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Севлиево, 
ул. "Стоян Бъчваров" 8

Севлиево • ГАБРово
КАЗАНлЪК • ПАвел БАНя
ХиСАРя • Пловдив

Вела лазароВа

	 Втората	 концертна	 ве-
чер	 бе	 изпълнението	 на	
струнен	 квартет	 „Фрош”.	
Изцяло	 дамския	 състав	 е	
създаден	 преди	 13	 годи-
ни	 в	 София.	 Осъществява	
редица	 български	 и	 све-
товни	премиери	на	произ-
ведения,	 някои	 специално	
написани	 за	 него.	 Сред	
големите	 постижения	 на	
състава	 -	 отбелязва	 дири-
гентът	 Иван	 Стоянов,	 са	
концертите	в	Oslo	Concert	
House,	 посветени	 на	 бъл-
гарската	 и	 норвежка	 съ-
временна	 музика,	 както	 и	
участие	в	първото	издание	
на	 фестивала	 „Северна	
музика”	 в	 София.	 От	 2018	
г.	квартетът	участва	с	раз-
лични	 тематични	 цикли	 в	
програмите	 на	 Софийска	

филхармония.
	 В	програмата	на	квар-
тета	 Теодора	 Атанасова	 -	
виолончело,	 Негина	 Сто-
янова	 -	 цигулка,	 Петя	 Ди-
митрова	-	цигулка	и	Мария	
Вълчанова	 -	 виола	 	 проз-
вучаха:	 	 Струнен	 квартет	
№	 2,	 оп.	 64	 от	 Хенрик	
Гурецки,	 един	 от	 най-зна-
чимите	и	изпълнявани	пол-
ски	композитори	по	света.	
Трайно	прегърнал	минима-
лизма	като	композиционна	
естетика.	В	случая	авторът	
предлага	 една	 творба	 от	
началото	 на	 90-те	 години	
с	еднообразен	ритъм	и	не-
прекъснато	повторение	на	
различни	 мелодични	 мо-
дели.	 Майсторско	 изпъл-
нение	бе	и	второто	произ-
ведение	 Струнен	 квартет	
№	 2,	 оп.	 51,	 ла	 минор	 от	
Йоханес	Брамс,	 	 изпрате-

но	също	с	много	аплодис-
менти.	 Подчертано	 лирич-
на	 творба	 във	 финала	 й	
са	 използвани	 мотиви	 от	
унгарски	чардаш	и	модер-
ни	виенски	танци.	Авторът	
е	 един	 от	 най-отричаните	
композитори	 на	 XIX	 век,	
заради	 противоположните	
му	естетически	възгледи	с	
тези	на	Вагнер.	
	 Мария	Вълчанова,	ви-
ола:	
	 „Квартетът	 е	 сформи-
ран	в	2007	г.	Съставът	в	го-
дините	е	с	малки	промени.	
Виолончелото	е	било	раз-
лично.	Тази	 година	 имаме	
щастието	 и	 възможността	
да	 свирим	 с	 младото	 по-
пълнение	 Теодора	 Атана-
сова.	 Тя	 е	 преподавател	
в	 Средното	 музикалното	
училище.	

Дни на камерната музика Габрово 2020

Струíеí квàртет „Фрîш” със зàтрîãвàщи 
изпълíеíия íà Õеíрик Гуреци и Брàмс

Миглена ВъгленоВа

	 Община	 Габрово	 вне-
се	за	оценка	в	Министер-
ството	 на	 образованието	
и	 науката	 три	 проектни	
предложения	по	програма-
та	за	изграждане	и	рекон-
струкция	 на	 детски	 ясли,	
градини	 и	 училища	 за	 пе-
риода	2020	-	2022	г.	
	 Дейностите	 обхващат	
базите	 на	 детските	 гра-
дини	 „Мечо	 Пух“	 в	 село	
Поповци,	 „Мики	 Маус“	 в	
село	Враниловци	и	 „Дъга“	
в	 село	 Яворец.	 Общата	
стойност	 на	 подадените	
заявления	е	1	642	910	лв.
За	обектите	са	планирани	

строително-ремонтни	
работи,	 обновяване	 на	
дворните	 пространства	
и	 детските	 площадки,	
доставка	 на	 мебели	
и	 оборудване,	 рекон-
струкция	 на	 застроени	
площи,	 пристрояване	
за	 котелно	 помещение,	
мерки	 за	 енергийна	
ефективност	на	сгради-
те	и	други.
	Целта	е	да	се	разшири	
капацитетът	 на	 заведе-
нията	и	да	се	създадат	
условия	 за	 обхващане	
на	всички	деца,	навър-
шили	4	години,	в	задъл-
жителното	 предучилищ-
но	образование.

Към	момента	 в	 трите	 дет-
ски	 градини	 са	 записани	
общо	 72	 деца.	 С	 реали-
зацията	 на	 проектите	 се	
предвижда	във	всяка	база	
да	бъде	разкрита	по	една	
нова	група,	а	общият	брой	
места	 да	 се	 увеличи	 със	
73	бройки.
Съгласно	 насоките	 одо-
брените	проекти	трябва	да	
бъдат	 изпълнени	 до	 края	
на	 2022	 г.	 На	 национално	
ниво	по	програмата	ще	бъ-
дат	финансирани	60	детски	
заведения	 и	 30	 образова-
телни	 институции	 с	 общ	
бюджет	 от	 210	 млн.	 лева.	
Подборът	 на	 кандидатите	
е	конкурентен.	

Женина ДенчеВа

	 На	9	септември	РЗИ	Габрово	съобщи	за	един	по-
твърден	 случай	 на	COVID-19	 на	мъж	на	 47	 години	 от	
Габрово.	
	 Той	е	изследван	като	контактен	на	потвърден	слу-
чай	 на	 	 COVID-19.	 Към	 момента	 е	 без	 симптоми	 на	
заболяването.
	 Изготвени	са	и	са	връчени		предписания		на		кон-
тактните	 лица	 за	 задължителна	 14-дневна	 домашна	
изолация
	 На	 10	 септември	 в	 страната	 са	 регистрирани	 122	
заболели	от	коронарирус	при	направени	5100	тестове.	
Оздравелите	са	177,	повече	от	заболелите.	Смъртните	
случаи	са	10,	загиналите	от	инфекцията	от	началото	на	
пандемията	досега	са	702.

пътно	 -	 транспортно	 про-
изшествие,	 настъпило	 на	
2	 септември	 около	 08.20	
часа	 на	 главен	 път	 Со-
фия	 -	 Велико.	 Търново,	
в	 района	 на	 Севлиево,	
край	 местността	 „Кална	
кория“.	 Катастрофата	 ста-
нала	 между	 лек	 автомо-
бил	 „Опел	 Астра“	 и	 бус	
„Фолксваген	Транспортер“.	
	 По	 неустановени	 към	
момента	 причини,	 на	 ляв	
завой,	при	движение	в	по-
сока	 София,	 29-годишният	
водач	 на	 буса	 навлязъл	
частично	 в	 лентата	 за	
насрещно	 движение	 и	 се	
ударил	 челно	 в	 движещия	
се	в	посока	В.	Търново	лек	

автомобил.	 В	 резултат	 на	
инцидента	 на	 място	 почи-
нала	64-годишната	съпруга	
на	 водача	 на	 лекия	 авто-
мобил,	която	се	возила	на	
предната	дясна	седалка.
	 	 При	 пътнотранспорт-
ното	 произшествие	 по-
страдал	тежко	и	69-годиш-
ният	 водач	 на	 „Опел“-а,	
който	 бил	 хоспитализиран	
незабавно	в	реанимацията	
на	МБАЛ	 „Д-р	Т.	Венкова“	
-	 Габрово,	 но	 малко	 по-
късно	починал.	
	 Водачът	 на	 буса	 е	
без	 опасност	 за	 живо-
та.	 Било	 установено,	 че	
не	 е	 употребил	 алкохол	
и	 наркотични	 вещества.		 

галина ВитаноВа

	 Кметът	на	Габрово	Таня	
Христова	 и	 	 колегата	 й	
от	 Севлиево	 Иван	 Иванов	
ще	представят	общините	от	
Северния	централен	район	
за	 планиране	 в	 бъдещия	
Регионален	съвет	за	разви-
тие.	 Изборът	 бе	 проведен	
вчера	 във	 Велико	Търново	
по	време	на	първото	реги-
онално	 заседание.	 Такива	
се	 организират	 във	 всеки	
от	 районите	 за	 планиране	
от	 Националното	 сдруже-
ние	 на	 общините	 съгласно	
разпоредбите	 на	 Закона	
за	 регионално	 развитие	 и	

Правилника	 за	 приложе-
нието	 му.	 Законовите	 тек-
стове	възлагат	на	Сдруже-
нието,	 като	 представител	
на	всички	български	общи-
ни,	 провеждането	 на	 про-
зрачна	 и	 ясна	 процедура	
за	избор	на	представители,	
които	ще	членуват	в	РСР.
	 За	област	Габрово	два-
мата	 представители,	 които	
според	 квотния	 принцип	
ще	 представляват	 реги-
она	 в	 Регионалния	 съвет	
за	 развитие	 са	 кметът	 на	
община	 Габрово	Таня	 Хри-
стова	и	 кметът	на	община	
Севлиево	 Иван	 Иванов.	
За	 заместник-представите-

ли	 бяха	 избрани	 Силвия	
Кръстева	–	кмет	на	Трявна	
и	най-младият	кмет	в	ман-
дат	 2019	 –	 2023	 г.	 Трифон	
Панчев	–	кмет	на	Дряново.
	 Като	 упълномощен	
представител	на	министъра	
на	 регионалното	 развитие	
и	благоустройството	в	про-
цедурата	по	избор	на	пред-
ставители	 в	 Регионалните	
съвети	 за	развитие	 бе	 за-
местник-министър	 Деница	
Николова,	която	представи	
новия	регионален	подход	и	
концепцията	 за	 интегрира-
ни	 териториални	 инвести-
ции	през	новия	програмен	
период	2021-2027	г.

Тàíя Õристîвà и Ивàí Ивàíîв в РСР

Сàмî еäиí с кîрîíàвирус в 
Гàáрîвî, в стрàíàтà  - 122-мà

Ще îáíîвявàт äетските ãрàäиíи в Пîпîвци, Врàíилîвци и Явîрец Окръжíà прîкурàтурà ръкîвîäи 
рàзслеäвàíетî íà тежкî
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	 Изложба	 от	 Нацио-
налния	 пленер	 по	 живо-
пис	 „Боженци“	 2020	 г.	 се	
открива	 днес	 в	 17.	 часа	
в	 зала	 „Проф.	 Кънчо	 Ца-

нев“	на	ХГ	„Христо	Цокев“.	
„При	 спазване	 на	 всички	
противоепидемични	 мер-
ки“	-	уточни	директорът	на	
галерията	 Евгени	 Недев.	

Проф.	 	 Антоанета	 Анчева,	
Иво	 Бистрички,	 доц.	 д-р	
Красимир	 Русев,	 Момчил	
Георгиев	 -	 Момчи,	 Ра-
дослав	Нейчев,	Стоил	Мир-
чев	 и	 Цвета	 Петрова	 са	
участниците	 в	 настоящото	
издание	на	пленера	по	жи-
вопис.	 Авторите	 ще	 пока-
жат	картини,	създадени	по	
време	 на	 едноседмичният	
им	 творчески	 престой	 в	
базата	на	СБХ	в	Боженци.	
	 Изложбата	 е	 премие-
ра	 на	 проф.	 	 Антоанета	
Анчева,	 Момчил	 Георгиев	
-	 Момчи,	 Радослав	 Ней-
чев	 и	 Стоил	 Мирчев	 пред	
габровска	 публика.	 Иво	
Бистрички	е	участник	в	23-
то	 Международно	 биена-
ле	 на	 хумора	 и	 сатирата	
в	 изкуствата	 през	 2017	 г.	
Доц.	 д-р	 Красимир	 Русев	
бе	 представен	 със	 своя	
творба	 в	 изложбата	 „Вре-
менен	баланс	-	непрестан-
ни	трусове"	през	2016-та.

2 11 септември 2020 г.

Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET 

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

БЕЗПЛАТНИ 
ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ
при поръчки на 
диоптрични очила: 
вторник и четвъртък
от 16.30 до 18.30 ч.

Габрово, ул. “Козлодуй” 1
066/803-045, 0889/924-697

1 9 9 2

ГАБРОВО, УЛ. “1 МАЙ 1876” 1-В 

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
• Истанбул - 18.09./24.09., от 147 лв.
• Одрин - с 1 нощувка, всяка събота, 105.60 лв.  
• Кападокия - 11.09./09.10., самолет, от 704 лв.
• Почивки в ТУРЦИЯ за м. септември БЕЗ ТЕСТ 
и КАРАНТИНА
• Балчик-Дуранк.езеро-Шабла-Калиакра - 
11.09., 2 нощувки, 155 лв.
• Доспат-Въча–Девин - 26.09., 1 нощувка, 95 лв.
• П е р п е р и к о н - Та т у л - К ъ р д ж а л и - в и л а                                                               
„Армира“-Ивайловград - 02.10., 2 нощ., 145 лв.             
• Почивка о. Корфу+Метеорите  - 02.10., 415 лв.,                                                                   
4НВ +1ВВ от Севлиево/Велико Търново
• Синая-Бран-Брашов - 19.09., 315 лв. от Вели-
ко Търново
• Загреб-Плитвички езера - 19.09., 2 нощувки, 
345 лв. от София
• Почивка Черногорие-Будва-Дубровник-                                                         
Котор - 19.09., 6 нощувки, 549 лв., автобус от 
София
• Почивка в Словения - 14.10., 669 лв., автобус 
от София
ЕКСКУРЗИИ СЪС САМОЛЕТ
• Париж - 18.09., 899 лв., Прага - 24.09., 739 лв., 
Палма де Майорка - 08.09./15.09., 1379 лв., Из-
раел и Йордания - 22.10., 2277 лв., Дубай и Абу 
Даби - 13.10/27.10, 1595 лв.

АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ СВЯТ
ТЕЛ. 066804948 /0887836173 /0899883724 

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

04/09

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

Уведомление
Електроразпределение	Север	АД,	
Разпределителен	обслужващ	

център	Габрово	
																				и	Горна	Оряховица				

         
уведомява	своите	клиенти,	че:

 На	 24.09.2020	 г.,	 от	 09:00	 ч.	 до	 09:30	 ч.	 и	
от	 14:30	 ч.	 до	 15:00	 ч.,	 поради	 извършване	 на	
оперативни	 превключвания	 на	 съоръженията	
за	 доставка	 на	 електроенергия	 ,	 са	 възможни	
смущения	на	електрозахранването	в	района	на:	
гр	Габрово,	кв.Тончевци	-	ул.Зюмбюл	№1,	2,	4,	6,	
8,	10,	11,	12,	13,	14,	16,	18,	20,	22,	24,	26,	28,	30	и	
32,	ул.Карамфил	№1,	3,	5,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	
14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	24,	26,	28,	30,	32,	
34,	36,	38	и	40,	ул.Магистрала	№2,	ул.Мак	№3	и	
5,	ЕТ	НАТАЛИ	-	ХРИСТО	НИКОЛОВ,	ЕТ	ДАНОВ-
ТОШО	 ДАНОВ,	 Северна	 индустриална	 зона	
-	ТАНДЕМ-В	ООД,	Северна	индустриална	зона	-	
ГАБРО-МЕТАЛ-2000	ЕООД,	кв.Тончевци	-	ДИМА�	
�	 АД,	 Северна	 индустриална	 зона	 -	 ЙОНЧЕВ	
ЕООД,	 ул.Индустриална	 №81,	 АВАНС	 ТРЕЙД	
ООД,	ул.Индустриална	-	ИНФРАСТРОЕЖИ	ООД.
 Електроразпределение Север АД, Разпре-
делителен обслужващ център Габрово и Гор-
на Оряховица се извинява на своите клиенти 
за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране.
 Допълнителна информация можете да по-
лучите на тел. 0700 1 61 61

Уведомление
Електроразпределение	Север	АД,	
Разпределителен	обслужващ	

център	Габрово	
																							и	Горна	Оряховица				

         
уведомява	своите	клиенти,	че:

 На	30.09.2020	г.,	от	09:00	ч.	до	10:00	ч.,	по-
ради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дей-
ности	на	съоръженията	за	доставка	на	електро-
енергия	,	ще	бъде	прекъснато	електрозахранва-
нето	в	района	на:	Габрово,	Улица	„Омуртаг“	№	
5,	„Алеко	Константинов“	от	№	1	до	5	и	от	№	2	
до	10,	 „Тодор	Бурмов“	№	2	и	5,	 „Гоце	Делчев“,	
„Тракия“	№	3	и	5,	„Хаджи	Димитър“	№	3	–	27,	6	и	
8,	Ректората	на	ТУ	Габрово..
 Временни	смущения	в	електрозахранване-
то	са	възможни	от	09:00	ч.	до	09:30	ч.	в	райо-
ните	на	Улица	 „Златна	нива”	 ,	 бул.	 „Могильов”	
№	2	–	54,	ул.	„Петър	Михов”	№	11	–	25	/	2	–	6,	
Пл	ощад	„Пробуда”	ул.	„Нарцис”,	ул.	„Акациите”,	
Жилищен	 блок	 „Ал.	 Стамболийски”	 ,	 „Витоша”,	
ул.	„Изгрев”,	ул.	„Тиха”,	ул.	„Варовник”	№	6	–34,	
ул.	„Васил	Друмев”	№	2	–22	/	1	–23,	ул.	„Обзор”	
№	1,	2,	4,	ул.	„Стръмнина”	№	1	–	13	/	2,	8,	10,	
ул.	„Хаджи	Димитър”	№	17,	ул.	„Ангел	Кънчев”	№	
22	–	28,	32,	34,44	/	23,	25,	31,	33,	ул.	„Баждар”	№	
16	–	36	/	27,	29,	ул.	„П.	Яворов”	№	1	–	3	/	4	–	6,	
ул.	„Тодор	Бурмов”	№	1	–	7	/	2	–	18,	ул.	„Тракия”	
№	4	–	34	/	3	–	27.	.
 На	30.09.2020	г.,	от	09:30	ч.	до	10:00	ч.,	по-
ради	извършване	на	оперативни	превключвания	
на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенер-
гия	 ,	 са	 възможни	 смущения	 на	 електрозах-
ранването	 в	 района	 на:	 Габрово,	 ул.	 „Никола	
Войновски”	 №	 28	 до	 34,	 ул.	 „Братя	 Гъбенски”,	
ул.	„Смърч”,	ул.	„Средна	гора”	,	ул.	„Тих	кът”,	ул.	
„Чавдар”,	ул.	 „Д-р	Петър	Цончев”,	ул.	 „Емануил	
Манолов“,	ул.	„Скобелевска”	№	2	–	26,	ул.	„Доб-
руджа”	 №1,	 ул.	 „Омуртаг”,	 ул.	 „Ангел	 Кънчев”	
№	2	-	16	/	1	–	21,	ул.	„Стефан	Караджа”	№	3	и	
комплекс	„Стефан	Караджа”	№	3	и	5,	ул.	„Хаджи	
Димитър“,	 у	 л.	 „Студентска”	№	2,	 12,	 20,	 Хотел	
„Балкан“,	 „Метал	 секюрити	 груп”,	 ЦДГ	 „Мечо	
пух”.
 На	 29.09.2020	 г.,	 от	 09:00	 ч.	 до	 10:00	 ч., 
поради	 извършване	 на	 оперативни	 превключ-
вания	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 елек-
троенергия	 ,	 са	 възможни	 смущения	 на	 елек-
трозахранването	в	района	на:	община	Габрово,	
Улица	„Златна	нива”	,	бул.	„Могильов”	№	2	–	54,	
ул.	 „Петър	Михов”	№	11	 –	 25	 /	 2	 –	 6,	Площад	
„Пробуда”	 ул.	 „Нарцис”,	 ул.	 „Акациите”,	 Жили-
щен	 блок	 „Ал.	 Стамболийски”	 ,	 „Витоша”,	 ул.	
„Изгрев”,	ул.	„Тиха”,	ул.	„Варовник”	№	6	–34,	ул.	
„Васил	Друмев”	№	2	–22	/	1	–23,	ул.	„Обзор”	№	
1,	2,	4,	ул.	„Стръмнина”	№	1	–	13	/	2,	8,	10,	ул.	
„Хаджи	 Димитър”	№	 17,	 ул.	 „Ангел	 Кънчев”	№	
22	–	28,	32,	34,44	/	23,	25,	31,	33,	ул.	„Баждар”	№	
16	–	36	/	27,	29,	ул.	„П.	Яворов”	№	1	–	3	/	4	–	6,	
ул.	„Тодор	Бурмов”	№	1	–	7	/	2	–	18,	ул.	„Тракия”	
№	4	–	34	/	3	–	27.	.
 Електроразпределение Север АД, Разпре-
делителен обслужващ център Габрово и Гор-
на Оряховица се извинява на своите клиенти 
за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране.
 Допълнителна информация можете да по-
лучите на тел. 0700 1 61 61

Уведомление
Електроразпределение	Север	
АД,	Разпределителен	обслужващ	

център	Габрово	
																			и	Горна	Оряховица				

         
уведомява	своите	клиенти,	че:

 На	 25.09.2020	 г.,	 от	 09:00	 ч.	 до	 13:00	 ч., 
поради	 извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия	 ,	ще	 бъде	 прекъснато	 електро-
захранването	 в	 района	 на:	 Габрово,	 селата:	
Чарково,	Потока,	Езерото,	фирма	„	ЕТЪР”ООД.
 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

Меглена златеВа

	 Да	 откриеш	 смисъла	
на	битието	в	музиката,	да	
поискаш	господ	да	те	дари	
с	 умението	 да	 музицираш		
и	да	му	обещаеш,	че	така	
ще	 му	 служиш	 и	 славиш.	
Това	 е	 отправното	 нача-
ло	в	спектакъла	„Салиери“	
на	 режисьора	 Петринел	
Гочев	 и	 габровската	 тру-
па,	 която	 се	 игра	 снощи	
на	 голямата	 сцена	 на	 те-
атъра.Постановката,	 чиято	
премиера	мина	 на	 7	юли,	
е	 направена	 по	 пиесата	
„Амадеус“	 на	 английския	
драматург	Питър	Шафър,	в	
превод	 на	Мария	Змийча-
рова.	 Участват	 актьорите	
Димо	Димов	-	в	ролята	на	
Салиери,	 Таня	 Йоргова	 и	
Петко	 Петков	 -	 различни	
персонажи	от	обкръжение-
то	 на	 Салиери,	 със	 спе-

циалното	 участие	 на	 пиа-
нистката	Инес	Симеонова.	
Художник	 и	 сценограф	 на	
постановката	 е	 Гергана	
Лазарова	-	Рънкъл.
	 Тук,	 обратно	 на	 очак-
ванията,	 присъствате	 на	
изповедта	 на	 Салиери	 в	
последния	 му	 ден.	 Свиде-
тели	сте	на	неговия	разказ	
за	желанието	да	твориш	и	
внезапната	 среща	 с	 гени-
алността.	 Представление	
за	съперничество	и	борба,	
надпревара	 с	 времето	 и	
надскачане	 на	 човешките	
граници,	 ревност	 и	 отчая-
ние,	преследване	на	слава	
и	 облог	 с	 бога.	 Предста-
вление,	 което	 ви	 води	 из	
историята	 на	 музиката	 и	
ви	 въвежда	 в	 тайните	 на	
музикалната	хармония,	за-
щото	тук	 главна	роля	има	
музиката.	 Тя	 е	 съвърше-
ният	 инструмент	 на	 Бога	

да	построи	универсума,	да	
запази	 целостта	 на	 света	
и	 да	 осмисли	 битието	 на	
хората.	 Какво	 се	 случва	
когато	 Господ	 си	 забрави	
обещанието?	 Болезненият	
отговор	 ви	 дава	 Салиери	
-	 първоначалният	 облог	
става	 неговото	 изпитание.	
А	Моцарт?	Той	е	само	жи-
вата	еманация	на	божест-
веното,	 гениално	 съвър-
шенство	 и	 контрапункт	 на	
посредствеността.
	 Като	 на	 истински	 кла-
сически	 концерт	 публика-
та	 съпреживява	 музика	
на	 живо.	 Актьорът	 Димо	
Димов	 специално	 за	 по-
становката	 е	 разучил	 и	
изпълнява	 „Фантазия“	 от	
Моцарт.	 В	 този	 спектакъл	
той	прави	една	от	най-сил-
ните	си	роли	на	габровска	
сцена	и	отправя	сериозна	
заявка	 към	 големите	 теа-

трални	награди.	
	 Пианистката	 Инес	 Си-
меонова	изпълнява	на	две	
пиана	откъси	от	 творчест-
вото	 на	 Моцарт	 -	 „Дон	
Жуан“,	 „Вълшебната	 флей-
та“,	 „Сватбата	на	Фигаро“,	
„Реквием“,	 „Меса“,	 втора	
част	 от	 „ХХIII	 концерт	 за	
пиано“,	 част	 от	 сонатите.	
Освен	 тях	 публиката	 	 се	
наслаждава	 на	 изпълне-
нието	 на	 втора	 част	 от	
„Концерт	 за	 пиано	 и	 ор-
кестър“	 от	 Антонио	 Сали-
ери,	кратки	откъси	от	про-
изведенията	на	Хендел,	Й.	
С.	Бах	и	Шопен.
	 Следващото	 предста-
вление	на	 „Салиери“	 е	на	
21	 септември	 2020	 г.	 от	
19.00	 часа,	 голяма	 сцена	
на	ДТ	„Рачо	Стоянов“.
	 Билети	могат	 да	бъдат	
закупени	от	касата	на	теа-
търа	и	онлайн.

„Сàлиери”, или кîãàтî Гîспîä си зàáрàви îáещàíиетî

Женина ДенчеВа

	 На	 9	 септември	 бяха	
задържани	двама	с	нарко-
тични	 вещества.	 От	 поли-
цията	 съобщават,	 че	 пър-
вият	случай	е	в	Трявна.
	 	 	 	 Около	 20:30	 часа,	 по	
време	 на	 обход	 в	 района	
на	 изоставена	 бензинос-
танция	 в	Трявна,	 полицей-
ски	служители	намират	на	
един	от	первазите	на	сгра-
дата	 две	 полиетиленови	
свивки,	съдържащи	зелена	
суха	 листна	 маса,	 която	
при	 направен	 на	 място	
полеви	 наркотест	 реагира	
на	наркотичното	вещество	

канабис.	
	 В	резултат	на	проведе-
ни	 незабавни-оперативно	
издирвателни	мероприятия	
в	 близост	 до	 сградата	 е	
задържана	23-годишна	жи-
телка	 на	 село	 Ганчовец,	
община	Дряново,	за	която	
са	налице	данни,	че	е	при-
добила	 наркотичното	 ве-
щество,	 но	 го	 е	 оставила	
на	 местопроизшествието,	
с	 цел	 да	 избегне	 наказа-
телна	отговорност.	
	 Другият	случай	е	в	Се-
влиево.		Около	02:00	часа,	
в	 района	 на	 автогарата		
в	 Севлиево,	 полицейски	
служители	извършват	про-

верка	на	33-годишен	жител	
на	 града.	 При	 проверката	
е	 установено,	 че	 мъжът	 е	
придобил	 и	 държи	 в	 себе	
си	 наркотични	 вещества.	
Чрез	 протокол	 за	 добро-
волно	 предаване,	 той	 е	
предал	 на	 служителите	
свивка	 от	 станиол,	 съдър-
жаща	бяла	на	цвят	прахо-
образна	субстанция,	която	
при	направен	наркотест	е	
реагирала	 на	 наркотично-
то	вещество	амфетамин.
	 Разследването	 на	 два-
та	инцидента	се	провежда	
под	 надзора	 на	 Районна	
прокуратура	 -	 Севлиево	 и	
Габрово.

Зàäържàхà äвàмà с íàркîтици

Нàциîíàлеí плеíер пî живîпис 
„БОЖЕНÖИ” 2020 ã. В “Õристî Öîкев”

СВетозар гатеВ

	 Националният	отбор	по	
хандбал	за	младежи	до	20	
години	проведе	четиридне-
вен	подготвителен	 лагер	 в	
Габрово.	 Двуразовите	 за-
нимания	 на	 състезателите	
в	 зала	 „Орловец“	 водиха	
треньорите	 Христо	 Дана-
илов	 и	 Йордан	 Димитров.	
Лагерът	беше	етап	от	под-
готовката	на	представител-
ния	 ни	 тим	 изпитанията	
на	 международната	 сцена	
през	 следващата	 година.	
Съставът	 на	 отбора	 на	 60	
процента	 е	 изграден	 от	
състезатели	 на	 горнооря-
ховския	 „Локомотив“.	След	
лагера	 в	 Габрово	 момчета	
ще	 продължат	 подготовка-
та	 си	 с	 участие	 в	 седмо-
то	 издание	 на	 хандбалния	
турнир	 за	 мъже	 за	 купа	
"Тодор	 Хънков".	 Проявата,	
организирана	 от	 ХК	 "Чер-
номорец",	 ще	 се	 състои	 в	

зала	 "Младост"	 в	 Бургас	
този	 уикенд.	 За	 приза	 на	
името	 на	 бившия	 именит	
хандбалист	 ще	 спорят	 от-
борите	 на	 „Спартак“	 (Ва-
рна),	„Добруджа“	(Добрич),	
„Чардафон“	 (Габрово),	
„Осъм“	 (Ловеч),	 „Локомо-
тив“	 (Горна	 Оряховица)	 и	
бургаският	 „Фрегата“.	 На-
чалото	 е	 в	 събота	 е	 от	
10:30	часа,	а	последната	за	
деня	 среща	ще	 започне	 в	
17:00	часа.	В	неделния	ден	
са	 финалите.	 Организато-
рите	са	предвидили	и	при-
зове	за	най-добър	вратар,	
най-полезен	 хандбалист	 и	
голмайстор	на	турнира.	Ще	
бъдат	 раздадени	 и	 отбор-
ни	 награди	 -	 купа	 "Коста	
Ганев"	за	феърплей	и	купа	
"Ангел	 Стойчев"	 за	 най-ат-
рактивен	тим.	
	 След	 седмица,	 19-20	
септември,	 стартира	 и	 но-
вото	 първенство	 в	 „А“	 РХГ	
при	мъжете.	

Нàциîíàлите äî 20 ãîäиíи 
íàпрàвихà лàãер в Гàáрîвî
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Женина ДенчеВа

	 -	 Докъде	 стигна	 из-
граждането	на	сувенирен	
магазин	в	музея?
	 -	Почти	на	финала	сме,	
ще	открием	новия	магазин	
на	 18	 септември,	 петък	 и	
с	това	ще	дадем	старт	на	
поредица	 от	 събития	 за	
следващия	 септемврийски	
дълъг	уикенд.	
	 Привлякохме	 към	 еки-
па	 си	 брилянтен	 мени-
джър	-	Анна	Кушева,	която	
даде	 много	 силен	 старт	
на	 проекта	 с	 изготвянето	
на	 анализ	 и	 бизнес	 план	
и	 бди	 като	 орлица	 и	 над	
най-дребния	детайл	по	ре-
ализацията.	 Интериорният	
дизайн	 е	 отново	 дело	 на	
габровката	 Мартина	 Де-
нева,	която	направи	много	
изложби	за	нас,	а	вече	ра-
боти	 и	 за	 редица	 водещи	
музеи	 в	 страната.	 Целият	
ни	екип	се	труди	неуморно	
за	реализацията	на	иници-
ативата	 -	 техническият	 ни	
ръководител	 Петьо	 Йор-
данов	 и	 финансовият	 ни	
ръководител	Ивелина	Йон-
кова	 направиха	 чудеса,	

за	 да	 се	 изпълни	 инфра-
структурно	 и	 логистично	
този	проект.	Изключително	
щастливи	сме,	че	в	екипа	
ни	вече	има	две	лъчезар-
ни	 продавач-консултантки	
-	Венеция	Mичева	и	Рали-
ца	 Добрева,	 които	 не	 ос-
тавят	никой	да	излезе	без	
да	 се	 отбие	 през	 сегаш-
ния	ни	мъничък	сувенирен	
щанд.	
	 За	 един	 музеен	 екип	
не	е	лесно	да	мисли	като	
търговско	 предприятие	 и	
това	нямаше	да	е	възмож-
но	без	новите	попълнения	
сред	 нас.	 Всички	 гледаме	
в	една	посока	и	това	мно-
го	ме	окуражава,	че	ще	се	
справим	 с	 предизвикател-
ството.
	 -	 Какво	 точно	 ще	 се	
случи	там?
	 -	 Имаме	 много	 нови	
сувенири	 и	 разнообрази-
ето	 им	 ще	 се	 увелича-
ва	 и	 занапред.	 За	 новите	
сувенири	 работихме	 със	
страхотни	 дизайнери	 като	
Студио	 Пункт,	 и	 българи-
нът,	 живеещ	 в	 Истанбул	
Кристофър	 Чолак,	 габров-
ската	 фотографка	 Росина	
Пенчева,	много	нови	зана-

ятчии	и	художници.	Много	
ни	 помогна	 и	 художникът	
Янко	 Янев.	 С	шоколадова	
фабрика	 Станчо	 Колефф	
правим	 шоколадово	 яйце	
с	 кранче,	 а	 предстои	 да	
направим	 от	 шоколад	 и	
разделената	 на	 части	 га-
бровска	 паричка	 "бодка".	
Ще	имаме	и	стратегическо	
партньорство	 с	 Книгома-
ния,	 за	да	предложим	во-
дещи	 заглавия	 в	 сатирич-
ната	 литература,	 луксозни	
издания	за	изкуство,	архи-
тектура	 и	 дизайн	 и	 хитри	
детски	играчки.	Следваща-
та	стъпка	след	като	откри-
ем	физическото	простран-
ство	е	да	започнем	работа	
по	онлайн	магазин.
	 Искаме	 да	 създадем	
едно	 много	 живо	 място,	
което	 да	 не	 остави	 ни-
кой	посетител	на	Музея	да	
си	тръгне	без	спомен.	Ще	
продължим	 да	 предлага-
ме	 и	 лимитирани	 издания	
на	 художниците,	 на	 които	
правим	изложби.	Вярваме,	
че	 магазинът	 ще	 се	 пре-
върне	в	предпочитано	мяс-
то	 за	 избор	 на	 подаръци	
за	габровци.	Да	кажем,	че	
това	ще	е	едно	много	кра-
сиво	магазинче	за	радост	
и	надежда	-	като	в	стихче-
то	на	Джани	Родари.	
	 -	 Какъв	 е	 очакваният	
ефект	 	 от	 създаването	на	
модерен	сувенирен	мага-
зин?
	 -	Финансов	и	имиджов	
-	вярваме,	че	приходите	на	

Музея	 ще	 нараснат,	 а	 от	
друга	 страна,	 предлагани-
те	 стоки	 вътре	 са	 винаги	
повод	 за	 разговор	 -	 дали	
иде	реч	за	необичайна	ке-
рамика,	 която	 с	 гордост	
ще	 покажете	 на	 гостите	
си	 или	 хитра	 брошка,	 за	
която	 с	 ентусиазъм	 ще	
разкажете,	че	е	купена	от	
Музея	на	хумора	в	Габро-
во.	 Сувенирите	 не	 просто	
пазят	 скъп	 спомен	 за	 ху-
баво	преживяване,	а	и	се	
вписват	в	най-сигурната	и	
до	 ден	 днешен	 комуника-
ционна	икономика	-	похва-
лата	от	уста	на	уста.	
	 Музейният	 магазин	 се	
шири	на	80	квадратни	ме-
тра	и	с	това	ще	се	превър-
не	в	най-големият	такъв	в	
страната.	Това	е	и	първият	
музеен	 проект	 в	 Бълга-
рия,	 реализиран	 с	 изцяло	
кредитно	 финансиране	 от	
Фонда	 за	 градско	 разви-
тие	 -	 Север.	 Вярвам,	 че	
покрай	нашия	опит	и	други	
музеи	 ще	 се	 запалят	 да	
работят	в	тази	посока.	
	 -	 Срокът	 за	 завърш-
ването	 му	 е	 кратък,	 това	
затрудни	ли	ви?
		 -	 По	 време	 на	 панде-
мията	 работихме,	 за	 да	
подготвим	 проекта,	 после	
докато	 другите	 почиваха	
през	 лятото,	 ние	 работи-
хме,	 за	 да	 го	 реализира-
ме.	Няма	причина	да	не	се	
справим.
	 -	Притокът	на	 туристи	
значително	 намаля	 зара-

ди	 пандемията,	 през	 ля-
тото	има	ли	повече	жела-
ещи	да	разгледат	музея?
	 -	Броят	на	посетители-
те	 уверено	 се	 връща	 към	
нивата	 преди	 пандемията.	
Спазваме	всички	мерки	за	
безопасност,	 имаме	 тер-
мометър	 на	 входа,	 дезин-
фектанти,	 всички	 в	 Музея	
са	 с	 маски.	 Надявам	 се	
да	 си	 върнем	 и	 групови-
те	 ученически	 посещения.	
Освен	 новият	 магазин,	
голямата	 изненада,	 която	
готвим	 и	 за	 габровци,	 и	
за	 туристите,	 е	 новата	 ни	
огледална	 зала,	 дело	 на	

габровската	 художничка	
Невена	Екимова.	Тя	е	част	
от	 инициативите,	 посве-
тени	на	 160	 години	 Габро-
во	 град	 и	 се	 реализира	
с	 подкрепата	 на	 Програ-
ма	 Култура	 на	 Общината,	
Обществения	 дарителски	
фонд	и	Фондация	Америка	
за	 България,	 Автосервиз	
Експрес	 -	 Габрово,	 ре-
кламното	 студио	 Ноубъл	
Графикс	 и	 анимационното	
студио	FourPlus.
	 -	 Имате	 вече	 тради-
ции	 за	 организиране	 на	
ателиета	и	други	забавни	
занимания	за	децата.	Ще	
продължите	 ли	 наесен	 с	
тях?
	 -	Разбира	се.	Само	за	
новата	огледална	зала	ще	
предложим	 две	 нови	 ате-
лиета	 -	 едно	 за	 децата,	
изкушени	 от	 физиката	 и	
по-конкретно	 -	 от	 оптиче-
ските	 явления	 и	 друго	 за	
тези,	които	са	с	художест-
вени	 интереси,	 посветено	
на	 оптическите	 ефекти	 в	
изкуството.
	 -	 Какви	 културни	 съ-
бития	 сте	 предвидили	 за	
края	на	годината?
	 -	Отново	в	петък,	на	18	
септември	 откриваме	 из-
ложба	на	Кокимото	 -	вар-
ненски	 художник	 с	 много	
хумор	 в	 изкуството	 си	 и	
участник	в	последното	 Га-
бровско	 биенале.	 На	 19	
септември,	събота,	той	ще	

има	 лекция	 в	 Музея	 от	
11:00,	а	от	13:30	и	от	15:30	
два	 пъти	 ще	 се	 изиграе	
и	 представлението	 Нону-
мент,	горе	на	Бузлуджа.	То	
е	 номинирано	 за	 нацио-
налната	театрална	награда	
"Икар"	и	получи	наградата	
за	 културно	 събитие	 на	
годината	 в	 Габрово,	 която	
се	 дава	 от	 Читалище	 "Бу-
дителите	2017".
	 По-късно	 през	 година-
та	 следват	 Карикатурен	
салон	 със	 самостоятелна	
изложба	 на	 тревненския	
карикатурист	Светлин	Сте-
фанов,	на	софиянеца	Любо	
Михайлов	 и	 ще	 предста-
вим	 Националната	 кари-
катурна	 изложба,	 която	
софиянци	така	и	не	успяха	
да	видят	заради	пандемия-
та.	Заедно	с	Тревненското	
училище	 за	 приложно	 из-
куство	ще	отбележеим	сто	
години	 от	 създаването	 му	
с	изложба.	Следват	и	две	
изложби	 със	 съвременно	
изкуство	 -	 самостоятелна	
изложба	 на	 Хубен	 Черке-
лов	 и	 самостоятелна	 из-
ложба	на	Невена	Екимова.
		 -	 Предвиждате	 ли	 ра-
бота	 по	 различни	 проек-
ти?
	 -	 Нямаме	 избор,	 това	
е	 единственият	 начин,	 по	
който	 успяваме	 да	 реа-
лизираме	 всички	 амбици-
озни	 идеи,	 които	 екипът	
измисля.

алекСанДра иВанчеВа

	 България	 е	 първата	
държава	 в	 света,	 която	
на	 национално	 ниво	 ста-
ва	 част	 от	 програмата	 на	
предприемача	 и	 филан-
троп	 Джеф	 Безос	 #Кос-
мическаПоща.	 В	 рамките	
й	 български	 ученици	 от	
цялата	 страна	 ще	 могат	
да	 изпратят	 в	 Космоса	
картички	 със	 свои	 посла-
ния	 към	 бъдещето.	 Това	
бе	съобщено	днес	в	сайта	
на	сдружението	с	идеална	
цел	„Клуб	на	бъдещето“.	
	 В	 началото	 на	 тази	
учебна	 година,	 България	
ще	стане	част	от	междуна-
родната	програма	#Косми-
ческаПоща,	 благодарение	
на	която	между	15	септем-
ври	и	23	октомври	българ-
ските	 ученици	 ще	 могат	
да	 изпратят	 картички	 със	
свои	послания	в	Космоса.	
Те	 ще	 бъдат	 изстреляни	
с	 ракетата	 New	 Shepard	
(„Ню	Шепард”),	разработе-
на	от	компанията	на	Джеф	
Безос	 Blue	 Origin	 („Блу	
Ориджин”).	 Програмата	 е	
рядка	по	рода	си	възмож-
ност	за	ученици	от	цялата	
страна	 да	 си	 представят	
своята	роля	в	бъдещето	на	
планетата	 като	 потърсят	
отговор	на	въпроса	„Защо	

Земята	има	нужда	от	Кос-
моса?“.	
	 Пощенските	 картички	
не	 само	 ще	 полетят	 при	
предстоящите	 изстрел-
вания	 на	 ракетата	 New	
Shepard,	 но	 и	 ще	 бъдат	
изпратени	 обратно	 до	
всеки	 ученик	 с	 пощенски	
печат	 „Летял	 в	 Космоса”.	
Така	 всеки	 участник	 ще	
се	 сдобие	 с	 автентична	
пратка	 от	 космоса!	 За	 да	
се	 включат	 в	 програмата	
навреме,	 картичките	 ще	
бъдат	 събирани	 от	 свои	
специални	 вестоносци	
-	 куриерите	 на	 компания	
„Спийди”.	 Те	 ще	 посетят	
безвъзмездно	 всяко	 едно	
училище,	 чиито	 ученици	
пожелаят	да	се	включат	в	
#КосмическаПоща.
	 Програмата	 ще	 има	 и	
своя	 физическа	 пощенска	
кутия	 -	 специална	 мини	
ракета,	 разположена	 в	
детския	 научен	 център	
„Музейко”	в	София,	в	коя-
то	 бъдещите	 изследовате-
ли	ще	могат	сами	да	пус-
нат	своето	послание!
	 България	 бе	 покане-
на	 да	 се	 включи	 в	 #Кос-
мическаПоща	 от	 сдру-
жението	 с	 идеална	 цел	
„Клуб	 за	 бъдещето“	 (www.
clubforthefuture.org	<http://
www.clubforthefuture.org/>)	

чрез	базирания	у	нас	фонд	
за	 рискови	 инвестиции	
BrightCap	 Ventures.	 Ини-
циaтивата	ще	се	осъщест-
ви	с	подкрепата	на	МОН	и	
Регионално	управление	по	
образование	 София-град	
в	 сътрудничество	 с	 бъл-
гарската	 космическа	 ком-
пания	 Ендуросат,	 Спийди,	
Музейко	и	Фондация	„Аме-
рика	за	България”.	
	 „Силата	на	България	в	
разработването	 на	 техно-
логии	 и	 софтуер	 нараства	
експоненциално.	 Важно	 е	
да	 знаем,	 че	 имаме	 стой-
ностни	 STEM	 програми,	
които	 развиват	 талантите	
на	нашите	ученици	в	науч-
ната	 сфера	 -	 нови	 техно-
логии,	 инженерство,	 пре-
дприемачество.”	 -	 споделя	
Георги	 Митов,	 управля-
ващ	 партньор	 в	 BrightCap	
Ventures.
	 Защо	Земята	има	нуж-
да	от	Космоса?	В	търсене	
на	 нови	 ресурси	 все	 по-
често	 си	 задаваме	 въпро-
са	за	бъдещето	на	Земята	
и	мястото	й	в	големия	кос-
мически	 пъзел.	Тази	 есен	
той	 ще	 получи	 необикно-
вени	 отговори,	 креативни	
идеи	 и	 оригинални	 рисун-
ки	от	младите	хора	-	тези,	
които	 ще	 помагат	 за	 по-
добро	 бъдеще	 със	 своите	

знания	 и	 визионерски	 по-
глед.									
	 „Тази	 инициатива	 има	
потенциала	 да	 мотивира	
следващото	 поколение	
млади	 създатели	 -	 тези,	
които	ще	разрешават	про-
блемите	на	човечеството”	-	
сподели	Красимир	Вълчев,	
министър	на	образование-
то	и	науката.	
	 „Радваме	 се,	 че	 чрез	
нашата	 програма	 #Кос-
мическаПоща	 учениците	 в	
България	 ще	 се	 доближат	
до	космоса”	-	казва	Йозеф	
Райнке,	директор	на	„Клуб	
за	бъдещето“.	„Колкото	по-
рано	 запалим	 учениците	
да	 продължат	 кариерата	
си	в	STEM,	 толкова	пове-
че	 таланти	 ще	 имаме	 по	
целия	свят”	-	допълва	той.	
	 В	 рамките	 на	 #Кос-
мическаПоща	 „Клуб	 за	
бъдещето“	 ще	 предоста-
ви	 достъп	 на	 учениците	 и	
техните	 учители	 до	 стан-
дартизираната	 си	 учебна	
програмa,	 както	 и	 редица	
предизвикателства,	 кои-
то	 да	 провокират	 техните	
разсъждения	 и	 дискусии	
по	темата.	Всички	матери-
али	ще	бъдат	достъпни	на	
български	 език	 на	 специ-
ално	създадения	 за	целта	
микросайт,	който	предстои	
да	бъде	обявен.

Струíеí квàртет „Фрîш” 
със зàтрîãвàщî изпълíеíие

Продължава от стр. 1
	 Съставът	 е	 изцяло	
дамски	и	мислим,	че	това	
е	 една	 добра	 рецепта	 за	
нашите	успехи.
	 Пандемията	 въпреки	
всичко	ни	 се	отрази	мно-
го	 положително.	 Нашият	
квартет	не	е	спрял	да	му-
зицира.	 Имахме	 възмож-
ността	 и	 благодарим	 на	
Софийска	 филхармония,	
че	 бяхме	 първите,	 които	
направихме	 концертен	
стрийминг	 -	 онлайн	 кон-
церт.	 Започнахме	 още	 от	
края	 на	 април.	 Свирим	 с	
маски	 на	 два	 метра	 раз-
стояние.	 Така,	 че	 за	 нас	
пандемията	беше	един	до-
бър	 период	 	 -	 многократ-
но,	многочасово,	ежеднев-
но	свирене,	което	позволи	
не	 само	 да	 ни	 се	 запази	
нивото,	но	и	много	ползот-
ворно	за	нас”.	

Петя Димитрîвà, 
циãулкà: 
	 „С	 голямо	 удоволст-
вие	 идваме	 в	 Габрово.	
Много	 сме	 щастливи,	 че	
ще	 имаме	 удоволствието	
да	 свирим	 в	 тази	 зала,	
която	 е	 прекрасна.	 Про-
грамата	 е	 част	 от	 нашия	
репертоар”.

Неãиíà Стîяíîвà, 
циãулкà: 
 „В	 Габрово	 сме	 за	
трети	 път	 и	 сме	 много	
щастливи	 и	 благодарни	
на	 Иван	 Стоянов,	 че	 ни	
дава	 тази	 възможност	 да	
участваме	 на	 фестивала.	
За	 трети	 път,	 но	 в	 разли-
чен	 състав	 с	 възможност	
тази	 година	 да	 свирим	 и	
Брамс,	 композитор	разли-
чен	от	амплоато	на	съвре-
менната	музика.	И	се	рад-
ваме,	 че	много	 се	 хареса	
на	нашата	публика.	
	 Поради	мерките	по	ко-
ронавируса	 не	 сме	 имали	
фестивална	 изява.	 Тряб-
ваше	 да	 имаме	 участие	 в	
Мартенски	 музикални	 дни	
в	 Русе,	 Пловдив	 -	 Бала-
бановата	 къща.	 COVID	 -	
19	 ни	 засегна	 затова	 пък	
имахме	 два	 онлайн	 кон-
церта	 и	 участие	 на	 фес-
тивал.	На	софийска	сцена	
в	 чудесното	 пространство	
-	 атриума	 на	Национална-
та	художествената	галерия	
„Квадрат	500”.	Вътрешният	

двор	е	едно	много	 краси-
во	 място	 с	 чудесна	 акус-
тика,	което	се	използва	за	
първи	път.
	 Една	 нова	 инициатива	
-	 колаборация	 между	 Со-
фийска	филхармония	и	На-
ционалната	 галерия	 ,	 коя-
то	 се	 смята,	 че	 ще	 бъде	
продължена.	 Много	 бяхме	
доволни	докато	всички	се	
опасяваха	 ,	 че	 няма	 да	
има	 публика,	 а	 простран-
ството	 бе	 препълнено	 от	
хора.Въпреки	околния	шум	
се	 създаде	 една	 изклю-
чително	 творческа	 и	 кон-
цертнасреда”.

Теîäîрà Атàíàсîвà, 
виîлîíчелî: 
	 „От	миналия	сезон	съм	
част	 от	 квартет	 „Фрош”.	
Много	 е	 приятно	 да	 сви-
рим	 заедно.	 Споделяме	
общи	 виждания	 за	 музи-
ката.	Имаме	доста	близки	
вкусове.	Удоволствие	е	да	
се	 работи	 заедно.	 И	 съм	
много	 щастлива,	 че	 съм	
част	 от	 този	 ансамбъл”.	

    Изграждането на нов, голям, модерен сувенирен 
магазин в музея, очаквания ефект от работата му, 
новата огледална зала, дело на габровската худож-
ничка Невена Екимова, културните събития тази 
есен, коментира директорът на Музей Дом на хумо-
ра и матирата Маргарита Доровска

Мàрãàритà Дîрîвскà: "Откривàме íîвия 
сувеíиреí мàãàзиí íà 18 септември"

Бълãàрия прàщà #КîсмическàПîщà Дни на камерната 
музика Габрово 
2020
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РЕЧНИК: Антиминс, Бату, Дионин, Кечуа, "Рест", Увес, Ун.
Борис БЕРОВ



иМоти продава
апартаМенти и гаражи - 
ново строителство, в цен-
търа се продават на тел. 
0897/87-18-22. [30, 23]
апартаМент, 135 кв. 
м, топ център на Габро-
во, Шести участък, втори 
етаж, 0888/266-970. [12, 
12]
апартаМент в град Се-
влиево, в центъра, 100 
кв. м, след основен ре-
монт, газ, климатик, тера-
кот, гранитогрес, саниран, 
дограма, изложение из-
ток-юг, хидрофор, продава 
тел. 0888/650-690. [22, 
19]
къща в Чехлевци, до 
обхода, продава тел. 
0897/047-452. [14, 8]
Място, 632 кв., кв. Йон-
ково, до Габрово хилс, се 
продава на тел. 0897/047-
452. [14, 8]
парцел на главен път 
в града продава тел. 
0895/710-934. [12, 4]
къща продава тел. 
0895/710-934. [14, 9]
апартаМент - 90 кв. м, 
до училище „Христо Бо-
тев“, Палаузово, продава 
тел. 0892/94-95-34. 
гараж на ул. „Иван Люц-
канов“ 27 продава тел. 
0885/224-571. [22, 7]

къща в Габрово се про-
дава на тел. 0899/438-
935. [11, 6]
апартаМент - 86 кв. м, 
в центъра продава тел. 
0893/561-256. [4, 2]
дворно Място - 2 дка, 
с къща и стоп. постр., в 
село Горна Росица про-
дава тел. 0887/513-527, 
0888/453-909. [5, 5]
апартаМент - 62 кв. м, 
на ул. „Мирни дни“ про-
дава тел. 066/80-11-07, 
0877/526-377. [11, 3]
Място с овошки в 
Сирмани продава тел. 
0892/358-335. [6, 3]
гарсониера тренда-
фил 1 - топ състояние, 
ремонт, обзавеждан, се 
продава на тел. 0888/201-
120. [5, 2]

даваМ Място за строеж 
в центъра - за справки 
тел. 0876/866-010 [11, 3]
двустаен, уширен, па-
нел, ТЕЦ, изолация, до-
грама, теракот, ламинат, 
„Трендафил 2“ ет.3, се 
продава на тел. 0876/322-
119, след 10 ч. [9, 3]
отрегулирано Място в 
с. Златевци, южно изло-
жение - Стара планина, на 
север огромен скален ма-
сив, 20 лв./кв. м, се про-
дава 0885/788-569 [10, 3]
част от къща с отде-
лен вход се продава - за 
повече информация тел. 
0898/826-291. [2, 1]

дава под наеМ
автокъща дава под 
наем 0895/710-934. [14, 9] 

квартира за студентки 
и ученички в центъра - 
0889/68-66-05. [15, 9]
поМещение на ул. „Ор-
ловска“ 18 отдава под 
наем тел. 0886/87-05-87. 
[12, 8]
автоМивка дава под 
наем тел. 0895/710-934. 
[14, 9]
саМостоятелен авто-
сервиз дава под наем 
тел. 0895/710-934. [14, 9]
идеален център, 40 
кв. м, за магазин/офис 
се дава под наем на тел. 
0878/370-640. [24, 4]
двустаен апартаМент 
изгодно дава под наем 
тел. 0899/169-255. [6, 6]
апартаМент се дава под 
наем на тел. 0878/817-
472. [5, 3]

клетка от автосервиз на 
главен път дава под наем 
тел. 0888/41-53-11. [11, 
7]
гарсониера под наем 
се дава на тел. 0897/702-
324 [4, 1]

търси под наеМ
гарсониера пот наем - 
център до Трендафил, се 
търси на тел. 0898/935-
164, след 17 часа. [3, 1]

иМоти купува
евтина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуваМ къща, апарта-
мент, гараж, склад и др. 
на дългосрочен лизинг. 
0899/143-163.
купуваМ къща, апарта-
мент, гараж, склад и др. 
на дългосрочен лизинг. 
0899/143-163. [18, 1]

зеМи
зеМеделски зеМи и 
гори купува тел.0899/440-
177. [11, 8]

нощувки
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощувки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625. [33, 21]
нощувки в стаи и 
апартаменти в Севли-
ево се предлагат на тел. 
0887/671-848. [22, 1]

511 септември 2020 г. недвижими имоти - продава, купува, наема; счетоводство; уроци; курсове; отопление, лекари

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
2-ст., Център, 63 м2, ет. 5/5, за ремонт 39 950 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
2-ст., Колелото, 61 м2, етаж 5/6, за ремонт, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, PVC, ТЕЦ 69 800 лв
3-ст., център, ново стр., 111 м2, ет. 5, ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзаведен 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, газ+гараж+1-стаен 39м2 157 000 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж и маза 70 600 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

Борово, 2-ет., 83 м2 ЗП, лятна кухня, двор 339 м2, на две улици 26 500 лв

Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 40 000 лв
Шенини, 2-ет., 229 м2 РЗП, двоен гараж, гр. стр., двор 570 м2 73 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Врабците, 2-етажна, 53 м2 ЗП, обзаведена, двор 850 м2  изключителни 
права 43 300 лв
Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за гости, 6 спални, 6 бани, 
двор 1230м2 150 500 лв
Драгомани, 174 м2 РЗП, обзаведена, двор 1329м2 36 500 лв
Шарани, 2 къщи, 211 м2 РЗП, двор 1918 м2 56 000 лв
Беломъжи, 106 м2 РЗП, обзаведена, двор 3771м2 31 500 eu
Беломъжи, 130 м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44 900 eu
Лоза, 30 м2 ЗП, двор 500 м2 16 000 лв
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2           44 900 лв
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2          59 900 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чардак, 700м2 двор 18 000 лв
Велковци, 150 м2 РЗП, гараж, 2 плевни, двор 1380 м2 43 000 eu
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 62 995 eu
Иглика, 136 м2 РЗП, стопански постройки, двор 691 м2         27 425 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор 1499 м2           42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 1040 м2 30 000 eu
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2 
плевни, кладенец, двор 9960 м2 34 900 eu
Гостилица, 2-ет.,180 м2 РЗП,плевня изцяло от камък, двор 750м2 39 500 лв
Дебел дял, 50 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 1917 м2           12 200 лв

Лесичарка, 2 ет. 100 м2 ЗП, двор 2432 м2                           50 000 eu
Свинарски дол, стара с чардак - 104 м2, плевня, двор 12 000 лв
Сейковци, 250м2 ЗП, 2 къщи, стари, ч.реставрирани,двор 1500м2 43 000 лв
Стойчевци, монолитна с чардак, двор 2980 м2, ток, вода, бунгало 36 500 eu
Харачери, стара, с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м2 33 000 лв
Читаковци, 250 м2 ЗП, стара основно реставрирана, сондаж за вода, нов 
покрив и дограма, двор 2200 м2 39 800 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Обходен път за Шипка, 20 дка 240 000 лв
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Велковци, 1653 м2 6 000 eu
Генчевци, 2771 м2 7 000 eu
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, произв. и складова 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 производствена дейност 16 eu/м2

БИЗНЕС ИМОТИ
Произв. сграда 105 м2, отстъпено право на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Произв. база сгради 4229 м2, 18725 терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж-1056м2РЗП, УПИ4455м2, за хотел и басейн 399000 лв
СИЗ, фабрика кожи РЗП 800м2, 2880 терен, канал, до трафопост 215000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 1500 м2 РЗП 193 800 eu
Офис, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
� АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
� ДОГОВОР ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ИЛИ УСЛУГАТА „ЕКСКЛУЗИВЕН 
АГЕНТ НА КУПУВАЧА“
� СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ � ДОВЕРИТЕЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
� ПАКЕТ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИ-
ЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ
� БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В БЛИЗКИТЕ 
ДО ГАБРОВО СЕЛА до 10 км, ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕ-
ХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯ-
НИЕ В БОГАТОВО, КОРМЯНСКО ГОРНА РОСИЦА, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 
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КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН АПАР-
ТАМЕНТ до 35 000 лв
ПРОДАВА НОВИ ОФЕРТИ:
ИЦ, 50 м2, ет.2, PVC 48 000 лв
Ш. мост, 65м2, ет. 2, PVC 42 000 лв
Младост, 116 м2, тухла 60 000 лв
Младост, гарсониера,PVC,ет.1 28 000 лв
Младост, 87м2, тухла, PVC 56 000 лв
Ид. център, магазин, 40м2 48 000 лв
Ид. център, 77 м2, 3-ст., ет.2 60 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 3 40 000 лв
Център, къща,2 етажа, гараж 48 000 лв
Бичкиня, 2-ст., панел, ет. 2 27 000 лв

Киевци, УПИ, 1200 м2 36 000 лв
Д. Дянко, гарсониера, тухла 30 000 лв
Г. бърдо, къща, 75м2, гараж 63 000 лв
Драгановци, 750 м2, УПИ 16 000 лв
Борики, мас. вила, 2 ет.,1дка 55 000 лв
Ангелово, масивна вила,1.5дка 44 000 лв
ИЗГОДНИ ОФЕРТИ: 
Ш. мост,къща, 80м2,PVC,двор 55 000 лв
Център, 90 м2, ет. 2 28 000 лв
Център, 140 м2, ет. 2 25 000 еu
Враниловци, 80 м2 ЗП, двор 11 000 лв
Гергини, къща, плевня,1495м2 19 000 лв
Гарван,къща, 52м2,2 дка двор 20 000 лв
ОЩЕ ОФЕРТИ - НА МЯСТО, В ОФИСА

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

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

счетоводство
счетоводна кантора 
„конто-експерт“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - справки на 
тел. 066/804-066.

счетоводна къща: 
счетоводно обслужва-
не, годишни данъчни 
декларации, годиш-
но приключване, ре-
гистрация на фир-
ми - справки на тел. 
0898/480-821

отопление
дърва за огрев - 
066/823-712, 0887/620-
535, 0876/162-172.
„Мг-лес“  продава  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„пехливанов“ - преся-
ти въглища донбас, дър-
ва. 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 - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.

Букови дърва - наряза-
ни 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 - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт. Тел. 0877/471-
466.
нацепени, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка - 0884/709-
093
нацепени дърва - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. 
0895/252-686.
сухи и сурови нацепе-
ни дърва - 80 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838.
Метрови и нацепе-
ни дърва за огрев (бук) 
се продават на тел. 
0879/808-888.
дърва за огрев - наце-
пени и метрови. Реална 
кубатура. Тел. 0883/553-
304.

нарязани, нацепе-
ни дърва - 85 лв., пеле-
ти клас А - 390 лв./тон  
0893/511-154.
режа дърва - тел. 
0879/850-554.
сухи дърва за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439.
дърва за огрев - дъб, 
бук, габър и акация - тел. 
0895/474-222. [22, 21]
салкъМ за огрев - на-
цепен и нарязан, с вклю-
чен транспорт - тел. 
0896/741-763. [13, 10]
„флинт - Гайдарови“ 
(„Петя Гайдарова“) - дон-
баски въглища, разпалки. 
Осигурен транспорт. Тел. 
066/80-80-53, 0898/690-
606. [29, 11]
режа Метрови дърва - 
тел. 0894/363-580 - Ива-
нов. [23, 11]
дърва за огрев - тел. 
0877/390-253. [11, 10]
троянски пелети про-
дава. Безплатен транс-
порт. Тел. 0886/320-155. 
[11, 6]

рязане на дърва - справ-
ки на тел. 0876/47-99-10. 
[11, 6]
режа дърва - 0894/602-
701. [20, 5]
дърва - нацепени, 75.00 
лева - тел. 0896/80-76-
88. [11, 5]
дърва за огрев - акация, 
дъб, габър, продава тел. 
0895/474-222. [22, 2]
дърва за огрев - акация, 
дъб, габър, продава тел. 
справки на тел. 0878/147-
599. [22, 2]
режа и цепя дърва - 
справки на тел. 0888/005-
341. [3, 3]
режа дърва - справки на 
тел. 0899/278-396. [12, 2]

уроци, курсове
център за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБуЧЕНИЕ - 
ГАБРОВО, организира ли-
цензирани курсове за: ог-
няр, кранист, мотокарист, 
машинист на пътно-стро-
ителни машини, готвач, 
барман-сервитьор, козме-
тик, фризьор, масажист, 
маникюр, педикюр, нок-
топластика, строител, за-
варчик, ВиК, електромон-
тьор. Издава се държавен 
документ за правоспособ-

ност. Тел. 0889/900-000, 
от 10.00 до 14.00 часа.

училища „евро-
па“ - чуждоезиково 
обучение За деца и 
възрастни през новата 
учебна 2020/2021 г. 
Срок за записване - 
25 септември, Габро-
во, Дом на културата, 
3 етаж. За справки 
тел.  0879/352-781 
[10, 2]

лекари
психиатър и невро-
лог. д-р трифонов, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ уДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
д-р Марина санкева, 
специалист кожни 
и венерически Боле-
сти, естетична дер-
Матология, гр. Габро-

во, ул. „Брянска“ 11, 
понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записва-
не на тел. 066/800-140.
д-р иваЙло дончев 
- специалист уролог 
в клиника по уро-
логия къМ универ-
ситетска Болница 
„лозенец“ (б. Прави-
телствена болница) - гр. 
София. Амбулаторни 
прегледи всяка събота 
и неделя в кабинет в гр. 
Габрово, ул. „Николаев-
ска“ 195 след уговорка 
на тел. 0898/74-48-14.

невалидни докуМенти
зк лев ИНС АД обявява 
за невалидни сертифика-
ти зелени карти AS94349. 
AS94774. AV694356. 
AV694662. AV694571. 
AL794035. AH360329, 
AW956354. [1, 1]
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автоМоБили продава
рено еспеЙс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 24]
опел зафира, 2.2, бен-
зин/газ, продава тел. 
0889/229-860. [12, 12]
голф 2 - газ, бензин, без 
ръжда, всичко платено, 
за 1600 лв. продава тел. 
0876/88-64-24. [5, 4]
ситроен пикасо - бен-
зин, газ, продава тел. 
0894/539-540. [4, 3]
опел вектра - комби, 
2000 г., дизел, продава 
тел. 0896/640-278. [11, 
3]
фолксваген 4 Кабрио 
продава тел. 0878/855-
920. [11, 4]
джип сузуки Витара 
4х4, газ/бензин, дълга 
база се продава на тел. 
0892/702-909. [5, 2]
пежо 307 комби - 1,6 
ХДН, 110 к. с., 2007 г., от 
частно лице продава тел. 
0899/932-613. [7, 2]

фолксваген голф - 
автоматик, бензин/газ, 
260 000 км, за 1100 
лева се продава на тел. 
0882/501-134. [5, 1]

авточасти/Магазини
изкупуваМ катализа-
тори - тел. 0894/52-52-
58. [22, 1]

скрап, стари 
автоМоБили
изкупуваМ коли 
за скрап от място. 
0899/092-510 [22, 17]

гуМи
гуМи зиМни за бус 
205/65/16 „с“ се прода-
ват на тел. 0878/881-501. 
[11, 2]

Мотори/велосипеди
сиМсон „старт“ 50 
куб.с три скорости в дви-
жение се продава на тел. 
0889/254-993. [2, 1]

реМаркета

реМарке купува 
0893/70-30-50. [12, 
11]

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

превози
транспорт с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-

нужна покъщнина, строи-
телни отпадъци до смети-
щето - 0898/780-448
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
транспорт със самос-
вал до 3.5 тона и ра-
ботници - 0894/602-701. 
[20, 5]
транспорт със самос-
вал и работници - тел. 
0876/522-774. [11, 1]

поддръжка клиМатици
профилактика на кли-
матици - тел. 0888/049-
378. [16, 4]

строителство

изгражда тераси - 
0897/931-088.

кърти и пробива - 
0897/832-363
фирМа изгражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо ка-
чество. Тел.0895/752-838.
фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637.
кърти, реже, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - справки на 
тел. 0878/943-895
услуги с мини багер - 75 
см ширина - 0897/42-93-
74.
реМонт на покриви - 
ВСЯКАКВИ, и с плочи, улу-
ци - тел. 0896/859-701.
строителство и ре-
монт на покриви - тел. 
0896/799-364.
реМонт на покриви, нови 
конструкции, дървени кон-
струкции, претърсване на 
покриви, повдигане на 
тавански стаи, боядисва-
не, гипсокартон, терако-
та, фаянс, топлоизолация, 
хидроизолация, веранди, 
улуци, водосточни тръ-
би, тенекеджийски услу-
ги. Гаранция и качество! 
Супер ниски цени! Тел. 
0893/825-044.

фирМа с ниска оферта. 
Чисти от А до Я къщи, 
мази, дворове. Извършва 
и строителни работи. Тел. 
0899/601-444, по всяко 
време. [33, 33]
строителни реМонти 
от А до Я - 0897/215-513. 
[22, 16]
реМонт на стари по-
криви, подмяна на улуци 
и варови мазилки - тел. 
0876/416-716. [14, 11]
реМонт на циглени по-
криви, дренаж, изолации, 
улуци. Работим в целия 
регион. Тел. 0882/279-
749. [17, 10]
къртя Бетон, камък - 
тел. 0888/544-438. [11, 2]
реМонт на покриви из-
вършвам - справки на тел. 
0888/005-341. [3, 3]
реМонт и направа на 
покриви, измазване на 
комини и капаци, улуци, 
дренаж, бетони - 0888 02 
01 87 [11, 1]

вътрешен реМонт
паркет, дЮшеМе - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
Безпрашно циклене - 
0887/040-471.
паркет, дЮшеМе, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906.

шпакловка, Боядисва-
не - тел. 0895/38-66-50.
Монтаж гипсокартон, 
окачени и растерни тава-
ни, декоративни и нестан-
дартни фигури, шпакловка 
и боя - тел. 0878/822-
996. [11, 6]
вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 9]

изолации
алпинисти, скеле - 
0898/907-400.
алпинисти - 0899/321-
190
изолации, скеле - 
0878/943-895
алпинисти - тел. 
0887/13-13-81. [24, 16]

хидроизолации
хидроизолация на по-
криви, ремонт на циглени 
покриви, саниране - тел. 
0888/863-001. [17, 10]

израБотва

оградна Мрежа про-
извежда, гвоздеи и те-
лове на заводски цени 
предлага 0886/650-
175.

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

ел. инсталации, реМонти
дреБни електроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802.
ел. реМонти - 0899/359-
114. [22, 19]
ел. инсталации. Бър-
зо, качествено, изгодно! 
Справки на тел. 0894/65-
64-49. [11, 7]
електрически реМонти 
по домовете - справки на 
тел. 0888/005-341. [3, 3]

вик
източване на септични 
ями - тел. 0889/177-737.
вик Монтаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
отпушване на канали - 
0889/177-737.
вик - 0899/359-114. [22, 
19]

коМини
професионално по-
чистване на комини - от-
горе и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночистач  - 
0889/177-737.

коМиночистач с 
опит - 30 лв. - тел. 
0894/525-258.

дограМа
ет „александър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛуМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
фирМа „тд Пласт“ пред-
лага изработка и поставя-
не на алуминиева и PVC 
дограма и щори на  изгод-
ни цени - 0878/676-161 
[33, 30]

н и Ко Конструкции 
ООД произвежда и 
монтира прозоре-
чни системи REHAU - 
0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 8]

реМонт на електроуреди 
реМонт на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313.
реМонт на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [23, 21]
реМонт перални, съдо-
миялни, печки, бойлери - 
0988/815-645, 0884/155-
075 [3, 3]

почистване
почистваМ дворо-
ве, мази и тавани - тел. 
0888/005-341. [3, 3]

косене
косене, почистване 
на запустели места - тел. 
0886/308-017. [11, 5]
косене, кастрене, по-
чистване - 0894/602-701. 

услуги
кърти, чисти, извозва - 
0889/177-737.
рязане, кастрене на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел.0884/942-942.
фирМа „шаМпиони“. 
Работници за всичко, из-
вършват събаряне, почист-
ване на мази и тавани, из-
копни работи, строително-
ремонтни услуги. Хамалски 
работи, пренасяне на ба-
гаж.  Работим на достъпни 
цени. Тел. 0892/326-344. 
заваръчни услуги - 
0885/724-671 [12, 11]
рязане на опасни дърве-
та - 0894/602-701. [20, 5]
ел. и ВиК услуги - тел. 
0888/049-378. [16, 4]

професионален 
доМоуправител
професионален до-
Моуправител - под-
дръжка и управление на 
етажна собственост. Тел. 
0876/543-241. [16, 2]

щори

Eт „кастело“  - ЩОРИ 
- външни и вътрешни, 
ВРАТИ - блиндирани, 
входни, автоматични 
гаражни, РОЛЕТКИ - 
охранителни, ДОГРАМА 
- алуминиева, PVC, БА-
РИЕРИ - автоматични 
- 87-04-89, 0888/255-
318  
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

издание на иК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

еротика
еротичен Масаж  - тел. 0894/277-849. [11, 8]
Масаж с освобождаване - 65 лв. за 30 мин., 90 лв. 
за час, се предлага на тел. 0876/261-820. [11, 2]

ясновидство
изчистване на всич-
ко негативно - на тел. 
0895/221-868.
гледане на Свещен Ко-
ран, изчистване на не-
гативни енергии, събира 
разделени - справки на 
тел. 0893/942-194. [5, 
4]

продава Материали
каМенни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
огнеупорни тухли, циг-
ли, турски керемиди втора 
ръка се продават на тел. 
0887/031-439.
циМентови колове 
продава тел. 0888/390-
082. [19, 14]

изрезки дъБови и ча-
мови - тел. 0899/137-896. 
[22, 9]
тухли - четворка, 0.35 
лв./бр., плочки - фаянс, 3 
лв./кв. м, мрамор - 40 х 
40, 20 лв./кв. м, продава 
0898/660-596. [11, 4]
каБел гуМиран, нов, 
6х3 + 4 квадрата, 44 ме-
тра се продава на тел. 
0889/254993. [2, 1]

стари цигли продава 
тел. 0988/381-555. [6, 3]

продава оБзавеждане
2 Бр. кухненски шкафове 
без врати, 1 бр. с врати, 
1 бр. диван продава тел. 
0896/640-278. [11, 5]
32-инчов телевизор 
Нео без забележки - за 
40 лв. се продава на тел. 
0879/101-887. [3, 2]

паркет - нов, дъб, ма-
сив, се продава на тел. 
0886/079-119. [5, 1]

продава разни
пластМасови цистер-
ни - 1 тон, продава тел. 
0888/942-095. [11, 11]
изгодно лиМонови 
и дафинови расте-
ния се продават на тел.  
0885/337-531, 066/86-00-

32. [10, 1]

животни продава
ярки се продват на 0887 
249 000. [9, 1]

селскостопански
Мляко - биволско, 1л . 3 
лв; КРАВЕ 1 л - 1 лв., се 
продава на тел. 0879/645-
245. [6, 3]

храна за животни
овес - 0.35 лв., продава 
тел. 06717/26-05. [5, 4]

купува разни
стара нафта се купува 
на тел. 0895/752-838.

купува Материали
пункт за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

Реклàми и îáяви в “100 вести”

всеки	ден	в	

нов	брой

раБота предлага
МеБелна фаБрика „Фа-
цио“ търси да назначи 
дърводелец-мебелист и 
монтажник на мебели от 
масив. Опит е предимство. 
Тел.0888/419-838. [22, 
16]
оБщ раБотник за строи-
телство, възраст от 40 до 
60 години се търси на тел. 
0885/613-780. [3, 3]

транспортна фир-
Ма набира шофьори 
на гондоли с катего-
рия „С+Е“. За контак-
ти: 0887/818-462. [18, 
12]

шофьор на самосвал 
с категория „С“ търси 
0899/808-700. [5, 5]
хотел в Трявна търси да 
назначи готвачи, сер-
витьори, БарМани и 
рецепционист. Предла-
га атрактивно заплащане, 
безплатна храна и въз-
можност за ползване на 
служебни стаи за преспи-
ване. Тел.0885/80-01-53. 
[11, 7]

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, 9]
“елтех-М“ еоод търси 
работник за дърводелна - 
абрихт и циркуляр. Справ-
ки на тел. 0888/67-58-78. 
[4, 3]
утвърдена шивашка 
фирма за спортни пан-
талони търси да назначи 
професионални шивачки 
поради увеличаване на 
производството. Справки 
на тел. 0887/623-490. [33, 
3]

фирМа за производство 
на пластмасови изделия 
търси да назначи работ-
ник. Образованието и ква-
лификацията не са от зна-
чение. За повече инфор-
мация: тел. 0897/93-10-44 
или 0888/83-50-29. [5, 4]

подеМ гаБрово ЕООД 
търси стругар - справки на 
тел. 0884/854-354 [5, 3]
фирМа търси работник 
за работа на шприцавто-
мати - мъж с опит. Справ-
ки от 14 до 17 часа на 
тел. 0888/378-036. [3, 3]

фирМа търси  ГОТВАЧ - 
денна смяна - справки на 
тел. 0885/069-027. [12, 2]
пицария „Мания“ 
търси готвачи, серви-
тьори -справки на тел. 
0877/445-882. [11, 2]
оБщ раБотник за топло-
изолации се търси на тел. 
0898/907-400. [2, 1]
строителна фирМа за 
строеж на бунгало се тър-
си на тел. 0896/734-704. 
[1, 1]
заведение търси серви-
тьори/ки - справки на тел. 
0899/962-124. [7, 1]
заведение търси гот-
вачи - справки на тел. 
0899/962-124. [7, 1]

подеМ гаБрово ЕООД 
търси фрезист - справки 
на 0884/854-354. [5, 1]
сервитьорки за Севли-
ево с много добро за-
плащане и с подсигурено 
спане - справки на тел. 
0887/671-848. [22, 1]

раБота търси
почистване на входо-
ве се предлага на тел. 
0884/510-589 [5, 1]

грижа за деца и 
възрастни
санитар с 20-годишен 
стаж търси да гледа болни 
на легло - тел. 0893/942-
194. [5, 4]

„стоМано и МеталооБраБотване гаБрово“ 
оод - гаБрово, ул. „индустриална“ 36, тър-
си заварчици на Метални изделия, които 
раБотят с со, Можещи да разчитат тех-
нически чертежи. Фирмата предлага отлично 
заплащане, осигуряване на 100 процента, съвре-
менни условия на труд, възможност за постоянна 
работа и професионално развитие. За контакт: 
smg.berova@yahoo.com,  тел. 0892/470-928 - Пепа 
Берова. [11, 6]
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работа предлага/търси; продава/купува; автопазар; превози; строителство, ремонти, изолации, услуги; косене
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в Габрово и региона 
с представител 
инж. Иван Господинов

Консултира, доставя, 
монтира, поддържа. 
Справки на тел.
0887 611 753

066 810 410
0889 227 805
офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4

 Запознайте се с най-новото революционно уп-
равление за пелетни котли и камини. Без аналог 
на пазара, може да видите и изпробвате реалните 
възможности и улеснения, които предлага нашата GF 
touchscreen електроника.
 В стремежа си все по-пълно да отговаряме на 
съвременните изисквания, желания и нужди на по-
требителите, през последните години приоритетно 
насочихме усилията си в осъществяването на амбици-
озен проект за създаване и развитие на интелигентно 
управление на нашите продукти с помощта на високи 
технологии. В резултат на упоритата съвместна работа 
на екип от програмисти и инженери с натрупан богат 
опит от цял свят, в продължение на няколко години, 
днес имаме продукт, който сам върши всичко, необ-
ходимо за постигане на идеалната топлина във Вашия 
дом. Вече е факт новото ни лично достижение - упра-
вление на нашите продукти чрез изкуствен интелект! 
Това е единственото по рода си интелигентно управле-
ние с цветен сензорен дисплей, който поставя всички 
опции на върха на пръста Ви, а гласовият асистент га-
рантира използването му максимално лесно и удобно 
дори и от незрящи хора.
 За да задоволим напълно нуждите на нашите 
клиенти и за да направим използването на на-
шите отоплителни уреди максимално удобно, 
лесно и приятно, предлагаме и възможност за 
подмяна на вече съществуващо управление.
Новото управление Golden fire Touch Screen е 
продукт в категория изкуствен интелект, който 
сам върши всичко необходимо за идеалната то-
плина във Вашия дом. Този контролер елиминира 
нуждата от посещения на техници, автоматично 
включва/изключва отоплението в зададени от 
Вас диапазони, автоматично почиства камината 
при необходимост и стабилизира напре-
жението при евентуална промяна в 
мрежата. Всички настройки съхранява в 
Golden Fire SD Card, която е недосега-
ема при евентуална повреда на платка-
та или дисплея и улеснява максимално 
смяната на софтуер. Това управление 
може да бъде монтирано на всеки модел 
котел, камина или горелка.

Тази камина се предлага в 
изключителен промоционален 
пакет, който да задоволи и 
най-изисканият вкус. Специа-
лен НОВ дизайн, възможност 
за избор на цвят от ката-
лог на RAL, както и пакет от 
всички необходими аксесоари 
за цялостно УМНО решение 
за Вашият топъл и уютен 
дом!. GF 2020 Smart - 2635 лева.
Новата GF 2020 SMART ками-
на идва в КОМПЛЕКТ с:.3 години ГАРАНЦИЯ!.Водна риза 21 kW!.Помпа 25/40!.Разширителен съд 5L!.UPS 850 V/A!.Акумулаторна батерия GF 
Battery, осигуряваща до 40 
часа автономна работа!.Баланс вентил!.Интернет Старт/Стоп GF 

Basic!.Кварцова запалка с 2 годи-
ни гаранция!.Автоматичен обезвъзду-
шител!.Всеки закупил GF 2020 Smart 
получава преференциална 
цена за пелети - 370 лв./тон!.Всеки закупил GF 2020 Smart 
получава преференциална 
цена за новия модел прахо-
смукачка за пепел RAIDER RD-
WC05 – 76 лв.!
Опция:.Изкуствен интелект GF 
Touchscreen + 160 лв. с ДДС!
ПРОМОЦИОНАЛНА КОМП-
ЛЕКТНА ЦЕНА - 2635 лева - GF 
2020 Smart 21kW..Ново предложение за ця-
лостно умно решение! 2020 
СМАРТ година в Голдън Фа-
йър. Част от проекта „УМНА 
КЪЩА“.

БЕЗЖИЧЕН СТАЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР с възможност за упра-
вление на отопление или охлаждане през интернет! Цена 399 лева. 

Интуитивно програмиране със сензорен екран, смартфон или 
компютър чрез Интернет Безплатен софтуер и конто 

на сървъра на SALUS за управление на драйвера 
чрез Интернет Безплатно приложение Salus iT500 
в App Store и Google play Безжична комуникация 
Функции Eco и празнична 3 периода включено / 
изключено при избор на функция за управление 
на топлата вода Възможност за програмиране 
до 6 нива на температурата за един цикъл iT500 
Интернет драйвер на температура - седмичен 
иновационен регулатор на температура с въз-

можност на управление чрез Интернет, 
като и директно чрез регулатор. Уп-
равление чрез Интернет с компютър 
или смартфон Управление на мястото 
на употреба Монтаж на стената или 

на друго избрано място Сензорно про-
грамиране на термостата Обхват: 868 MHz 

Режими: Отопление / Охлаждане 2 изхода 230V. 
Ниво на защита: IP 30

Вашата интелигентна система за 
отопление с изкуствен интелект !ОТОПЛЕНИЕ НА ПЕЛЕТИ

Детски спîмеíи îт Стàрî Гàáрîвî: “Нàшият кîмшулук”
БориС контохоВ

Продължава от брой 175
Помня	 добре,	 че	 след	 “По-

жарната	команда”	той	премина-
ваше	по	цялата	улица	“Омуртаг”	
и	спираше	на	малкия	естествен	
площад-полянка	 между	 къщите	
на	Петър	Ганчев,	Христо	Асенов	
и	чешмата	пред	къщата	на	Ма-
рия	 Димова,	 където	 се	 преси-
чат	улиците	“Омуртаг”	и	“Алеко	
Константинов”.	 Ние,	 играещите	
по	 съседните	 улици	 или	 гра-
дини	 деца,	 спирахме	 игрите	 и	
отивахме	 към	 глашатая,	 като	
същевременно	 много	 гражда-
ни	 от	 тази	 част	 на	 квартала	
ни	 също	 идваха	 и	 очакваха	
с	 нетърпение	 новините,	 които	
щеше	да	съобщи	“баждарският	
глашатай”.	Той	 съзнаваше	мно-
го	 добре	 важната	 си	 задача	
и	 с	 достойнство	 и	 невероятна	
сериозност	 започваше	 риту-
ала	 по	 барабанното	 биене	 и	
прочитането	 на	 съобщенията.	
След	 това	 всички	 се	 пръскаха	
по	 домовете	 си	 или	 за	 където	
бяха	 тръгнали,	 а	 глашатаят	 се	
отправяше	по	ул.	“Ал.	Констан-
тинов”	към	следващия	пункт	на	
работата	 си.	 Не	 помня	 колко	
са	били	тези	пунктове,	но	като	
имам	 предвид	 тогавашния	 вид	
на	 целия	 квартал,	 за	 който	
писах	 по-горе,	 сигурно	 тези	
пунктове	 са	 били	 поне	 още	
четири-пет.

Като	 приключвам	 тези	 бе-
лежки,	 си	 мисля	 колко	 много	
са	се	променили	средствата	за	
масова	информация	на	населе-
нието	 през	 изтеклите	 70	 годи-
ни!	Малко	са	живите	габровци,	
които	още	си	спомнят	 за	 тези	
“колоритни	глашатаи”,	които	из-
чезнаха	 през	 40-те	 години	 на	
миналия	век.	По	време	на	Вто-
рата	 световна	 война	 на	 много	
места	 по	 габровските	 улици	 и	
площади	 бяха	 инсталирани	 ви-
сокоговорители,	по	които	насе-
лението	 биваше	 информирано	

за	 евентуални	 въздуш-
ни	 нападения,	 както	 и	
чрез	 специални	 сирени,	
монтирани	 на	 определе-
ни	 места.	 По-късно	 по	
тия	високоговорители	се	
препредаваха	 в	 опре-
делени	 часове	 избрани	
програми	 на	 централно-
то	 Радио	 София,	 главно	
от	 външнополитически	
и	 осведомителен	 харак-
тер,	 вътрешни	 новини	
и	 народна	 или	 забавна	
музика.	 След	 9	 септем-
ври	1944	 г.	 новата	власт	
въведе	 градска	 радиоу-
редба	 с	 радиоточки	 по	
домовете	чрез	изградена	
за	 целта	 мрежа,	 която	
просъществува	 дълги	 го-
дини.	 Така	 по	 напълно	
естествен	 път	 “баждар-
ският	 глашатай”	 изчез-
на	 от	 детския	 ни	 живот	
и	 сега,	 70	 години	 по-късно,	 в	
паметта	ми	остана	само	мили-
ят	 спомен	 за	 сериозния	 мъж	
с	 войнишка	 фуражка,	 листове	
хартия	 под	 нея	 и	 малък	 бара-
бан,	чийто	звуци	още	звучат	в	
ушите	 ми.	 Дейността	 на	 този	
своеобразен	 носител	 на	 град-
ските	новини	разнообразяваше	
безгрижните	 ни	 детски	 игри,	
изпълващи	радостното	ежедне-
вие	 на	 спокойната	 епоха	 пре-
ди	 жестоката	 Втора	 световна	
война	 и	 ужасните	 последици,	
променили	 коренно	 живота	 в	
скъпата	ни	родина.	

Още	един	малък	спомен	от	
тия	години	е	свързан	с	“прода-
вачът	 на	 боза”.	 Наред	 с	 коло-
ритния	 “баждарски	 глашатай”	
още	една	личност	редовно	по-
сещаваше	нашия	квартал.	Това	
беше	 един	 млад	 мъж,	 висок	 и	
рус,	наметнал	върху	ризата	си	
бяла	 манта	 от	 хасе	 с	 малко	
съмнителна	чистота.	Ние,	деца-
та,	знаехме,	че	той	е	от	албан-
ски	 или	 македонски	 произход,	
от	 какъвто	 бяха	 почти	 всички	

сладкари	 и	 производители	 на	
боза	 в	 тогавашно	 Габрово.	 За	
разлика	от	глашатая,	който	по-
сещаваше	 квартала	 ни	 през	
всички	 сезони,	 този	 мъж,	 кой-
то	 продаваше	 боза	 главно	 на	
нас,	 децата,	 идваше	 предимно	
през	 късната	 пролет,	 лятото	
и	 началото	 на	 есента,	 когато	
времето	е	топло	или	горещо	и	
бозата	се	пиеше	преди	всичко	
през	 тези	 сезони.	 Бозаджията	
се	появяваше	по	нашите	улици	
“Омуртаг”	 и	 “Добруджа”	 около	
16-17	 часа	 и	 носеше	 в	 едната	
си	 ръка	 малка	 цилиндрична	
бъчвичка	с	10-12	литра	вмести-
мост,	с	канелка	и	дръжка	като	
на	 кофа	 за	 вода.	 В	 другата	
ръка	 той	 носеше	 малка	 лама-
ринена	 кофа	 с	 чиста	 вода,	 с	
която	изплакваше	двете	стъкле-
ни	чаши,	приличащи	на	стакани	
или	 халби	 за	 бира	 с	 дръжка,	
сигурно	 по	 250	 грама	 всяка.	
Ние,	децата,	си	поръчвахме	по	
една	 студена	 боза	 (бъчвичка-
та	 беше	 направена	 от	 дебели	
дъбови	 дъски	 като	 каците	 за	
вино	и	бозата	бавно	се	затоп-

ляше	от	слънцето),	заплащахме	
стойността	 и	 продължавахме	
игрите	си.	Продавачът	измива-
ше	чашата	с	чиста	течаща	вода	
от	кофата,	която	приличаше	на	
лейка	 за	 поливане	 на	 цветя,	
и	 наливаше	 боза	 на	 следва-
щото	 дете.	 Тази	 процедура	 се	
повтаряше	 до	 изчерпване	 на	
клиентите	 или	 до	 изпразване	
на	 качето	 с	 бозата.	 В	 първия	
случай	 бозаджията	 тръгваше	
към	следващия	пункт	нагоре	по	
улиците	“Алеко	Константинов”	и	
“Баждар”,	а	във	втория	случай	
той	бързо	се	насочваше	надолу	
към	 бозаджийската	 база	 (не	
знам	 къде	 е	 била	 тя),	 за	 да	
напълни	бъчвичката	и	след	 15-
20	 минути	 да	 се	 завърне	 при	
нас	 и	 продължи	 продажбата	
си.	В	този	случай	той	оставяше	
при	нас	кофата	с	чиста	вода	и	
чашите,	 имаше	 ни	 доверие,	 че	
ние	 няма	 да	 направим	 някоя	
глупост	 с	 инвентара	 му.	 Ако	
водата	 се	 изчерпваше	 при	 из-
плакването,	някой	от	нас	му	на-
пълваше	кофата	с	вода	от	дома	
си	 или	 от	 някоя	 обществена	
чешма	по	улиците,	каквито	има-
ше	 много	 в	 нашия	 квартал	 в	
тези	времена.

Тази	мила	 картина	 съм	 за-
помнил	 от	 най-ранна	 възраст,	
но	 около	 началото	 на	 40-те	
години	 продавачът	 на	 боза	 се	
загуби.	 Чухме,	 че	 от	 градската	
управа	 са	 забранили	 продаж-
бата	 на	 боза	 по	 улиците,	 тъй	
като	 този	 начин	 не	 отговарял	
на	 хигиеничните	и	здравни	из-
исквания,	 които	 от	 година	 на	
година	 ставаха	 все	 по-строги.	
Действително	 това	 изплакване	
на	 чашите	 с	 нетечаща	 вода	
беше	доста	съмнително	от	хиги-
енична	гледна	точка,	но	тогава	
не	се	случи	нито	веднъж	някое	
дете	 да	 се	 разболее	 от	 това	
неспазване	 на	 хигиената.	 Из-
глежда	и	не	малка	роля	за	това	
са	били	съпротивителните	сили	
на	организмите	ни,	понеже	то-

гава	 се	 хранехме	 с	 продукти,	
които	 бяха	 “екологично	 чисти”	
и	 зеленчуците	 не	 се	 торяха	 с	
изкуствени	 торове,	 а	 животни-
те,	 предназначени	 за	 клане,	
не	 получаваха	 толкова	 антиби-
отици,	 за	 да	 растат	 по-бързо.	
При	това	в	Габрово	се	откриха	
много	 квартални	 сладкарници	
и	бозаджийници	–	може	и	това	
да	е	било	една	от	причините	за	
изчезване	 на	 уличните	 прода-
вачи	на	боза.	За	сметка	на	тях	
главно	през	лятото	се	появиха	
масово	 колички	 за	 продажба	
на	сладолед,	които	посещаваха	
редовно	и	нашия	квартал.	Раз-
ликата	 в	 обслужването	 беше,	
че	 сладоледът	 се	 сервираше	
във	 вафлени	 кофички,	 които	
се	 изяждаха	 заедно	 със	 сла-
доледа	 и	 по	 този	 начин	 се	
гарантираше	 хигиена	 на	 про-
дажбата.	 Жалко,	 тогава	 още	
не	бяха	открити	пластмасовите	
опаковки	(дали	сегашните	деца	
и	младежи	знаят	този	факт,	ос-
вен	ако	любопитните	от	тях	не	
са	научили	това	от	родителите	
си!),	иначе	продавачът	на	боза	
можеше	да	продължи	“бизнеса”	
си,	т.	е.	да	не	разнася	тежката	
бъчвичка	 с	 боза	 и	 кофата	 с	
вода	 за	 изплакване,	 а	 само	
един	съд	с	пластмасови	бутил-
ки	 и	 шишенца,	 предварително	
наляти	 с	 боза.	 Очевидно	 това	
не	се	случи	и	показва,	че	всяко	
нещо	е	типично	за	епохата	си	и	
след	време	може	да	се	загуби.	
Остава	 ние	 да	 си	 спомним	 за	
това	и	го	разкажем	на	по-мла-
дите	 си	 съвременници,	 които	
ще	 се	 чудят	 и	 усмихват,	 както	
ние	често	се	чудим	и	усмихва-
ме	на	техните	дълги	разговори	
по	GSM-те	и	на	непрекъснатото	
изпращане	на	SMS-и	по	повод	
или	без	повод.	Аз	дълги	години	
работих	 в	 чужбина	 в	 облас-
тта	на	компютрите	и	информа-
ционните	технологии,	но	никога	
не	можех	 да	 предположа	 това	
разантно	 и	 многостранно	 раз-

витие	на	тази	техника,	особено	
през	 последното	 десетилетие.	
В	 средата	 на	 70-те	 години	 на	
миналия	век	беше	нечувано	по-
стижение	да	се	реши	проблема	
как	да	се	програмира	точка	по	
точка	 изобразяването	 и	 чете-
нето	на	информация	върху	дис-
плея	на	тогавашните	компютри,	
сега	 на	 съвременните	 GSM-и	
обработваме	 информация	 от	
какво	ли	не	естество.

Само	 човек,	 който	 е	 пре-
живял	 цялото	 развитие	 на	 ин-
формационната	техника	от	теж-
ките	 и	 обемисти	 колкото	 една	
стая	 компютри	 с	 хиляди	 лам-
пи,	 с	 перфокартите	 и	шумните	
входни	 и	 изходни	 устройства	
и	 сравни	 това	 със	 сегашните	
персонални	компютри	и	лапто-
пи,	да	не	говорим	за	Интернет	
и	 търсачките,	 може	 да	 разбе-
ре	 смисъла	 на	 това	 нечувано	
развитие,	нямащо	сравнение	с	
никое	 друго	 в	 цялата	 човешка	
история.

Така	 че	 милият	 спомен	 за	
“продавачът	 на	 боза”,	 макар	
и	 толкова	 далечен,	 все	 още	
се	 явява	 в	 съзнанието	 ми	 и	
ме	 трогва	 с	 пасторалната	 си	
същност,	 толкова	 различна	 от	
смисъла	на	онова	развитие,	за	
което	писах	по-горе!

Кàлàйäжиите 
и áялàтà циãàíкà  

Наред	 с	 глашатаи	 и	 боза-
джии	 редовни	 посетители	 на	
квартала	ни	бяха	и	калайджии-
те.	Те	минаваха	на	групи	по	2-3	
души	и	бяха	предимно	от	ром-
ски	произход	-	тогава	казвахме	
“от	 цигански	 произход”.	 Често	
това	 бяха	 цели	 семейства	 с	
малки	 деца,	 носеха	 торби	 с	
разни	инструменти,	химикали	и	
постелки,	спираха	пред	къщите	
и	питаха	дали	имаме	медни	съ-
дове	за	калайдисване.

Продължава в следващия 
брой в понеделник 
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Снежана 
Войчева
ДИРЕКтОР	НА	
ДГ”РАН	бОСИлЕК”

	 Годината,	 в	 която	
Детска	 градина	 ”Ран	
Босилек”	 Габрово	 се	
преобразува	 и	 отваря	
врати,	 е	 2000.	Този	 ху-
бав	 детски	 дом	 функ-
ционира	 с	 четири	 це-
лодневни	 групи,	 една	
група	 „детска	 ясла”	 и	
се	 превръща	 в	 истин-
ско	 детско	 царство.	
Днес	 детското	 заведе-
ние	 се	 посещава	 от	
близо	140	деца.
	 По	 пътя	 на	 своето	
развитие	 ДГ	 “Ран	 Бо-
силек“	преминава	през	
различни	етапи,	но	ви-
наги	 работи	 в	 името	
на	 и	 за	 децата.	 Във	
времето,	 когато	 съиз-
мерваме	 своите	 мечти	
и	 надежди	 с	 тези	 на	
другите	европейци,	ние	
работещите	 в	 ДГ	 “Ран	
Босилек“	 доказваме,	
че	 хората	 са	 толкова	
силни,	 колкото	 високи	
са	техните	мечти.
	 Детството	 е	 една	
магия,	 един	 вълнуващ	
свят,	озарен	от	звънки-
те	 детски	 гласчета,	 от	
жизнерадостни	 песни	
и	 игри,	 свят,	 в	 който	
обитава	нашата	душев-
ност	и	нравственост.
	 20	 години	 споде-
ляме	 единна	 визия	 и	
мисия	 за	 иновативна	
образователна	 полити-
ка,	 адекватна	 на	 све-
тоусещането	на	новите	
деца.

 НАшАтА	 МИСИЯ: 
“Постигане на евро-
пейско качество на 
образованието, съз-
даване на позитивна 
и разнообразна сре-
да и утвърждаване 
на съвременни ино-
вационни модели на 
възпитателно обра-
зователна дейност”
 НАШАТА ВИЗИЯ:
 Място,  къде -
то обучаемите се 
чувстват щастливи, 
защитени, разбирани 
и подкрепяни;

 Център за роди-
тели, търсещи и на-
миращи подкрепа, 
съгласие, сътрудни-
чество, педагогиче-
ска информация;
 Средище на хора, 

които обичат деца-
та и професията си 
и се стремят към ви-
сока професионална 
реализация;
	 20	години,	ние	беля-
зани	с	дарбата	да	оби-
чаме	 децата,	 създава-
ме	личности	на	успеха

20 ãîäиíи .обграждаме	 децата	
с	любов	и	внимание,	и	
ги	учим	да	пътуват	към	
планетите	 на	 обичта,	
добротата	и	красотата

.преоткриваме	 кра-
сотата	 на	 човешките	
взаимоотношения	 в	
общуването,	за	да	жи-
веем	в	хармония	и	то-
леранстност..учим	децата	на	ети-
кет,	 добри	 маниери	 и	
култура	 на	 общуване,	
възпитаваме	 отговор-
ност,	 добродетели	 и	
ценностна	система.съхраняваме	 и	 ут-
върждаваме	българска-
та	 национална	 иден-
тичност	и	приобщаване	
към	националните	цен-
ности	и	традиции. стимулираме	 ини-
циативност,	 самосто-

ятелност	 и	 творческа	
активност,	 развиваме	
интелект	 и	 креативно	
мислене	 с	 ПРИЛАГАНЕ 
НА ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ 
“STEM ОБуЧЕНИЕ С ПРО-
ГРАМИРуЕМИ РОБОТИ “.Eкипът	 утвържда-
ва	 самостоятелна	 и	
проактивна	 училищна	
политика,	 в	 уникална	
структура	–	детска	гра-
дина	 –	 училище	 ,	 ра-
ботеща	с	единна	стра-
тегия	 за	 развитие	 на	
потенциални	 заложби	
и	способности.

.	Откриваме	 таланти	
и	чрез	изкуството	обо-
гатяваме	духовния	свят	
на	децата,	чрез	допъл-
нителни	 дейности	 из-
вън	учебната	програма. 	 Привличаме	 съ-
мишленици	 -	 учители	
и	родители,	отдадени	с	
любов	на	децата.участия	 на	 педаго-
гическите	 специалисти	
в	 научно-практически	
конференции	и	форуми	
за	повишаване	на	ква-
лификацията
	 През	 месец	 ноем-
ври	2018	 г.,	 за	заслуги	
и	постижения	в	облас-
тта	 на	 образованието	

и	 утвърждаване	 на	
професията	 „учител”,	
за	 покриване	 на	 ви-
соко	 ниво	 на	 компе-
тентност	 в	 категория	
„Образование”,	 ДГ	
”Ран	 Босилек”	 е	 удос-
тоена	 със	 Сертификат	
„Пазител	 на	 знанието”	
от	 фондация”Качество	
в	 образованието”	 гр.	
София
Отличени учители 
на годината: 
учебна	 2015-2016	 г.	 в	
направление	 “Преду-
чилищно	 възпитание	 и	

подготовка”-	 Иванка	
халачева
учебна	 2016-2017	 г.	 в	
направление	 “Мла-
ди	 учители”	 -	 Милена	
Иванова	
учебна	 2017-2018	 г.	 в	
напр.	 “Млади	 учители”	
- Валентина	Стоянова	
учебна	 2018-2019	 г.	 в	
направление	 “Преду-
чилищно	 възпитание	 и	
подготовка”-	 Валенти-
на	Генчева
учебна	 2019-2020	 г.	 в	
направление	 “Преду-
чилищно	 възпитание	
и	 подготовка”-	 татяна	
Досева
2018	година,	XXI	Нацио-

20 ãîäиíи ДГ ”Рàí Бîсилек” ãр. Гàáрîвî

- истиíскî äетскî цàрствî

нален	 конкурс	 на	 СБУ	
„Учител	 на	 годината“	
–	 в	 направление	 “Ди-
ректори	 и	 заместник-
директори”-	 Снежана	
Войчева
	 2018	 година	 с	 по-
четно	отличие	„Неофит	
Рилски”	 от	 Министъра	
на	 образованието,	 за	
цялостна	 дейност	 в	
системата	 на	 предучи-
лищното	 образование-	
Снежана	Войчева
учебна	 2019/2020	 годи-
на	“Учители	–	будители	
на	 бъдещето”	 -	 татяна	
Досева

Децата са нашето бъдеще, 
а  детската градина е техният дом! 
„Стъпка по стъпка, рисуват, пеят, играят,
мечтаят всичко да знаят”
 Желаете ли детето Ви да попадне в най 
-приказния свят на детството, на радост-
та и веселието, 
 Желаете ли детето Ви да получи най 
–добрата подготовка за училище от компе-
тентни учители с квалификация, отговаря-
ща на Европейските изисквания и потребно-
сти,  ЕЛАТЕ ПРИ НАС ! 
 Нашата репутация е основана на дове-
рие и уважение към всички –деца, родители, 
колеги.  За нас е важно всяко дете да се чув-
ства добре в детската общност. 


