дървета или трупи, пре-
доставящи възможности 
за придвижване по твор-
чески начини, главно из-
ползвайки тежестта на 
собственото тяло.
 Изчерпателни инфор-
мационни табла показват 
броя на изминатите кило-
метри, наклона и възмож-
ните упражнения. Общо 
повече от 40 различни 
дейности се предлагат в 
15-те спирки по трасето. 
В допълнение, диаграма 
в края обобщава консу-
мацията на калории и из-
дръжливостта.
 Първите vitaparcours 
са създадени през 1968 г. 
в Цюрих-Флунтерн. Спор-
тен клуб, който искал да 
запази за постоянно вре-
менните си съоръжения за 

обучение, се обърнал към 
бившата застрахователна 
компания VITA (филиал на 
застрахователната компа-
ния в Цюрих). Идеята ха-
ресала на VITA и след из-
вестна оценка и развитие 
тя осигурила финансова 
подкрепа за въвеждане 
на подобни съоръжения в 
цялата страна. 
 Фондацията V ITA 
Parcours е създадена 
през 1993 г. Тя подкрепя 
безплатните спортове за 
общностите и физическата 
активност за семейства-
та и насърчава здравната 
осведоменост сред насе-
лението в Швейцария.
 След Втората световна 
война много хора в Швей-
цария и другаде в Европа 
преминали от ръчна рабо-
та към работа в сектора 
на услугите. В комбинация 
с въвеждането на петд-
невната работна седмица 
това освободило време за 
други дейности. Скоро се 
появяват и опасения от-
носно нездравословните 

аспекти на съвременния 
начин на живот, като уве-
личената консумация на 
алкохол, тютюн и мазни 
храни. Тези опасения за 
общественото здраве са 
изиграли роля в мотиви-
рането на хората да спор-
туват, което кара мнозина 
да се насочат към близки-
те vitaparcours.
 През 70-те години ви-
тапаркурите започват да 
се правят в чужбина, из-
насяни от туристи, които 
са харесали концепция-
та, докато са посещавали 
Швейцария, или от швей-
царски емигранти.
 Понастоящем има бли-
зо 2500 съоръжения за 
vitaparcours в различни 
части на света, адапти-
рани към местното насе-
ление и терена. Те могат 
да бъдат намерени в Гер-
мания, където ги наричат   
„Trimm-dich-Pfade“, в Ав-
стрия, Франция и Белгия, 
но също така и в САЩ, 
Аржентина и Индонезия.
 Днес в Швейцария 

има 497 витапаркури в 
Цюрих и още се изграж-
дат. Общините и спортни-
те асоциации, желаещи да 
развият подобно съоръже-
ние в своя регион, трябва 
да се свържат с ръко-
водството на vitaparcours 
в Цюрих, което ще им 
предостави безплатни ма-
териали за обозначаване 
и информационни табла. 
Проектирането и поддръж-
ката на съоръжението е 
отговорност на заявителя. 
 „Винаги сме доволни 
да получаваме заявки за 
нови vitaparcours - сред-
но получаваме около 20 
всяка година“, казва Бар-
бара Бауман, ръководител 
на vitaparcours в Цюрих 
в швейцарската здрав-
на фондация RADIX, ра-
ботеща от името на VITA 
Parcours Foundation.
 Джулия, която в про-
дължение на много години 
е ентусиазирана потреби-
телка на тези схеми на 
vitaparcours, казва, че са й 
позволили да се грижи за 
здравето си: „Мотивиращо 
е да се тича от една точка 
до друга, комбинирайки 

упражнения за мобилност, 
пъргавина и сила с малко 
кардио тренировки“, казва 
тя. 
 Паскал отива в неделя 
сутрин със семейството 
си: „Това е нашият неде-
лен ритуал след закус-
ка. Той създава семейно 
сближаване, поддържа-
ме връзка с природата 
и децата пускат пара 
чрез игра“, казва той. 
Той продължава: „Меж-
ду нас няма състезание, 
всички вървим със свое 
собствено темпо и винаги 
завършваме заедно и в 
добро настроение! Поня-
кога се сблъсквате със 
състезатели, които следят 
усилията си с монитори за 
пулс, но това не е наше 
направление“.
 През годините концеп-
цията за vitaparcours не-
прекъснато се адаптира и 
актуализира, за да отго-
вори на най-новите науч-
ни стандарти в областта 
на спорта, по-специално 
благодарение на сътруд-
ничеството с Швейцар-
ския федерален институт 
по спорт Magglingen. 

източник: посолство на 
швейцарИя в българИя

 138 години след за-
вършването на легендар-
ния железопътен тунел Го-
тард - шедьовърът от 1882 
г. - е достигнат нов етап 
по историческия маршрут 
на Готард. Откриването на 
базовия тунел Ceneri на 4 
септември 2020 г. бележи 
завършването на строи-
телния проект на века - 
новата железопътна връз-
ка през Алпите (NRLA), 
която формира ядрото на 
основния европейски то-
варен маршрут север-юг, 
простиращ се от Ротердам 
до Генуа. Следвайки базо-
вите тунели Lötschberg и 
Gotthard, това е послед-
ното парче от пъзела за 
завършване на плоската 
железопътна връзка през 
Алпите.
 Алпите винаги са били 
топографска пречка и пре-
минаването им изисква 
новаторски решения. Това 
предизвикателство посто-
янно стимулира Швейца-
рия да постига все по-но-
ви технологични пробиви. 
 Швейцария е раз-
положена в сърцето на 
Европа, точно в средата 
на 2500 км дълъг железо-
пътен товарен коридор, 
известен като Рейн-Ал-
пийски коридор, който 
свързва Северно море 
със Средиземно море. За 
да осигури по-ефективни 
транзитни маршрути меж-
ду север и юг, Швейцария 
е инвестирала значителни 
ресурси в изграждането 
на три нови базови туне-
ла през Алпите, както и 
допълнителни свързващи 
линии: цялостният проект 
е известен като Нова же-
лезопътна връзка през Ал-
пите или NRLA накратко. 
Три нови тунела оформят 
основните елементи на 
NRLA: 34,6-километровият 
основен тунел Lötschberg, 

57,1-километровият осно-
вен тунел Готард - най-
дългият железопътен тунел 
в света, и 15,4-километро-
вият основен тунел Цене-
ри, който завършва марш-
рута на Готард.

Свързваíе íа север и юã
 С  м а р ш р у т и т е 
Lötschberg и Gotthard 
Швейцария дава важен 
принос за европейската 
транспортна политика. 
Железопътният маршрут 
между Ротердам / Зеб-
рюге и Генуа е най-из-
ползваният в Европа и 
според прогнозите обемът 
на превозените товари по 
него се очаква да нарас-
не значително. Той минава 
през индустриалното сър-
це на Европа и свързва 
нарастващите икономиче-
ски региони с индустриал-
ните центрове Ротердам, 
Амстердам, Антверпен, 
Дуисбург, Кьолн, Франк-
фурт, Манхайм, Базел, 
Цюрих, Милано и Генуа. 
Благодарение на новите 
базови тунели на NRLA, 
които пресичат Алпите на 
нивото на швейцарското 
плато и заместват същест-
вуващите планински линии 
като основни транспортни 
пътища, капацитетът за то-
варен транспорт ще бъде 
значително увеличен. Ни-
ският наклон означава, че 
в бъдеще за влаковете 

вече няма да е необходим 
допълнителен локомотив 
по маршрута на Готард, 
спестявайки време и пари 
и давайки възможност за 
преминаване на по-дълги 
влакове с по-голямо тегло.
 Подобреният маршрут 
север-юг означава още 
по-кратко време за пъ-

туване и повече връзки 
за пътнически транспорт, 
сближавайки не само раз-
личните части на Швейца-
рия, но и околните страни. 
Времето за пътуване от 
Цюрих до Лугано, както и 
от Цюрих до Милано е съ-
кратено с около 45 мину-
ти. Базовият тунел Ceneri 

също ще повиши стандар-
тите за регионалната же-
лезопътна мрежа в кантон 
Тичино, благодарение на 
значително намаленото 
време за пътуване и по-
добрите връзки. Базовият 
тунел Lötschberg по марш-
рута Simplon също е нама-
лил времето за пътуване с 
20 минути.

Директíата демîкрация 
íа раáîта за пî-ãîляма 
устîйчивîст
 NRLA е нераздел-
на част от устойчивата 
транспортна политика на 
Швейцария, която се съ-
средоточава върху прена-
сочването на възможно 

най-голям трансалпийски 
трафик от път към желе-
зопътна линия. Швейцар-
ският електорат гласува 
в подкрепа на проекта на 
няколко референдума и 
през 1992 г. одобри из-
граждането на NRLA с 
ясно мнозинство.
 NRLA дава нов тласък 
на преминаването от авто-
мобилен към железопътен 
транспорт, като предлага 
ефективна алтернатива на 
автомобилния транспорт 
за пътнически и товарен 
трафик през Алпите. Чрез 
политиката път-железопъ-
тен транспорт около 800 
000 пътувания през Алпите 
с тежкотоварни автомоби-
ли (HGV) могат да бъдат 
избегнати всяка година. 

Междувременно железни-
ците успяха да увеличат 
пазарния си дял до над 
70% от превозените стоки. 
Въпреки общия ръст на 
трафика, броят на пъту-
ванията с тежки товари, 
извършени през Алпите, е 
намалял, като е спаднал 
от 1,4 милиона през 2001 г. 
на около 900 000 през 2019 
г. Целта обаче все още 
не е постигната - целта 
е да се намали това до 
максимум от 650 000 HGV 
пътувания годишно.
 С NRLA Швейцария 
проявява солидарност, 
като помага да се осигури 
защитата на Алпите чрез 
екологично обработване 
на потока от стоки в цяла 
Европа.

Швейцарският стрîителеí прîект íа века - свързващ Северíа и Южíа Еврîпа

Откриват áазîвия туíел Ceneri íа 4 септември 2020 ã.

Карта на маршрута 
© Федерална служба 
за транспорт FOT

Фитíес пътеките в Öюрих íе са прîстî спîртíа кîíцепция, а иíституция в цяла Швейцария
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     - довечера откривате 
новия театрален сезон, 
след това какво пред-
стои?
  - Откриваме новия те-
атрален сезон на 2 сеп-
тември с постановката 
„Мечтата на Наташа“. Още 
на 17 август техническите 
служби започнаха работа 
по разчистване на складо-
ве, инвентаризация, което 
е една доста трудоемка и 
досадна работа.
 Веднага след това, на 
5, 6 и 7 септември в РЕМО 
„Етър“ ще играем на от-
крита сцена „Руски вечери 
с револвери“, „Лейтенант 
Густл. Да обичаш живота“, 
„Руски вечери с микро-
скоп“. С тях закрихме и 
сезона през юли.
 Постановките са из-
градени така, че да могат 
да се играят на открито, 
още повече времето все 
още позволява. Надявам 
се, че хората вече са се 
прибрали от почивките и 
ще са готови за театрален 
маратон.
    - какво още предстои?
  - Най-важното, което 
предстои, е юбилеят на 
театъра, който ще се от-
бележи на 10 октомври с 
премиерата на „Под игото 

– 1894-та“ Вече започнаха 
репетициите. В трескава 
подготовка сме за юби-
лея, плакатът ни е готов. 
Стартираме още един про-
ект, съвместно с Общи-
на Габрово. Той се нарича 
„Да открехнем прозореца“ 
и ще превърне стъклени-
те витрини на театъра в 
съвременен екран. Там ще 
вървят различни интервю-
та, трейлъри на предста-
вления, снимки на актьо-
ри. Проектът е част от 
съпътстващите събития, с 
които ДТ „Рачо Стоянов“ 
ще отбележи 75 години от 
създаването си тази го-
дина.
 С помощта на съвре-
менните технологии и ди-
гиталните изкуства екипът 
на театъра ще разкаже 
историята на културната 
институция в града. Хо-
лограмна инсталация, 
изградена от фотографа 
Емил Михов и Box Vision, 
ще припомни за знако-
ви постановки, режисьори 
и актьори, оставили своя 
отпечатък в габровската 
трупа през годините. Тя се 
намира на входа и фасад-
ните прозорци на сградата 
на театъра. Различни хо-
лограмни проекции пери-

одично ще се сменят, като 
ще представят отделни мо-
менти от театралния живот 
в Габрово. Инсталацията 
ще бъде изложена до 15 
ноември 2020 г. 
    - защо избрахте „под 
игото“, първият български 
роман?
    - Освен нашия юбилей, 
тази година се навършват 
170 години от рождението 
на Иван Вазов и годиш-
нина от смъртта му. Лю-

бопитна подробност е, че 
първото представление на 
габровския театър е било 
„Немили недраги“ от Иван 
Вазов.
 - разкажете, моля, по-
подробно за спектакъла?
 - Спектакълът е много 
интересен. Това всъщност 
не е драматизация на по-
знатия роман „Под игото“. 
Гергана Змийчарова проя-
ви интерес към издаване-
то на романа, зарови се 
в архиви в Националната 
библиотека, Националния 
литературен музей и други 
източници. Тя откри един 
много интересен факт, че 
„Под игото – 1894-та“ за 
пръв път е издаден не в 
България, а в Англия. Годи-
ни наред много вазовисти 
в България са изследвали 
творчеството на Вазов и 
са се занимавали с този 
казус.
 Изданието на романа, 
което излиза през 1894 
година у нас, е второ, а не 
първо. Отпред на корицата 
му пише второ издание. 
Това много заинтригува 
изследователите, каква е 
причината за този факт. 
И става ясно, че за първи 
път „Под игото - 1894-та“ 
излиза преведено на ан-
глийски език. Това, така да 
се каже, е една от първите 
маркетингови стратегии у 
нас, защото приятелите, 
съмишлениците на Вазов 
били на мнение, че ако 
романът първо бъде изда-
ден в чужбина, той ще има 
много по-голям успех в 
България. Помагат на Ва-
зов за издаването. Така се 
издава в България рома-

нът, който има вече успех 
в чужбина.
 Отпечатването на „Под 
игото – 1894-та“ в самос-
тоятелна книга е цял един 
екшън. Последно проф. 
Владимир Трендафилов, 
който е бил голям изсле-
довател на живота и твор-
чеството на Иван Вазов, 
написа статия преди ня-
колко години, в която раз-
крива тези факти. Те не 
са известни на широката 
общественост.
      Всичко това ни стана 
много любопитно. Герга-
на Змийчарова направи 
пиеса точно за това. Ва-
жно е, че голяма част от 
репликите на самите ге-
рои в пиесата всъщност 
са реални, които тя е из-
вадила от различни за-
писки, тефтери, източници. 
Героите в нашата пиеса 
са истински образи. Става 
дума за Иван Гешов, който 
е създател на Българска 
народна банка и приятел 
на Вазов. Освен самия 
Вазов, тогава е бил около 
30-годишен, в пиесата се 
появяват художникът Иван 
Мърквичка, Антон Митов, 
един от създателите на 
Националната художестве-
на галерия. Главният ни 
герой е основният издател 
на творчеството му.
 Проектът е много инте-
ресен и на зрителите ще 
им е любопитно да се вър-
нат повече от 100 години 
назад, за да усетят какво 
е истинското приятелство, 
колко е силно желанието 
за творчество, има много 
перипетии, преди да се 
появи романът, който по-
ставя основата на българ-
ската литература.
 - на кого сте повери-
ли ролята на младия иван 
вазов?
 - Младия Вазов играе 
актьорът Стоян Руменин. 
Любопитното е, че визу-
ално двамата си приличат 
много. В пиесата има ня-
колко монолога на Съба 
Вазова, която разказва 
живота си, как възпитава 
децата си. Тези монолози 
са автентични, взети са от 
дневника й, който е изда-
ден от приятел на Вазов.
 Като цяло фактите в 
пиесата са истински.
 - освен с „под игото 
- 1894-та“, как ще отбеле-
жите празника?
 - Предвиждаме цяла 
една седмица с различни 
мероприятия, свързани с 
годишнините на театъра 
и на Вазов. На този етап 
обаче не мога да кажа 
нищо със сигурност, много 
неща се променят заради 
епидемията. Водим прего-
вори с различни институ-

ции. Иска ми се да напра-
вим една изложба на На-
ционалния литературен му-
зей за Иван Вазов. Иска 
ми се да направим още 
една изложба със стари 
издания на Вазов. А също 
така - изложба за исто-
рията на театър - снимки, 
архивни материали.
 - какви други по-
становки подготвя-
те? 
 - За месец, от нача-
лото на юни до края на 
юли, успяхме да покажем, 
че можем за това време 
да направим 5 премиери. 
Сега няма да бързаме тол-
кова много. Васил Дуев 
ще направи още една по-
становка, засега не мога 
да съобщя заглавието й. 
Ана Батева предложи един 
проект - „Лачената чанта“ 
- съвременна руска пие-
са, много интересна, на 
тема любовен триъгълник. 
Знае се, че руската кул-

тура, руската психика са 
необятни. Струва ми се, 
че има нужда от подобни 
постановки.
 - случайно или умиш-
лено сте се насочили тол-
кова много към руски пи-
еси напоследък?
 - Случайно стана. Ис-
тината е, че Ана Батева 
има афинитет към руската 
литература, има контакти 
с Николай Коляда, све-
тило в руския театър, ак-
тьор, режисьор, директор 
на театър. Води и курсове. 
Всъщност тези пиеси, кои-

то Батева избира, са на 
ученици на Коляда. Това за 
мен е гаранция за качест-
во. А да направим пиеса 
по Чехов беше една наша 
мечта с Петринел, особено 
малките му пиеси. От мно-
го години Чехов не е игран 
на габровска сцена. Чехов 
е труден автор, може би 
затова. Но тези негови ко-
медии, които поставихме, 
са много леки и приятни. 
Заради епидемията ни се 
наложи бързо да реагира-
ме и се спряхме на Чехов. 
Наложи се да изберем пи-
еси с по-малко актьори, 
с декори, които лесно се 
пренасят, такива бяха и 
изискванията на Минис-
терството на културата. И 
повечето театри се пре-
ориентираха към такъв вид 
пиеси. Става нещо добро, 
особено „Руски вечери с 
микроскоп“, преобладава 
драматизацията на Васи-
лий Шукшин. А той се зани-

мава с общочовешки теми, 
отношенията в семейство-
то, между съпруг и съпру-
га, деца и родители. Тези 
теми са вечни. Другото, 
което се понрави на зри-
телите, е леката нотка нос-
талгия по едно отминало 
време - говори се за герой 
на Съветския съюз, върху 
шапките на дечицата има 
петолъчки, за Ленинград. 
Не става дума за идео-
логия, а за време, което 
съвпада с младостта на 
нашите родители и предиз-
виква приятни спомени.

Петкî Кîйчев: "Театърът ще îтáележи 75 ãîдиíи íа 
10 îктîмври с премиера íа "Пîд иãîтî – 1894-та"

ЖенИна ДенЧева

 За  началото на творческия сезон, за събитията, с кои-
то ще бъдат отбелязани 75-годишнината на театъра и 170 
години от рождението на Иван Вазов, за новите постановки 
разказва Петко Койчев, директор на Габровския драматичен 
театър.

 За първи път зрители участват в открита театрална репетиция. Това се случи на съ-
битието „Първа репетиция с публика“, организирано от Габровския драматичен театър на 
28 юни. Събитието даде старт на подготовката на постановката „Под игото – 1894-та“ на 
режисьора Петринел Гочев. Пиесата „Под игото – 1894-та“ е написана специално за габров-
ската трупа. Автор на текста е Гергана Змийчарова (на снимката чете текста). Петринел 
Гочев е вляво от нея.

Дîвечера "Рачî Стîяíîв" îткрива сезîíа с мечта
продължава от стр. 1
Младата актриса Поля 

Йорданова се превъплъщава 
в буйната и сприхава 16-го-
дишна тийнейджърка Наташа. 
Ще видите объркания є емо-
ционален и мисловен свят, 
в който копнежът за любов 
е търсено спасение, усилие 
да се впишеш в живот, кой-
то ти се полага по право, 
но ти е отнет по рождение. 
Режисьорската трактовка не 
ви предлага готови решения, 
а по-скоро поставя въпроси 
към родители и младежи. Мо-
носпектакълът ще ви накара 
да преосмислите семейните 
ценности, ролята на възпи-
танието и образованието в 
изграждането на днешните 
млади хора като пълноцен-
ни личности. В „Мечтата на 
Наташа“ няма да срещнете 
излишния и досаден шум на 
фалшив морал и социална 
загриженост. Ще видите част 

от живота такъв, какъвто е 
– суров, динамичен, безми-
лостен, нежен, мечтателен 
и добродушно наивен като 
копнежите на 16-годишно мо-
миче. Графити техники и пох-
вати от уличното изкуство 
също намират своето място в 
семплата, строго стилизирана 
сценография на представле-
нието.

Моноспектакълът е под-
ходящ за публика над 16 го-
дини. Следващото предста-
вление на „Мечтата на Ната-
ша“ на габровска сцена ще 
бъде на 17 септември от 19.00 
часа в салона на ДТ „Рачо 
Стоянов“. Постановката ще 
гостува на пловдивския теа-
тър „Хенд“ на 25 септември от 
19.00 часа.

Преди това Габровският 
драматичен театър кани пуб-
ликата на новия цикъл „Теа-
тър под звездите“, който ще 
се проведе в РЕМО „Етър“ 

през празничния уикенд. В 
рамките на три дни ще ви-
дите: „Руски вечери с ре-
волвери“ на режисьора Пе-
тринел Гочев – 5 септември, 
„Лейтенат Густл. Да обичаш 
живота!“ на режисьора Ва-
сил Дуев – 6 септември и 
„Руски вечери с микроскоп“ 
на режисьора Петринел Го-
чев – 7 септември. Всички 
представления са с начален 
час 20.00. 

Билети може да закупи-
те от касата на габровския 
театър или онлайн от https://
bit.ly/2G7AffR за „Мечтата 
на Наташа“ и от https://bit.
ly/2EVMDil за „Театър под 
звездите“ в РЕМО „Етър“.

Меглена Златева, експерт 
„Връзки с обществеността”, 
ДТ „Рачо Стоянов” – Габрово

моб. 0893 39 33 29
e-mail: pr@dramagabrovo.

com 

Ирена бойновска

 Д в е  с е д м и -
ци преди края на 
#GabrovoHackathon учас-
тниците са на финалната 
права за подготовка на 
своите мобилни приложе-
ния, които ще бъдат пред-
ставени пред публика и 
жури на 12 септември от 
10.00 часа в зала „Въз-
раждане“. Сформирано е и 
7-членното жури, което ще 
оценява предложенията по 
предварително изготвени 
критерии. Неговият състав:
 таня христова – кмет 
на Община Габрово, коя-
то трети мандат работи 
в партньорство с бизне-
са и образованието за 
по-благоприятни условия 
и подкрепа за развитие 
на Габрово като привле-
кателно място за бизнес, 
живот и реализация. Част 

от тези усилия е и иници-
ативата Gabrovo Innovation 
Camp, чието пето издание 
е #GabrovoHackathon.
 светлин наков – со-
фтуерен инженер, ръково-
дител на софтуерни и ИТ 
проекти, преподавател по 
информационни техноло-
гии, програмиране и раз-
работка на софтуер, ИТ 
консултант, предприемач 
и разработчик на уеб, мо-
билни, настолни и сървър-
ни приложения.
 зорница дженкова - 
учител по информатика и 
информационни техноло-
гии в ПМГ „Акад. Иван 
Гюзелев” и ръководител 
на отбори в националните 
състезания по информати-
ка и информационни тех-
нологии. 
 владимир тодоров 
- съдружник в софтуер-
на фирма Grafixoft и един 

от собствениците на фир-
ма „Сиентиа“ АД - серти-
фицирана за проекта си 
„Софтуерен инженеринг в 
Габрово“, със сертификат 
за инвеститор клас „А“.
 леона асланова - екс-
перт и консултант по ино-
вации, с над 15-годишен 
професионален опит, осно-
вател на Innovation Starter, 
на форума за иновации 
Innovation Explorer и на 
Академия за иновации.
 мартин заимов - из-
пълнителен директор и 
председател на борда 
на директорите на Реги-
онален фонд за градско 
развитие, ръководител на  
българския валутен борд 
от 1997 до 2003 г.
 васил георгиев – ро-
ден в Габрово. Завършил 
СА „Димитър А. Ценов“,  
специалност „Маркетинг“. 
Работи в отдел „Проекти 

и икономическо развитие“, 
Община Габрово. 
 Шестте отбора фи-
налисти в състезание-
то: ЕкоКултура, Komitet.
bg, Kelvin, GuardNet, 
Gab rovo I sTheBes t  и 
CultureSquad, ще се бо-
рят за голямата награда 
от 10 000 лева, осигурена 
от Община Габрово и га-
бровските фирми „Сиен-
тиа“ АД, „Графиксофт“ ООД 
и „Стемо“ ООД. Отборът, 
класиран на второ място 
в състезанието, ще полу-
чи наградата на Андрей 
Новаков – посещение на 
Европейския парламент, а 
третият ще има възмож-
ност да се наслади на 
уикенд в Боженци, осигу-
рен от МАИР „Боженци“. 
За останалите три отбора 
са подготвени комбинира-
ни билети за посещение 
на туристически обекти в 
Габрово.

Наáлижава фиíалът íа #GabrovoHackathon

Младият Иван Вазов


