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	 Родена	е	на	13	декем-
ври	1920	г.	в	село	Саране,	
сега	квартал	Стефановци,	
в	 къщата	 на	 родителите	
си,	в	която	живее	и	днес.
	 Завършила	 е	 VII	 клас	
в	I	ОУ	„Радион	Умников”	в	
Габрово.
	 Започва	 работа	 в	
трикотажна	 фабрика	 в	
Габрово	 като	 шивачка	 с	
майстор	Добри	Карталов.	
Бившият	 завод	 „Добри	
Карталов”	 носи	 неговото	
име.	
	 Дълги	 години	 работи	
в	 обувния	 завод	 „Сърп	 и	
чук”	като	шивачка	на	саи.	
Ръководството	 на	 фабри-
ката	 оценява	 нейното	 трудолюбие	 и	 организаторски	
качества	и	я	издига	за	бригадир	на	женска	бригада.
	 Носител	 е	Народен	 орден	 на	 труда	 -	 златен.	На-
граждавана	е	с	различни	юбилейни	медали.
	 Елена	Гунчева	приема	поздравления	на	13	декем-
ври	в	15:00	часа.

100-ãîдишеí юáилей íà Eлеíà Миíчевà Гуíчевà

Светозар Гатев

Габровският	 футболен	
талант	 Станислав	 Иванов	
заминава	 отвъд	 океана.	
Атакуващият	 футболист	
беше	продаден	от	 столич-
ния	 „Левски“	 на	 амери-
канския	 „Чикаго	 Файър“,	
в	 който	 от	 2000	 до	 2002	
година	 игра	 звездата	 на	
българския	 футбол	 Христо	
Стоичков.

Клубът	 от	 Чикаго	 вече	
обяви	официално	трансфе-
ра.	Стаси	ще	бъде	добавен	
към	 актуалния	 състав	 на	
„огнените“	 веднага	 след	
като	 премине	 медицински	
изследвания	и	му	бъде	из-
дадена	P1	виза.	

Договорът	 на	 младеж-
кия	 национал	 с	 тима	 от	

Мейджър	лийг	сокър	влиза	
в	сила	от	1	януари	2021	го-
дина	и	е	до	2023	година,	с	
опция	за	удължаване.

„Тъй	 като	 продължава-
ме	 да	 изграждаме	 силен	
и	 боеспособен	 състав	 за	
предстоящата	и	следващи-
те	 кампании,	 беше	 важно	
да	 добавим	 още	 един	 та-
лантлив,	 млад	 атакуващ	
играч	 -	споделя	спортният	
директор	 на	 „Чикаго	 Фе-
йър“	 Георг	 Хайц.	 -	 Ста-
нислав	 е	 динамично	 и	
трудолюбиво	 крило,	 което	
пасва	изключително	добре	
на	 нашия	 стил	 на	 игра.	
Очакваме	той	да	бъде	не-
разделна	 част	 от	 отбора,	
който	върви	напред.“

„Иванов,	 който	 дебю-
тира	 професионално	 за	

„Левски“	(София)	на	16	го-
дини,	 е	 прекарал	 първите	
шест	 сезона	 в	 кариерата	
си	в	българската	първа	ди-
визия,	записвайки	13	 гола	
и	 15	 асистенции.	Той	 има	
общо	 85	 мача	 (54	 старта)	
във	 всички	 състезания	 за	
„Левски“,	 включително	 и	
пет	 срещи	 (четири	 като	
титуляр)	 в	 Лига	 Европа.	
Изминалият	 сезон	 2019-
2020	 беше	 най-добър	 за	
него	 до	 момента	 с	 девет	
гола	 и	 пет	 асистенции	 от	
27	изиграни	мача.	На	меж-
дународно	ниво	той	изигра	
10	 мача	 за	 националния	
отбор	до	21	години	в	ква-
лификациите	 за	 европей-
ско	първенство.	

В	 тях	 реализира	 чети-
ри	 гола,	два	от	които	във	

вратата	на	Полша	при	по-
бедата	с	3:0	на	15	ноември	
2019	 г.	 Носил	 е	 екипа	 на	
България	 и	 с	 национални-
те	 отбори	 до	 19	 и	 до	 17	
години.

Иванов	ще	заеме	едно	
от	 местата	 за	 чужденци	
в	 състава	 на	 „Чикаго	 Фа-
йър“.	Той	е	четвъртото	по-
редно	попълнение	на	тима	
на	възраст	под	23	години.	
Като	цяло	клубът	в	момен-
та	 има	 16	 играчи	 на	 въз-
раст	 до	 23	 години	 в	 своя	
списък	от	30	души	за	2021	
година“,	 пише	 сайтът	 на	
клуба	от	Чикаго.

„Не	 обичам	 да	 възви-
сявам	 прекалено	 много	
новите	 попълнения,	 осо-
бено	когато	идват	от	друга	
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Стàñи Ивàíîв тръãвà пî ñтъпките íà Стîичкîв

ЖеНИНа ДеНЧева

	 Развива	 ли	 се	 тури-
змът	 в	 местността	 Узана,	
прави	 ли	 се	 всичко	 въз-
можно	 за	 осигуряване	 на	
атрактивен	 туризъм,	 за	
пълноценен	 отдих	 на	 га-
бровци	 и	 гости	 на	 града?	
Тези	въпроси	бяха	повдиг-
нати	на	заседание	на	ОбС	
–	Габрово.	

Въпросите задаВа 
пепа сомлеВа, 
общински съВетник 
от "будно ГаброВо", 
отГоВорите са на 
кмета таня ХристоВа.

	 ПЕПА	СОМЛЕВА:
	 „Първото	 ми	 питане	 е	
свързано	 с	 един	 казус,	
който	 стана	 известен	 от	
социалните	 мрежи	 и	 за	
който	 получих	 освен	 това	
и	публична	информация.	
	 На	 15	 април	 минала-
та	 година	 туристическо	
дружество	 „Насам-натам“,	
което	е	НПО	в	обществена	
полза,	 е	 изпратило	 едно	
предложение	до	 г-жа	Хри-
стова,	като	кмет	на	Общи-
на	Габрово,	и	до	г-жа	Лена	
Георгиева,	 като	 председа-
тел	 на	 Общинския	 съвет	
тогава,	 за	 обновяване	 на	
туристическите	 маршрути	
на	територията	на	община	
Габрово,	 които	 включват	

50	 км,	 многобройни	 ука-
зателни	 табели,	 информа-
ционни	 табла,	 почистване	
на	 туристически	 пътеки	 и	
маршрути,	 като	 сумата,	
която	 те	 са	 поискали	 от	
Общината,	 е	 единствено	
за	материали	-	1	375	лв.	
	 Те	не	са	получили	отго-
вор	на	това	писмо.	Също	и	
ние	не	сме	били	запознати	
в	Общинския	съвет	с	това	
предложение.	 Те	 отново	
изпращат	 друго	 писмо	 на	
2	декември	миналата	годи-
на,	този	път	само	до	г-жа	
Христова,	 като	 посочват,	
че	 тази	 дейност,	 която	 те	
извършват,	 я	 правят	 съв-
местно	 в	 много	 общини	
на	България,	където	са	на-
правени	по	този	начин	над	
100	 маршрута	 и	 над	 1000	
км,	 като	 са	 посочили,	 че	
са	 работили	 успешно	 с	

общините	 Етрополе,	 Тете-
вен,	Троян,	Априлци,	Горна	
малина,	 Мирково,	 Сопот	
и	 т.	 н.	 Отново	 предлагат	
безвъзмездно	да	почистят,	
да	 обработят	 и	 да	 напра-
вят	 достъпни	 за	 масовите	
туристи	 и	 за	 всички	 ос-
танали,	 които	 се	 занима-
ват	 с	 планински	 спорто-
ве,	 тези	 маршрути,	 като	
на	 това	 писмо	 отново	 не	
са	 получили	 никакъв	 от-
говор.	 Кореспонденцията	
продължава	 тази	 година,	
юни	месец,	когато	те	отно-
во	изпращат	предложение,	
което	 вече	 включва	 263	
км	конкретни	маршрути,	и	
остойностяват	 тази	 своя	
услуга,	безвъзмездна,	като	
предлагат	 заплащане	 и	
сътрудничество	 с	 Община	
Габрово	 само	 за	 матери-
алите,	 които	 ще	 вложат	
(указателни	 табели,	 коло-
ве,	обяснителни	табла).	
	 Пак	 повтарям,	 става	
въпрос	за	263	км	и	всичко,	
което	 включва	 като	 обо-
рудване	за	тези	263	км	на	
нашата	Община,	е	на	стой-
ност	 9	 984	 лв.	 Но	 отново	
не	 получават	 покана	 за	
среща,	 поне	 за	 разговор,	
за	 обсъждане,	 за	 какво	
става	 въпрос	 и	 в	 каква	
степен	можем	да	си	бъдем	
полезни.												 стр. 3
   
 

Рàзвивà ли ñе 
туризмът íà Узàíà?

Тема оТ заседание на общински съвеТ - Габрово

 Правителството	 отпус-
на	 близо	 половин	 милион	
лева	 за	 ремонт	 на	Акуше-
ро-гинекологично	 отделе-
ние	 в	 габровската	 болни-
ца,	съобщават	от	здравно-
то	 заведение.	 МБАЛ	 „Д-р	
Тота	 Венкова”	 получи	 фи-
нансиране	за	много	важен	
проект	-	ремонт	на	отделе-
нието	по	Акушерство	и	 ги-
некология	на	стойност	 490	
000	 лева.	 Грижата	 за	 бре-
менните	жени	и	родилките	
е	 приоритет	 и	 с	 ремонта	

на	отделението	по	Акушер-
ство	 и	 гинекология	 ще	 се	
постигнат	 най-добри	 усло-
вия	за	бременните	жени	и	
за	новородените.	Проектът	
предвижда	 изграждане	 на	
болнични	 стаи	 със	 самос-
тоятелни	 санитарни	 възли,	
като	 стаите	 ще	 бъдат	 за	
две	 родилки.	Ще	 бъде	 оп-
тимизирана	 болничната	
инфраструктура,	 за	 да	 се	
създадат	 добри	 условия	
за	 пациентките,	 новоро-
дените,	 лекарите	 и	 аку-

шерките.	 Новите	 условия	
в	 отделението	 ще	 бъдат	
предпоставка	 бременните	
жени	 да	 избират	 да	 раж-
дат	 децата	 си	 в	 Габрово.	
През	годините	с	капитало-
ви	 средства	 от	 Министер-
ство	 на	 здравеопазването	
основно	бяха	ремонтирани	
отделенията	 по	 Хирургия,	
Ортопедия,	 Кардиология,	
Вътрешни	 болести,	 Педи-
атрия,	 Неврология,	 като	
във	 всички	 стаи	 бяха	 из-
градени	 санитарни	 възли,	

оборудвани	 бяха	 с	 нови	
болнични	 легла,	 нощни	
шкафчета,	 съвременна	 ди-
агностична	 апаратура.	 Из-
вършено	 беше	 и	 газифи-
циране	на	болницата.	Тази	
година	с	капиталови	сред-
ства	на	МЗ	беше	завършен	
ремонт	 на	 покривите	 на	
всички	сгради	на	болница-
та	на	стойност	250	000	лв.	
и	 беше	 закупена	 апарату-
ра	за	PCR	лаборатория	на	
стойност	78	386	лв.

продължава на стр. 2

Пîлîвиí млí. лв. îт прàвителñтвîтî 
зà ремîíт íà АГ îтделеíиетî

	 На	9	декември	в	РЗИ	-	Габрово	са	съобщени	79	потвърде-
ни	случаи	на	COVID-19.	Община	Габрово	-	40	случая,	община	
Севлиево	 -	 14	 случая,	 община	Дряново	 -	 7	 случая,	 община	
Трявна	 -	 18	 случая.	От	потвърдените	 79	 случаи	в	областта:	
13	лица	са	хоспитализирани	с	вирусна	пневмония,	 66	лица	
провеждат	домашно	лечение.
	 Новорегистрираните	случаи	са	епидемиологично	проуче-
ни.	Изготвени	са	и	са	връчени	предписания	на	контактните	
лица	 на	 заболелите	 за	 задължителна	 10-дневна	 домашна	
изолация.
	 Четири	 са	 починалите	 лица	 за	 9	 декември	 от	 област	
Габрово:	3	за	община	Габрово	–	мъж	на	69	г.,	мъж	на	63	г.	и	
мъж	на	90	г.,	1	за	община	Трявна	–	мъж	на	59	години.
	 3328	са	новодиагностицираните	с	коронавирусна	инфек-
ция	лица	у	нас	през	последното	денонощие.

Брîят íà зàрàзеíите 
пàк тръãíà íàãîре

Светлà Лàзàрîвà: 
Четеíетî íà 
дîáрà кíиãà е 
кàтî ñрещà ñ 
дîáър приятел8
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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

�    

О Б Я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, 
ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

(МЗ ОХ-904/03.11.2020 г.)

 30 бр. вакантни длъжности за МАТРОСИ за 
военни формирования във Военноморските сили: 
Варна и с. Приселци. 
	 Длъжностите,	за	които	може	да	се	кандидатства,	
са:	„Младши	разузнавач	в	морска	специална	разуз-
навателна	 група”,	 „Шофьор-агрегатчик	 в	 транспорт-
но-домакинско	отделение”,	„Младши-механик	на	АТТ”,	
„Палубен	 моряк”,	 „Младши	 водолаз”,	 „Помощник-	
готвач”,	„Младши	моторист	на	моторен	катер”		и	др.	

 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ до 08.01.2021 г. ВЪВ  
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „Софроний 
Врачански” 1А.

 Изисквания:	образование	–	средно	или	по-висо-
ко;
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 -	да	не	са	осъждани;
		 -	за	отделни	длъжности	да	притежават		свидетел-
ство	за	управление	на	МПС	категория	„С”;
	 -	за	отделни	длъжности	да	покриват	медицински	
стандарти	за	годност	за	плавателна	служба	за	над-
водни	кораби.
	 Размерът	на	месечното	възнаграждение	е	не	по-
малък	от	924	лева.

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

 Телефони за информация в Командването на 
ВМС: 052/552 104, 052/552 109 и 052/552095.  

Справка: www.comd.bg.

О Б Я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, 

ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
(МЗ ОХ-949/19.11.2020 г.)

 
 16 бр. вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ в Съв-
местно командване на специални операции:
 за в.ф. 56100 – Пловдив – 2 бр.
 за в.ф. 56110 – Пловдив – 2 бр.
 за в.ф. 56120 – Пловдив – 3 бр.
 за в.ф. 54120 – Пловдив - 2 бр.
 за в.ф. 48650 – Пловдив - 7 бр.

 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ до 20.01.2021 г. ВЪВ 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „Софроний Вра-
чански” 1А.

 Изисквания:	за	някои	от	длъжностите	се	изисква	
притежание	за	авиомедицинска	годност	за	изпълне-
ние	на	парашутни	скокове,	за	други	–	свидетелство	
за	управление	на	МПС	категории	„С”	или	„С+Е”
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години,	лицата,	от-
говарящи	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.

Телефони за контакт и информация относно кон-
курса – 032/607010, 032/607011, 032/607012.

Подробна информация на тел. 0882552015; 
066/805531; 066/800257.
 Справка: www.comd.bg.

ОБЩИНА    ГАБРОВО
 

 ЗАПОВЕД № 2664/09.12.2020 г. 
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО  

ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА 

ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕ КМЕТОВЦИ
ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ: 

 ПИ с идент. 37352.26.21, НИВА, с площ 5,351 
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	 Габровският	 драмати-
чен	театър	се	завръща	на	
сцената	 на	 Народен	 теа-
тър	„Иван	Вазов“.	Прекъс-
натото	 партньорство	 меж-
ду	 двете	 институции	 по-
ради	 епидемичната	 обста-
новка	 е	 възобновено.	 ДТ	
„Рачо	 Стоянов“	 ще	 пред-
стави	 един	 от	 най-новите	
си	 спектакли	 –	 „Салиери“,	
на	 режисьора	 Петринел	
Гочев	на	14	декември	2020	
г.	 от	 19.00	 часа	на	 голяма	
сцена.	 Представлението,	
чиято	премиера	мина	на	7	
юли	тази	година,	за	първи	
път	ще	 се	 играе	 пред	 со-
фийска	 публика.	 Създаде-
но	е	по	пиесата	„Амадеус“	
на	 английския	 драматург	
Питър	Шафър,	в	превод	на	
Мария	Змийчарова.
	 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.
	 Първоначално	 зами-
слен	 като	 моноспектакъл	
от	 режисьора,	 впослед-
ствие	 „Салиери“	 е	 раз-

работен	 като	 спектакъл.	
Петринел	 Гочев	 и	 габров-
ската	 трупа	 го	 създават	
специално	 за	 честването	
на	Международния	ден	на	
театъра	 на	 27	 март	 тази	
година	 в	 украинския	 град	
Николаев.	Поводът	е	учас-
тието	 им	 в	 празника	 по	
покана	 на	 „Николаевския	
академичен	 художествен	
руски	 драматичен	 театър“	
и	 подписаното	 споразу-
мение	 за	 партньорство	
между	двата	театъра	през	
октомври	 2019	 г.	 Визитата	
не	се	осъществява	заради	
пандемията,	 предизвика-
на	от	Ковид-19.	Това	дава	
възможност	за	ново	режи-
сьорско	 преосмисляне	 на	
пиесата	 от	 Питър	 Шафър,	
за	 пълноценно	 разгръща-
не	 на	 сюжетната	 линия	 и	
вкарването	на	чисто	музи-
коведски	елементи	в	спек-
такъла.
	 Тук	 няма	 да	 срещне-
те	 познатия	 наратив	 от	
филма	 „Амадеус“	 на	 Ми-
лош	 Форман.	 Образът	 на	
Моцарт	 е	 невидима	 сян-
ка,	чиито	контури	Салиери	
рисува	 в	 последния	 ден	
от	 живота	 си.	 Разказът	
за	Амадеус	 е	 породен	 от	
невъзможността	 да	 има	
разказ	 за	 Салиери	 без	

Моцарт.	 Започва	 исто-
рията	 на	 Салиери	 срещу	
Амадеус	 –	 откровена,	 не-
подправена,	 присмехулна,	
за	 да	 стигне	 до	 себепоз-

навателния	 катарзис	 на	
собствената	 си	 ограниче-
ност.	 История,	 която	 про-
тивопоставя	 човешкото	 в	
завистта	 на	 божественото	

в	 гениалността.	 История	
за	рационална	отдаденост	
на	 музикалната	 хармония	
в	 служба	 на	 Твореца,	 за	
облог	 и	 сблъсък	 с	 непри-

нудената	 лекота	 на	 без-
смъртието,	дарено	на	един	
от	 същия	 този	Творец,	 но	
отказано	на	другите.	Пред-
ставление,	 в	 което	 главна	
роля	има	музиката.
	 Като	 на	 истински	 кла-
сически	 концерт	ще	 чуете	
музика	 на	 живо.	Актьорът	
Димо	Димов	специално	за	
постановката	 е	 разучил	 и	
изпълнява	 „Фантазия“	 от	
Моцарт.	 В	 този	 спектакъл	
той	прави	една	от	най-сил-
ните	си	роли	на	габровска	
сцена	 и	 отправя	 сериоз-
на	 заявка	 към	 големите	
театрални	 награди.	 Димо	
Димов	от	години	работи	с	
Петринел	Гочев.	Зрителите	
познават	майсторските	му	
роли	 от	 шест	 постановки	
на	 режисьора:	 „Ромео	 и	
Жулиета“,	 2013	 г.,	 „Жана	
д’Арк“,	 2015	 г.,	 „За	 Първо-
то	 българско	 царство:	 От-
шелника“,	2018	г.,	„Свекър-
ва“,	 2019	 г.,	 и	 най-новите	
–		„Салиери“	и	„Под	игото	
–	1894-та“,	2020	г.	Тази	годи-
на	е	богата	на	участия	за	
него,	защото	той	е	и	сред	
актьорите	 от	 спектакъла	
на	другия	щатен	режисьор	
на	 габровския	 театър	 -	
„Орото	ламя	е“,	2020	г.,	на	
Васил	Дуев.
	 Интересно	за	 зрители-

те	 ще	 бъде	 участието	 на	
пианистката	 Инес	 Симе-
онова,	 която	 е	 корепети-
тор-преподавател	в	Нацио-
налното	 музикално	 учили-
ще	 „Любомир	 Пипков“	 в	
София.	Тя	 ще	 изпълни	 на	
две	пиана	откъси	от	твор-
чеството	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	 ще	
чуе	 изпълнението	 ѝ	 на	
втора	 част	 от	 „Концерт	
за	 пиано	 и	 оркестър“	 от	
Антонио	 Салиери,	 кратки	
откъси	 от	 произведенията	
на	Хендел,	Й.	С.	Бах	и	Шо-
пен.
	 Инес	 Симеонова	 е	
завършила	 пиано	 и	 ма-
гистратура	 в	 Национал-
ната	 музикална	 академия	
„Проф.	Панчо	Владигеров“	
в	 София.	 Има	 многоброй-
ни	участия	в	наши	и	меж-
дународни	музикални	про-
екти,	отличия	и	награди	от	
български	и	 чуждестранни	
конкурси.
 Меглена Златева, 
експерт „Връзки с об-
ществеността” в ДТ 
„Рачо Стоянов” – Габро-
во
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защото	 представянето	 им	
зависи	 от	 много	 повече	
фактори,	освен	футболните	
им	умения	-	нов	език,	нова	
култура,	нови	съотборници	
и	т.	н.

Въпреки	това…
Базирайки	 се	 строго	

на	това,	което	съм	виждал	
и	 чел	 за	 Иванов,	 мисля,	

че	 феновете	 на	 „Чикаго	
Файър“	могат	да	бъдат	въ-
одушевени	от	нашата	нова	
атакуваща	 заплаха“,	 до-
пълва	 спортният	 директор	
на	клуба.

Според	 информациите	
в	Америка	 „Чикаго	Файър“	
ще	 плати	 на	 „Левски“	 су-
мата	 от	 300	 000	 евро	 за	
габровския	футболист.

Стàñи Ивàíîв тръãвà 
пî ñтъпките íà Стîичкîв

 продължава от стр. 1
През	 следващата	 година	
по	проект	на	МЗ	ще	бъде	
ремонтирано	и	оборудвано	
Спешно	отделение.
	 Така	 областната	 бол-
ницата	 ще	 продължи	 да	
подобрява	 условията	 за	
лечение	 и	 диагностика	
на	 гражданите	 от	 област	
Габрово	и	да	бъде	една	от	
най-модерните	 областни	
болници.

	 През	 тази	 година	
МБАЛ	 „Д-р	 Тота	 Венкова“	
се	 радва	 и	 на	 изключи-
телната	подкрепа	на	граж-
дани,	 фирми	 и	 Община	
Габрово	 за	 справяне	 с	
тежката	 епидемия	 от	 Ко-
вид	 19.	 Трудната	 и	 тежка	
година	 за	 всички	отключи	
съпричастност	 и	 доказа,	
че	 всички	 заедно	 можем	
много,	 казват	 от	 болница-
та.

Пîлîвиí млí. лв. îт 
прàвителñтвîтî зà 
ремîíт íà АГ îтделеíиетî

	 Почина	 видният	 бъл-
гарски	 физикохимик	 акад.	
проф.	 дфзн	 Петър	 Крал-
чевски,	дългогодишен	пре-
подавател	 във	 Факултета	
по	 химия	 и	 фармация	 на	
Алма	 матер,	 съобщиха	 от	
Софийския	 университет	
„Св.	Климент	Охридски“.
	 Акад.	 Петър	 Атанасов	
Кралчевски	 е	 роден	 на	
23	 октомври	 1956	 г.	 в	 гр.	
Габрово.	
	 Учил	е	в	Първо	основ-
но	училище	„Ран	Босилек“
	 През	 1974	 г.	 завършва	
със	 златен	 медал	 Мате-
матическата	 гимназия	 в	
Габрово.	
	 През	 1981	 г.	 завърш-
ва	 Физическия	 факултет	
на	Софийския	университет	
като	отличник	на	випуска,	
със	 специализация	 „Атом-
на	 физика”.	 През	 1981	 г.	
е	 назначен	 за	 физик	 към	
катедра	„Физикохимия“	на	
Химическия	 факултет	 на	
Софийския	 университет,	
където	 след	 това	 става	
докторант	 (1982-1984	 г.).	
През	 юни	 1985	 г.	 защита-
ва	дисертация	за	научната	
степен	 „кандидат	 на	 фи-

зическите	 науки“	 (доктор)	
и	 през	 декември	 1990	 г.	
е	 избран	 за	 доцент	 по	
„Химична	физика”	към	Ла-
бораторията	 по	 физико-
химична	 хидродинамика	 и	
термодинамика	 към	 Хими-
ческия	 факултет	 на	 Алма	
матер.	 През	 2001	 г.	 става	
доктор	на	физическите	на-
уки.	През	2002	г.	е	избран	
за	 професор	 по	 физика	
на	 кондензираната	 мате-
рия	 към	 Лабораторията	

по	 инженерна	
химична	 физи-
ка	 при	 Химиче-
ския	 факултет	
на	 Софийския	
университет.	 За	
високите	си	на-
учни	 постиже-
ния	през	2004	г.	
той	е	избран	за	
член-кореспон-
дент	по	химиче-
ски	 науки	 към	
БАН,	 а	 през	
2012	г.	е	избран	
за	пълноправен	
член	на	Българ-
ската	 академия	
на	науките	като	
дълги	 години	 е	

най-младият	 академик	 в	
Република	България.	През	
2010	 г.	 проф.	 Кралчевски	
е	 избран	 за	 секретар	 на	
Европейското	 общество	
по	 колоиди	 и	 повърхно-
сти	 (ECIS),	 през	 2015	 г.	
за	 член	 на	 Управител-
ния	 съвет	 на	 International	
Association	 of	 Colloid	 and	
Interface	 Scientists	 (IACIS),	
а	 през	 2020	 г.	 за	 член	
на	 Европейската	 акаде-
мия	 на	 науките	 (Academia	

Europaea).
	 Академик	 проф.	 дфзн	
П.	Кралчевски	има	впечат-
ляваща	 научна	 и	 учебна	
активност,	 която	 е	 високо	
ценена,	 както	 в	 междуна-
роден,	 така	 и	 в	 национа-
лен	мащаб.	Той	е	един	от	
най-изтъкнатите	 български	
учени	 –	 автор	 и	 съавтор	
на	 над	 220	 публикации	 в	
научни	 списания,	 14	 гла-
ви	 в	 книги	 и	 на	 новатор-
ската	монография	Particles	
at	 Fluid	 Interfaces	 and	
Membranes,	 издадена	 от	
издателство	 Elsevier	 през	
2001	 г.	 Трудовете	 му	 са	
цитирани	повече	от	10	000	
пъти	 в	 научната	 литерату-
ра	и	индексът	му	на	Хирш	
е	 h	 =	 46.	 Изнесъл	 е	 262	
доклада	 на	 научни	 кон-
ференции	 и	 симпозиуми,	
от	 които	 58	 са	 пленарни	
или	 поканени,	 както	 и	 44	
поканени	 лекции	 в	 чуж-
дестранни	 университети.	
През	 2006	 г.	 е	 удостоен	 с	
почетен	 знак	 на	 Софий-
ския	университет	със	синя	
лента	 за	 значителни	 по-
стижения	 в	 науката,	 през	
2007	 г.	 печели	 наградата	

„Млад	 професор	 на	 2007	
г.”,	през	2016	г.	е	удостоен	
с	голямата	награда	за	нау-
ка	„Питагор“	на	Министер-
ството	на	образованието	и	
науката,	а	през	2020	г.	пе-
чели	 наградата	 „Ликлема“	
на	Европейското	общество	
по	колоиди	и	повърхности.
	 Основните	 научни	 из-
следвания	 на	 проф.	Крал-
чевски	 са	 в	 областта	 на	
физикохимията	 на	 флуид-
ните	 повърхности,	 повърх-
ностно-активните	 веще-
ства	 и	 дисперсните	 сис-
теми.	Той	има	съществени	
приноси	 за	 разработване-
то	 и	 прилагането	 на	 ре-
дица	 теоретични	 подходи	
в	 термодинамиката	 и	 хид-
ростатиката	 на	 флуидните	
повърхности	 и	 мембрани,	
кинетиката	 и	 термодина-
миката	на	адсорбцията	на	
повърхностно-активни	 ве-
щества	 (ПАВ),	повърхност-
ните	 сили	 и	 стабилността	
на	 течни	 филми,	 капиляр-
ните	сили	между	колоидни	
частици	 на	 междуфазова	
граница	 и	 в	 тънки	филми,	
теорията	 на	 мицеларните	
разтвори.

Пîчиíà àкàдемик Петър Крàлчевñки - възпитàíик íà ОУ “Рàí 
Бîñилек” и злàтеí медàлиñт íà Мàтемàтичеñкàтà ãимíàзия 
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продължава от стр. 1
В	 тази	 връзка	 въпросът	
ми	 е:	 Каква	 е	 причината	
Община	 Габрово	 да	 пре-
небрегне	 предоставената	
изключителна	 възможност	
за	 безвъзмезден	 труд	 и	
привеждане	 във	 вид,	 под-
ходящ	 за	 туризъм,	 на	
маршрути	 на	 територията	
на	 цялата	 община	 с	 дъл-
жина	 263	 км,	 включващо	
330	 табели	и	други	съоръ-
жения	 на	 стойност	 9	 984	
лв.,	 а	 оповестява	 общест-
вена	поръчка	на	20	август?		
Това	може	 да	 се	 види	 на	
страницата	 на	 Община	
Габрово,	 която	 обхваща	
едва	8,8	км	и	многократно	
по-малко	 на	 брой	 оборуд-
ване	 на	 същата	 стойност.		
Всъщност	стойността,	коя-
то	 е	 по	 поръчката,	 е	 10	
000	лв.	Тази	процедура	се	
е	 провалила.	Ако	 това	 са	
намеренията	 на	 Община	
Габрово,	 то	 те	 са	 сериоз-
но	 ощетяващи	 туризма	 и	
стотици	 хиляди	 туристи	 в	
региона.
	 	 	 Моля	 за	 Вашите	 аргу-

менти	за	това	Ваше	реше-
ние	и	за	отказа	Ви	да	се	
срещнете	 с	 хората,	 които	
са	предложили	за	мен	не-
вероятно	 добро	 и	 изгод-
но	 не	 само	 за	 Общината	
във	 финансов	 аспект,	 а	
за	 стотици	 хиляди	 турис-
ти	 в	 цялата	 страна.	Те	 са	
приложили	 и	 КСС,	 много	
подробно,	 с	 което	 също	
разполагам.

Вторият ми Въпрос 
е сВързан с 
местността узана. 

И	 тук	 ще	 припомня,	 че	
в	 миналия	 мандат	 много-
кратно	 задавах	 въпроси	
и	 настоявах	 да	 бъде	 раз-
вита	 дейността	 и	 основ-
но	туризмът	в	този	район,	
предвид	 многобройните	 и	
прекрасни	условия,	създа-
дени	 не	 само	 в	 природен	
аспект,	 а	 и	 от	 проекти-
те,	 които	 са	 реализирани	
там.	 И	 за	 тези,	 които	 не	
са	 били	 тук	 в	 миналия	
мандат,	 и	 тези,	 които	 не	
са	следили	случващото	се	
там,	 искам	 да	 припомня	
проектите,	 които	 са	 реа-
лизирани.
	 Първият,	 на	 който	 ис-
кам	 да	 обърна	 внимание,	
е	„Опазване	на	биоразно-
образието	в	м.	Узана	чрез	
устойчиво	 управление	 на	
територията“.	 Този	 проект	
е	на	стойност	67	355	евро,	
като	 съфинансирането	 на	
Общината	 е	 3	 770,	 кой-
то	 включва,	 забележете,	
Концепция	 за	 устойчиво	
развитие	и	управление	на	
м.	 Узана.	 Също	 включва	
велопарк	 от	 17	 броя	 дър-
вени	 конструкции	 за	 тех-
ническо	каране.	Този	вело-
парк	 вече	 не	 съществува.	
Той	 е	 изоставен,	 изгнил	
и	 неподдържан.	 От	 тази	

концепция	 повече	 никой	
не	 се	 интересува,	 а	 само	
тя	струва	14	700	лв.	Изда-
дена	е	една	книга	 „Узана“	
и	 повече	 не	 е	 преизда-
вана.	 Към	 този	 проект	 са	
и	 12	 броя	 велосипеди	 за	
планинско	 колоездене	 и	
екипировка,	 които	 също	
не	 знаем	 къде	 са	 и	 защо	
не	 се	 използват.	 Камери	
за	 видеонаблюдение	 са	
монтирани,	но	те	също	не	
работят	вече.
	 Следващият	 проект	 е	
„Демонстриране	 на	 ефек-
тивността	 на	 възобновя-
еми	 енергийни	 източници	
и	 създаване	 на	 интегри-
ран	 туристически	 продукт,	
включващ	 информация	
по	 опазване	 на	 глобална-
та	 околна	 среда	 в	 Нату-
ра	 2000	 зони	 -	 м.	 Узана	
и	 Витата	 стена,	 община	
Габрово“.	Този	проект	е	на	
стойност	 150	 990	 лв.,	 кой-
то	 включва	 хибридна	 вя-
търно-соларна	 система	 за	
усвояване	 на	 енергия	 от	
възобновяеми	 енергийни	
източници,	 която	 отдавна	

не	 поддържа	 Общината	 и	
която	стои	неизползваема.	
Следващата	 инсталация	
е	 за	 битова	 топла	 вода,	
затоплена	 от	 соларни	
панели,	 която	 също	 не	 е	
поддържана	 и	 не	 работи.	
Следващата	 инсталация	 е	
за	 биоразграждане	 на	 от-
падни	води,	която	също	не	
е	поддържана	и	не	работи.	
Всичко	това	е	с	идея	тези	
иновативни	 технологии	
да	 се	 демонстрират	 пред	
деца,	 туристи	 с	 образо-
вателна	 цел	 и	 със	 стиму-
лиране	 на	 гражданите	 да	
инвестират	 и	 да	 насочат	
поглед	 към	 тези	 възмож-
ности.	Всичко	това	просто	
вече	 е	 в	 насипно	 състоя-
ние,	не	съществува	и	така	
си	остава,	като	пример	за	
нещо,	в	което	са	инвести-
рани	пари	и	е	приключило	
дотам.
	 Следващият	 проект	
е	 „Детска	 природна	 ака-
демия“.	 Знаем,	 че	 всички	
инициативи,	които	бяха	на-
правени	там,	колкото	и	аз	
лично	 да	 ги	 одобрявам,	
хубави	 са,	 прекрасни	 са,	
но	 всичко	 приключи	 след	
приключване	на	проекта.
			И	последно	ще	спомена	
проекта,	 който	 всъщност	
беше	 един	 от	 първите	 -	
„Узана	-	врата	към	сърцето	
на	 Централна	 Стара	 пла-
нина“.	 Той	 е	 на	 стойност	
240	 000	 евро,	 като	 6	 135	
евро	 са	 собствен	 принос	
на	Община	Габрово.	Всич-
ки	 проекти	 са	 великолеп-
ни.	 За	 това	 спор	 няма.	
Ще	 цитирам	 и	 всъщност	
отварям	 една	 скоба.	 Тази	
информация	 е	 публична.	
Тази	информация	не	съм	я	
вземала	 от	 някакви	 тайни	
източници.	
	 Отчетът	 на	 дружество-

то	 „Узана“,	 което	 вече	 не	
съществува	 и	 в	 момента	
го	има	на	сайта	на	Минис-
терство	 на	 правосъдието,	
и	 всички	 тези	 неща	 са	
описани	вътре.	За	послед-
ния	 проект,	 да	 се	 върна	
към	 него.	 Целта	 е	 да	 се	
повиши	 екотуристическият	
потенциал	 на	 местността	
Узана	 чрез	 подобрява-
не	 на	 инфраструктурата,	
предлагане	 на	 комплексен	
туристически	продукт	и	ус-
луги.	 Проектът	 предвижда	
да	 бъде	 изграден	 инфор-
мационен	 посетителски	
център	 в	 туристическата	
местност	 и	 да	 се	 развива	
екомаршрут	 Узана	 -	 връх	
Шипка	 -	 Соколски	 мана-
стир.	 Целта	 е	 местността	
да	 се	 превърне	 в	 предиз-
викателна	 туристическа	
дестинация.	 Предвидено	 е	
в	центъра	да	бъде	предос-
тавена	 пълна	 информация	
за	 туристическата	 база,	
която	 предлага	 местност-
та	 Узана,	 ползването	 на	
ски	и	екипировка,	както	и	
наемането	 на	 планински	

спасители.
 Въпросът	 ми	 е,	 тъй	
като	 безспорно	 целите	 на	
всички	 проекти	 са	 изцяло	
в	 полза	 на	 развитието	 на	
туризма,	 екологичното	 об-
разование,	 здравословен	
начин	на	живот,	сближава-
не	 с	 природата,	 опазване	
на	 биоразнообразието	 в	
района:	Каква	е	причината	
Община	 Габрово	 не	 само	
да	не	развива,	 но	даже	и	
да	 не	 поддържа	 постро-
еното	 и	 постигнатото	 по	
тези	проекти?	Оказа	се,	че	
средствата	 на	 донорите	 и	
габровци,	 като	 данъкопла-
тци,	 са	 похабени	 и	 е	 зло-
употребено	 с	 доверието	 и	
намерението	им	да	подпо-
могнат	 Община	 Габрово	 в	
тези	направления.
	 Моля	 да	 обосновете	
бездействието	 си,	 довело	

до	разрухата	и	провала	на	
инвестициите?“

таня ХристоВа, кмет 
на община ГаброВо: 

	 „По	първия	въпрос:	От-
носно	офертата	на	ТД	„На-
сам	 -	 Натам“	 за	 лентова	
маркировка	 и	 поставяне	
на	 табели	 на	 планински	
туристически	маршрути.
			В	рамките	на	последна-
та	 година	двукратно	 (през	
есента	 на	 2019	 г.	 -	 като	
подготовка	 за	 планиране	
на	 дейностите	 през	 2020	
г.,	 и	 през	 пролетта	 на	 т.	
г.)	 е	 извършен	 преглед	 и	
оценка	 на	 състоянието	 на	
съществуващите	 екопъте-
ки,	 изградени	 през	 годи-
ните	 от	 Община	 Габрово.	
Проведена	 е	 онлайн	 ан-
кета	 сред	 гражданите	 за	
предпочитаните	 пътеки	 на	
територията	 на	 общината.	
В	 резултат	 на	 двете	 „ин-
вентаризации“	и	при	отчи-
тане	интереса	и	на	значи-
ми	 туристически	 обекти	 в	
близост	е	извършена	при-
оритизация	 и	 са	 избрани	
за	 извършване	 на	 по-ма-
щабни	 ремонтни	 дейнос-
ти	 екопътеките:	 „Градище	
-	 Пазителката	 на	 прохо-
да“;	 „Източник	 -	 Боженци	
(Римски	път)“	и	„Дебел	дял	
-	 Люляци“.	 През	 пролетта	
и	 лятото	 на	 тази	 година	
експерт	на	ТИЦ	-	Габрово,	
отговорен	 за	 планирането	
на	 поддръжката	 на	 турис-
тическите	 пътеки,	 много-
кратно	 обсъжда	 с	 пред-
ставител	 на	 ТД	 „Насам	 -	
Натам“	 различните	 техни	
предложения	 и	 съдейства	
активно	 за	 комуникацията	
между	 Община	 Габрово	 и	
ТД	„Насам	-	Натам“.	
	 Установено	 бе	 разми-
наване	 между	 обхвата	 на	
тяхната	 оферта	 (пешеход-
ни	 туристически	 маршру-
ти,	предимно	във	високата	
планина)	 и	 желанието	 на	
Община	 Габрово	 да	 отго-
вори	 на	 очакванията	 за	
осигуряване	на	условия	за	
достъпни	 и	 подходящи	 за	
масов	 туризъм	 преходи	 в	
близост	 до	 важни	 турис-
тически	 обекти	 -	 т.	 нар.	

екопътеки.	 Екопътеките	
се	 характеризират	 с	 по-
кратки	 и	 по-лесни	 марш-
рути,	 посочените	 по-горе	
са	изградени	от	Общината	
специално	за	 тези	цели	и	
в	 отговор	 на	 интереса	 на	
гостите	на	Градище,	Габро-
во,	 Боженци	 и	 Люляците.	
При	екопътеките	има	обо-
собени	 пространства	 за	
отдих	 и	 инфраструктура,	
улесняваща	 максимално	
достъпа	 на	 хора	 без	 под-
готовка	 или	 опит	 в	 ак-
тивности	 сред	 природата.	
Елементите	на	тази	допъл-
нителна	 инфраструктура	
са	предимно	от	естествени	

материали	и	това	ги	прави	
по-лесно	износващи	се	от	
атмосферните	условия.
	 Така	 дейностите	 за	
поддържане	 на	 екопътеки	
реално	 са	 по-ангажиращи	
и	 ресурсоемки	 в	 сравне-
ние	с	поддържането	на	по-
дълги	 туристически	 марш-
рути	 в	 планината.	 С	 цел	
да	 се	 извърши	 цялостно	
възстановяване	 на	 трите	
посочени	екопътеки,	което	
включва	 не	 само	 марки-
ране,	 но	 и	 почистване,	 и	
възстановяване	 на	 вече	
амортизираната	им	инфра-
структура,	 бе	 публикувана	
покана	за	избор	на	изпъл-
нител.	 Към	 момента	 има	

сключен	договор	и	етапно	
се	изпълняват	дейностите.
	 Относно	 поддръжката	
на	 планинските	 туристи-
чески	 маршрути,	 разпо-
ложени	 в	 Природен	 парк	
„Българка“	 и	 в	 Държавен	
горски	фонд,	с	Дирекцията	
на	 парка,	 Държавно	 гор-
ско	 стопанство	 -	 Габрово,	
ТД	 „Узана“	 и	 туристиче-
ския	бизнес,	след	работни	
срещи	и	съвместни	обходи	
на	 терен,	 са	 постигнати	
договорености	 за	 ангажи-
раност	 и	 сътрудничество	
в	поддръжката	на	планин-
ските	маршрути,	като	при-
оритетът	е	м.	Узана.	Няма	

ограничения	 за	 участие	 в	
дейностите	 по	 поддръжка	
на	 туристическите	 марш-
рути	на	което	и	да	е	лице,	
разбира	 се,	 изборът	 му	 и	
възлагането	на	дейностите	
следва	 да	 премине	 през	
установената	 процедура,	
когато	разходите	са	в	зна-
чителни	размери.	
	 В	момента	тече	проце-
сът	на	планиране	на	пред-
стоящата	 бюджетна	 годи-
на,	ще	поканим	на	среща	
с	ТД	 „Насам	 -	 Натам“	 за	
изясняване	 приоритетите,	
финансовите	 възможности	
и	 процедурите	 за	 възла-
гане	 на	 дейности	 по	 под-
дръжка	 на	 туристически	

маршрути	през	2021	г.
	 По	 втория	 въпрос	 за	
изпълнените	 проекти	 за	
развитие	 на	 туризма	 в	
местността	Узана.
	 Бенефициент	 по	 до-
говорите	 за	 безвъзмезд-
на	 помощ	 по	 цитирани-
те	 проекти	 „Опазване	 на	
биоразнообразието	 на	 м.	
Узана	 чрез	 устойчиво	 уп-
равление	 на	 територията“	

(2009)	 и	 „Демонстриране	
на	 ефективността	 на	 въз-
обновяеми	 енергийни	 из-
точници	 и	 създаване	 на	
интегриран	 туристически	
продукт,	 включващ	 ин-
формация	по	опазване	на	
глобалната	 околна	 сре-
да	 в	 Натура	 2000	 зони	 -	
местност	 Узана	 и	 „Витата	
стена“,	 община	 Габрово“	
(2011	 г.)	 е	 Сдружение	 за	
устойчив	 туризъм	 „Узана”,	
с	 подкрепящо	 партньор-
ство	на	Община	Габрово.
	 Относно	 посочените	
от	 Вас	 дейности:	 по	 Пър-
вия	 проект	 -	 Изграждане	
на	 велопарк	 в	местността	

Узана	 -	 такъв	 е	 изграден	
от	Сдружението,	по	съгла-
сувани	 с	Община	 Габрово	
място	и	документация.	Съ-
оръженията	са	изработени	
от	дървесина,	 което	пред-
полага	 недълготрайността	
им	 при	 метеорологичните	
условия	 на	 м.	 Узана.	 Пе-
риодът	 на	 устойчивост	 е	
изтекъл.	Няма	ангажимент	
на	 Община	 Габрово	 по	
поддръжка	 на	 велопарка.	
Закупените	велосипеди	за	
планинско	 колоездене	 са	
предоставени	 на	 предсе-
дателя	 на	 сдружението,	 в	
помещение	в	м.	Узана.
	 	По	втория	проект:	Хи-
бридната	 вятърно-соларна	
система,	 инсталацията	 от	
соларни	панели	за	битова	
топла	вода	и	инсталацията	
за	 биоразграждане	 на	 от-
падни	 води	 са	 придобити	
от	 Община	 Габрово	 след	
изпълнението	 на	 проекта.	
В	действителност	почти	10	
години	 след	 изграждане-
то	 им	 съоръженията	 се	
нуждаят	 от	 диагностика	 и	
евентуален	 ремонт,	 което	
е	 част	 от	 ангажименти-
те,	поети	в	изпълнение	на	
сключения	договор“.

пепа сомлеВа:
	 „Благодаря	 на	 г-жа	
Христова	 за	 отговори-
те.	 Но	 реално	 не	 полу-
чих	 отговор,	 примерно	 за	
поддръжката	 на	 вятърно-
соларната	 станция.	 Не	 е	
сключван	договор	 за	 под-
дръжка	 на	 тази	 станция,	
няма	договор	за	поддръж-
ка	 и	 на	 другата	 станция.	
Въпросът	ми	беше	каква	е	
причината	 Община	 Габро-
во	 да	 не	 желае	 да	 под-
държа	 тези	 обекти	 и	 да	
не	 се	 съобрази	 с	 волята	
на	 дарителя.	 Не	 получих	
отговор.	 Всички	 данни,	
които	 споделих,	 са	 пуб-
лични,	няма	нито	една	моя	
оценка,	 всичко	 това	 е	 в	
публичния	регистър“.
				Явно	единомислие	дали	
се	 развива	 туризмът	 на	
Узана	в	този	спор	няма.
	 Всеки	 обаче,	 който	
има	 преки	 наблюдения	 и	
интереси	 за	 Узана,	 може	
да	се	включи	в	дискусията	
със	свое	мнение.

Темà îт Оáщиíñки ñъвет - Гàáрîвî: 
Рàзвивà ли ñе туризмът íà Узàíà?

Единственият високопланин-
ски велопарк в България беше 
открит преди 10 години. 
Обезпечен с 12 комплекта 
за велоспорт. Това е книгата  
на Силвия Иванова „Узана – 
зеленото сърце на България”, 
част от проекта.
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Всички	продукти	се	доставят	до	клиента	директно	от	завода.	Представителствата	осигуряват	гаранционния	и	извънгаранционен	сервиз.	
В	цената	на	базисните	модели	не	влиза	транспортът.	Пелетните	камини	са	без	помпа	и	разширителен	съд.	

Монтажът	може	да	се	извърши	от	собственика	при	спазване	изискванията	на	производителя.
Предлагаме	проектиране	и	изграждане	на	цялостна	система	за	отопление	на	пелети.	Монтаж	-	220	лв.

Първоначален	пуск,	настройка,	обучение,	заверяване	на	гаранцията	-	80	лева.	Профилактика	и	заверяване	на	гаранцията	за	всяка	следваща	година	-	60	лева.

Пелетíи кàмиíи, кîтли, ãîрелки, предíàзíàчеíи зà изíîñ

Камини сухи:
Mareli	Systems,
МОДЕЛ „PS“
3	ГОДИНИ	ПЪЛНА	
ГАРАНЦИЯ
PS10	-	1550,00	лв.
PS12	-	1650,00	лв.

МОДЕЛ „Jade“
JADE	6	-	1250,00	лв.

Модел „Aurora Slim“
SLIM	8	-	1650,00	лв.
SLIM	10	-	1750,00	лв.

МОДЕЛ „ONYX“
ONYX	8	-	1500,00	лв.
ONYX	10	-	1600,00	лв.

Модел „PRIMAVERA“
(на снимката)

5	ГОДИНИ	
ПЪЛНА	ГАРАНЦИЯ
PRIMAVERA18	-	4780,00	лв.
PRIMAVERA24	-	4880,00	лв.

Вече директíî îт прîизвîдителя
Представител на
Marely Systems
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ

ИК „КОЛОНЕЛ“ ООД

Сàмî клиеíтите, зàкупили прîдукт íà 
“Мàрели ñиñтемñ” îт ИК „Кîлîíел”,  
пîлучàвàт дИРеКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОддРъжКА. Оñтàíàлите при íуждà îт 
ãàрàíциîíеí ñервиз тряáвà дà íàпрàвят 
зàявкà íà телефîíите íà дîñтàвчикà.

КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, МОНТИРА, 
ПУСКА, ПОДДЪРЖА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 
066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
email: ivan@stovesti.info

Камини с водна риза:
Mareli	Systems	-	Модел	„PSN“
3	ГОДИНИ	ПЪЛНА	ГАРАНЦИЯ
PSN12/PBN12	-	1900,00	лв.
PSN18/PBN18	-	2150,00	лв.
PSN24/PBN24	-	2250,00	лв.
PSN30/PBN30	-	2550,00	лв.

Пелетен котел
Mareli Systems - Модел „CB“
3	ГОДИНИ	ПЪЛНА	ГАРАНЦИЯ
CB24P	-	1250,00	лв.
CB32P	-	1350,00	лв.
CB48P	-	1650,00	лв.
CB24P+SMB50+БУНКЕР	-	3030,00	лв.
CB32P+SMB50+БУНКЕР	-	3130,00	лв.
CB48P+SMB50+БУНКЕР	-	3430,00	лв.
CB24P+PB40+БУНКЕР				-	2640,00	лв.
CB32P+PB40+БУНКЕР				-	2740,00	лв.
CB48P+PB52+БУНКЕР				-	3140,00	лв.
CB24P+SMB35+БУНКЕР		-	2780,00	лв.
CB32P+SMB35+БУНКЕР		-	2880,00	лв.

под редакцията на проф. Михаил Арнаудов с очерк за живота и дейността на Априлов
Вàñил Априлîв - ñъáрàíи ñъчиíеíия

Книгата е издадена
през 1940 г.

 от Съюза на българските 
търговци, София, 

печатана 
в Придворна печатница

продължава от бр. 240
Този	 сборник	 представя	
чист	 и	 угледен	 ръкопис	 от	
313	 страници	 голям	 фор-
мат,	 целият	 с	 почерка	 на	
Априлов.	 Внесени	 са	 били	
там	 181	 песни,	 но	 като	 е	
оставено	място	и	за	други,	
и	 като	 е	 било	 прекрате-
но	 преписването	 по	 неиз-
вестни	 причини,	 навярно	
поради	болест	и	други	кни-
жовни	занятия	на	Априлов.	
Вземем	 ли	 под	 внимание,	
че	 първият	 печатан	 сбор-
ник	 от	 български	 народни	
песни	е	 тоя	на	Иван	Бого-
ров	 от	 1842	 година	 -	 при	
което	 несъмнено	 Богоров	
(тогава	 още	 „Богоев“)	 стои	
под	влиянието	на	Априлов	
-	 става	 ясно,	 че	 първият	
ръкописен	 труд	 от	 този	
характер,	при	това	твърде	
обемист,	 е	 от	 ръката	 на	
нашия	 книжовник.	 И	 нека	
добавим:	сборникът,	макар	
и	 от	 1840	 година,	 заслу-
жава	 да	 бъде	 издаден	 и	
сега,	и	то	не	само	поради	
голямото	 име	 на	 съста-
вителя	 си,	 но	 и	 поради	
несъмненото	 си	 значение	
за	науката.	
	 Именно	 в	 него	 се	 съ-
държат	 най-старите,	 запа-
зени	 до	 днес,	 обработки	
на	 редица	 интересни	 епи-
чески	 и	 лирически	 моти-
ви,	чиято	история	и	чийто	
характер	не	биха	могли	да	
бъдат	 схванати	 правилно	
само	 въз	 основа	 на	 къс-
ните	записи.	Извън	това	в	
него	се	съдържат	и	някои	
основни	 текстове	 или	 ва-
рианти,	 които	 вече	 не	 се	
знаят	 у	 народа	 ни	 днес	
или	 не	 са	 попаднали	 в	
печатните	през	последните	
години	издания.		

 ЧАСТ 4
	 Следвайки	 хронологи-
чески	 живота	 на	 Априлов	
по	опазените	-	тъй	случай-
но	 и	 тъй	 непълно	 -	 доку-
менти,	 трябва	 да	 отбеле-

жим	през	1846	година	една	
по-интимна	 негова	 грижа,	
която	 обаче	 е	 пак	 тяс-
но	свързана	с	 „народното	
благо“,	поставено	неизмен-
но	 в	 центъра	 на	 мислите	
му	и	трудовете	му.	Именно	
Априлов	пише	на	10	април	
следващата	 година	 до	 ед-
ничката	 си	 сестра	 Кера	
Априлова	в	Габрово,	чието	
семейно	положение	ни	ос-
тава	 съвсем	 неизвестно,	
за	 да	 нареди	 как	 трябва	
да	се	изучи	и	устрои	в	жи-
вота	 неговият	 най-близък	
роднина,	братовият	му	син	
Николай.	
	 Това	 той	 правел,	 как-
то	 забелязва	 в	 края	 на	
писмото	 си	 -	 „за	 доброто	
на	 братанеца	 ни	Николая,	
за	 доброто	 на	 насъ,	 и	 за	
нашитѣ	 съотечественници	
Болгаре;	 и	 надевамъ	 ся	
да	не	самъ	сторилъ	зле...“.	
Цялото	 длъжко	 писмо	 е	
посветено	 тъкмо	 на	 този	
Николай,	 когото	 Априлов,	
оставайки	 цял	 живот	 не-
оженен	и	сега	стар	ерген,	
вижда	като	едничка	мъжка	
рожба	в	рода	си,	назначе-
на	 да	 наследи	 името	 му,	
завета	 му,	 идеала	 му	 за	
българска	просвета.	
	 Още	в	завещанието	си	
от	25	октомври	1844	година	
Априлов	 е	 нареждал:	 да	
се	 предаде	 цялото	 му	 на-
следство,	 извън	 капитала	
за	 Габровското	 училище,	
на	 братанеца	 му	 Николай	
Никифоров	Априлов	(§	6)	и	
да	се	отделя	известен	про-
цент	от	капитала	 (от	един	
банков	 билет	 на	 стойност	
15	000	рубли)	в	течение	на	
15	години	пак	за	Николай,	
след	 което	 този	 процент	
да	се	прибави	към	капита-
ла	 на	 Габровското	 учили-
ще	(§	12).	
	 На	 братанеца	 си	 той	
правел	 това	 дарение,	 „за	
да	 ся	 старае	 не	 усыпно	
съ	 пламенно	 усердiе	 да	
ся	 образуватъ	 Бѫлгаре	 тѣ 
и	 да	 ся	 распраснатъ	 по	
между	имъ	науки	тѣ“.	Вме-
нявайки	 в	 дълг	 на	 този	
братанец	 „часто	 да	 посе-
щава	Габровско	то	учебно	
заведенiе	 и	 да	 предлага	
тамъ	 удобренiя“,	 Априлов	

мени	 три	 години	 по-късно	
в	кодицил	към	завещание-
то	 си	 от	 10	 април	 1847	
г.	 така	 разпореждането	
си	 за	 него,	 че	 отрежда	
и	 процентите	 за	 Савели-
ев-Ростиславич	 (също	 от	
билет	 на	 стойност	 15	 000	
рубли)	пак	на	него	в	тече-
ние	на	20	години.	
	 „Тiя	 проценты,	 пояс-
нява	 волята	 си	 Априлов,	
завѣщавам	 азъ	 на	 брата-
ницъ	 атъ	 ми	 Николая	 за	
да	 ся	 ужени	 непремѣнно	
съ	 Балгарка,	 и	 най-паче	
Габровка,	 която	 да	 знае	
добре	 Балгарски,	 за	 да	
учатъ	 дѣца	 та	 най-парво	
Балгарскiй	атъ	языкъ“.	
	 Той	смята,	че	Николай	
може	 „не	 по-далеч	 от	 три	
години	 от	 смъртта	 му“	 да	
се	 задоми;	 но	 ако	 не	 из-
върши	 това,	 или	 не	 учи	
децата	 си	 на	 български,	
душеприказчиците	 имат	
право	 „да	 му	 присѣчатъ	
вѣки	 процентытѣ	 и	 да	 ги	
оборнатъ	въ	польза	на	Га-
бровско	 то	 училище“.	 Ако	
ли	 пък	 Николай	 не	 добие	
деца,	 „длаженъ	е	да	земе	
за	сына	млада	Габровца“.
	 Разпореждайки	 така	
педантично	 върху	 наслед-
ството	 си	 и	 задълженията	
на	братовия	си	син	Нико-
лай,	Априлов	 се	 ръководи	
от	двойната	мисъл	да	про-
дължи	 собствения	 му	 род	
своето	битие,	опазвайки	в	
потомството	името	на	бла-
годетеля-родолюбец,	 и	 да	
има	всякога	един	Априлов	
в	поколенията,	който	да	се	
грижи	 за	 непрекъснатото	
изпълнение	 на	 завета	 по	
отношение	на	Габровското	
училище.	Това	 последното	
обаче	не	бива	постигнато.
	 През	лятото	на	1846	го-
дина	Кера	Априлова	е	хо-
дила	при	брат	си	в	Одеса,	
повикана	навярно	от	него,	
и	то	във	връзка	с	болестта	
и	завещанието	му.	За	това	
съдим	 по	 съобщението	 на	
габровския	 учител	 Цвят-
ко	 Недев	 до	 Неофит	 Рил-
ски	от	15	октомври	1846	г.	
Разменяйки	 мисли	 и	 чув-
ства	с	горещо	обичания	си	
учител,	 даскал	 Цвятко	 му	
обажда,	 че	 тъкмо	 в	 деня,	

когато	 пишел	 писмото	 си,	
била	се	завърнала	от	Оде-
са	Кера.	Тя	била	заминала	
два	 месеца	 по-рано	 „да	
види	брата	си“	и	сега	каз-
вала,	 какво	 той	 „мутлѫкъ	
ималъ	намеренiе	на	проля-
тъ	да	си	дойде	на	Габрово	
да	умре“.
	 Априлов	значи	се	е	но-
сил	с	мисълта	да	доживее	
последните	 си	 дни	 в	 род-
ното	 Габрово,	 което	 той	
е	 идеализирал	 отдалеч	 в	
спомените	си	от	детинство	
и	в	напредъка	му	оттогава	
насам.	Близо	до	училище-
то,	 което	е	увековечавало	
името	му,	после	едно	бла-
годарно	 гражданство	 и	 в	
една	родна	среда,	която	е	
знаела	да	зачита	заслуги-
те	му	по	българското	обра-
зование,	той	се	е	надявал	
да	намери	мир	за	болното	
си	тяло	-	при	тоя	здрав	и	
мек	планински	климат.	
	 И	 по-късно	 той	 про-
дължава	 да	 живее	 с	 тая	
мисъл	и	може	би	е	щял	да	
остане	 наистина	 в	 Габро-
во,	 ако	 посещението	 му	
-	 както	 трябва	 да	 предпо-
лагаме	 -	 не	 го	 е	 излеку-
вало	 от	 някои	 илюзии	 за	
сметка	 на	 родното	 място	
и	 на	 условията,	 все	 още	
първобитни,	 за	 живота	 в	
турската	провинция.	На	га-
бровци	 той	 е	 писал	 вече	
на	 10	 март	 1847	 г.,	 че	 се	
канел	„напролет“	да	отиде	
в	Цариград	за	здравето	си	
и	че	 „ако	му	олекне“	 там,	
щял	да	се	отбие	в	Габрово	
да	се	види	с	всички	близ-
ки.
	 Най-после,	 след	 дълго	
канене,	 Априлов	 потегля	
да	 осъществи	 едно	 завет-
но	свое	желание	-	да	види	
отново	 отечеството	 си.	
При	 какви	 обстоятелства	
той	 пътува	 и	 какъв	 е	 ре-
зултатът	 от	 посещението	
му	 в	 Цариград	 и	 Бурса,	
където	го	води	най-напред	
програмата	 му,	 не	 ни	 е	
съобщил	никой.	Ние	знаем	
от	самия	Арилов	само	тол-
кова,	 че	 той	 отива	 на	юг,	
за	да	облекчи	здравослов-
ното	 си	 състояние	 (срв.	
писмото	 му	 от	 10	 март	
1847	година:	„напролет	ще	

ида	в	Цариград	за	
здравето	си...“).	
	 Знаем	 също	
и	 някои	 крат-
ки	 подробности,	
съобщени	 от	 ду-
шеприказчиците	
му	 Н.	 Палаузов	
и	 М.	 Миланов	 на	
7	 май	 1848	 годи-
на:	 „От	 февруари	
1847	 година	Апри-
лов	 се	 намираше	
в	 Одеса,	 туряйки	
работите	си	вред.	
На	 10	 април	 той	
направи	 допълне-
ние	 към	 духовно-
то	 си	 завещание,	
съставено	 още	 в	
1844	 година,	 съ-
държанието	 на	
което,	както	пред-
полагаме,	 Ви	 е	
известно.	Като	ни	
задължи	с	подписи	да	при-
емем	 званието	 на	 душеп-
риказчици,	той	ни	предаде	
това	 завещание	 за	 съхра-
няване.	
	 В	 първите	 дни	 на	 ме-
сец	май	той	се	отправи	с	
параход	 за	 турските	 вла-
дения.	 Целта	 на	 пътува-
нето	 му	 беше	 да	 посети	
родината	си,	да	види	успе-
ха	на	училището,	за	което	
той	 толкова	 се	 грижеше	
и	 благотвореше,	 а	 повече	
за	да	поправи	своето	раз-
строено	 здраве.	 За	 това	
той	 се	 отправи	 за	 град	
Бурса,	където	използва	та-
мошните	 минерални	 бани,	
и	като	почувства	облекче-
ние	 от	 болестта	 си,	 пред-
приема	 обратния	 път	 за	
Русия.	
	 Но	по	пътя	от	Букурещ	
за	 Галац	 той	 се	 просту-
дява	 и	 заболява	 и	 на	 2	
октомври	1847	година	уми-
ра	в	Галац,	където	е	и	по-
гребан.	 Какъв	 вид	 болест	
го	сваля	в	 гроба,	не	ни	е	
известно“.
	 Между	 Бурса	 и	 Галац	
се	 пада	 посещението	 в	
Габрово.	 Трябва	 да	 пред-
полагаме,	 че	 щом	 се	 е	
решил	да	се	отбие	в	род-
ния	си	град,	като	мине	по	
сухо	 тоя	 дълъг	 и	 труден	
път,	той	се	е	чувствал	на-
истина	по-добре.	Баните	в	

Бурса,	които	той	е	правил	
в	 течение	 на	 близо	 три	
месеца,	 са	 го	 заздравили	
достатъчно,	 за	 да	 му	 да-
дат	субективно	правото	да	
се	излага	на	едно	крайно	
неудобно	 пътуване	 през	
България,	 от	 Цариград	 до	
Габрово	и	Букурещ.	
	 Пристигнал	 в	 Габро-
во	 на	 24	 август,	 Априлов	
престоява	 тук	 малко	 дни.	
Но	 той	ще	 е	 успял	 да	 се	
види	с	 всички	 габровци	и	
да	 изучи	 основно	 състоя-
нието	 на	 училището.	 За	
впечатленията	му	и	сторе-
ното	от	него	тоя	път	гово-
рихме	вече	при	историята	
на	 Габровското	 училище.	
И	 след	 като	 на	 29	 август	
прави	 ново	 дарение	 за	
любимото	си	създание,	Ап-
рилов	потегля	на	север,	за	
да	догони	Одеса,	където	го	
е	 чакала	 по-голяма	 сгода	
за	лечебния	му	режим.	
	 Какви	 впечатления	
е	 извлякъл	 от	 пътуване-
то	 си	 из	 България	 и	 къде	
се	 е	 спирал	 по-дълго,	 не	
знаем.	 Само	 за	 Търново	
ни	 се	 предава	 от	 стария	
книжовник	 П.	 Кисимов,	
че	 прочутият	 още	 тогава	
габровски	 родолюбец	 по-
сетил	 класното	 българско	
училище	в	града	и	останал	
доволен	от	обучението.	
	 „Помня	 го	 -	 предава	
ни	 Кисимов	 за	 1847	 го-

дина,	 -	 на	 бой	 нисичък,	
благообразен,	 за	 първи	
път	 видян	 от	 мене	 човек	
с	 бръснати	 мустаки	 бъл-
гарин,	 повече	 изглеждаше	
на	млад	момък,	 отколкото	
на	старец,	какъвто	беше“.	
	 Пътуването	през	Румъ-
ния	 е	 било	 по-трудно	 по-
ради	 захладнялото	 време.	
Идва	 и	 опасна	 простуда	
между	 Букурещ	 и	 Галац.	
Болестта	 на	 Априлов,	 ся-
каш	 спряна	 временно,	
избухва	 отново	 и	 в	 най-
тежка	форма	и	 той	 умира	
далеч	от	първа	и	от	втора	
родина,	 в	 Галац,	 където	
бива	 и	 погребан.	 Оттук	
костите	 му	 биват	 много	
по-късно	 пренесени	 и	 по-
гребани	в	Габрово.	
	 Никой	 от	 голямата	 то-
гава	 българска	 колония	
в	 Галац	 не	 ни	 е	 оставил	
поне	 една	 дума	 върху	 по-
следните	дни	и	последните	
изповеди	 и	 пожелания	 на	
великия	благодетел	и	така	
краят	му	се	губи	тъкмо	тъй	
в	мрака,	както	и	началото	
му.	
	 Остават	явни	за	света	
само	 крупният	 му	 жизнен	
подвиг	 и	 значителното	 му	
книжовно	 дело,	 които	 го	
поставят	 високо	 над	 тес-
ния	 хоризонт	 на	 епохата	
като	един	от	вечните	стра-
жи	 на	 българските	 нацио-
нални	и	културни	идеали.	



иМоти продава
апартаМенти и гаражи - ново 
строителство, в центъра се про-
дават на тел. 0897/87-18-22. [20, 
17]
заведение в Севлиево, РЗП 
250 кв. м, цена по договаряне, 
продава или дава под наем тел. 
0888/37-40-96. [16, 13]
Място, 632 кв. м, кв. Йонково, 
до Габрово хилс, се продава на 
тел. 0897/047-452. [16, 12]
къща в Чехлевци, до обхода, 
продава тел. 0897/047-452. [16, 
12]
тухлен апартаМент на ул. 
„Градище“ - 96 кв. м, се продава 
на тел. 0889/23-24-40. [22, 18]
къща с двор в село Карали - на 
3 км от Лесичарка, продава тел. 
0898/56-35-34. [8, 8]

спешно! двустаен апартамент 
на ул. „Свищовска“ продава тел. 
0896/858-958. [4, 2]
двустаен апартаМент, моно-
литен, цялостен ремонт, частично 
обзаведен, срещу Гарата продава 
тел. 0988/853-923. [3, 1]

иМоти купува
евтина къща, може и полусъбо-
рена, се купува на тел. 0895/752-
838.
купуваМ апартаМент - тел. 
0877/629-329. [11, 11]
купуваМ апартаМент - 
0876/750-396. [6, 2]

иМоти дава под наеМ
поМещение - 100 кв. м, с 300 
кв. м ППС, трифазен ток, вода, 
дава под наем или продава тел. 
0887/31-61-84. [28, 23]
реновирани и обзаведени офи-
си в сградата на ОББ се отдават 
под наем на тел. 0888/907-666. 
[22, 19]
гараж на пътя за болницата 
дава под наем тел. 0895/66-77-
87. [11, 10]
нов двустаен обзаведен апар-
тамент в центъра дава под наем 
тел. 0898/480-821. [15, 14]

офис в центъра се дава под 
наем на тел. 0898/679-010. [15, 
14]
апартаМент в центъра - полу-
обзаведен, дава под наем тел. 
0897/80-40-81. [11, 7]
поМещение в блок „Дунав-2“, 
подходящо за офис или  магазин, 
дава под наем тел. 0897/80-40-
81. [11, 7]
гараж в района на ул. „Гради-
ще“ дава под наем тел. 0895/48-
73-98. [11, 5]
квартира дава под наем тел. 
0988/350-241. [4, 2]

иМоти търси под наеМ
квартира за 1 (един) човек се 
търси на тел. 0894/229-973. [3, 
3]

зеМи
зеМеделски зеМи и гори се 
купуват на тел. 0894/23-24-25. 
[8, 2]

нощувки
къща за гости - Габрово, 
справки на тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощувки - тел. 0888/254-625, 
0879/272-528.

топ център нощувки - кабелна, 
климатик, интернет, се предлагат 
на тел. 0879/669-596. [25, 13]
нощувки в топ център - справ-
ки на тел. 0878/46-99-11. [22, 
15]
нощувки в идеален център се 
предлагат на тел. 0878/8469-911. 
[22, 15]

511 декември 2020 г.

 Вашата обява ще бъде отпеча-
тана още на следващия ден, ако 
бъде подадена в редакцията на 
„100 вести“ до 16.30 часа. 
 Цените на обявите са: 15 сто-
тинки на дума, без предлози и 
съюзи, за едно отпечатване; 30 
стотинки на дума за обява в каре; 
40 стотинки на дума в каре със 
сива подложка. 
 Можете да използвате специ-
алните отстъпки за годишни обя-
ви, ако вашата обява излиза през 
цялата година. 
 При текущите обяви всяка 11-
та е безплатна. 

недвижими имоти - продава, купува, наема; счетоводство; уроци; курсове; отопление; превози

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
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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

отопление
дърва за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
„Мг-лес“ продава дър-
ва за огрев - справки 
на тел. 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 нацепе-
ни дърва - бърза дос-
тавка. Справки на тел. 
0877/108-825.
дърва и разпалки в чу-
вали - 5 лв., безплатна 
доставка, се продават 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, се продават на 
тел. 0877/471-466.
доставка на пелети на 
място - 0884/709-093
нацепени дърва - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
нарязани, нацепени 
дърва - 85 лв., метрови 
- 75 лв.  - 0893/511-154.
донБаски въглища, 
екобрикети и пелети - 
0898/412-609, 0884/319-
403.
разпалки продава тел. 
0899/683-897. [33, 31]
режа Метрови дърва - 
тел. 0894/363-580 - Ива-
нов. [22, 19]

сухи разпалки в голе-
ми чували - 5 лв./брой, 
дърва в чували се прода-
ват на тел. 0876/29-43-
43. [24, 18]
незаБавна доставка на 
дъб и бук - нацепени, 80 
лв./куб. - 0886/652-152. 
[29, 17]
дърва за огрев - метро-
ви, нарязани и в чували 
- 0877/69-04-78. [28, 16]
дърва - нацепени, сурови 
и сухи, всякакъв вид - 80 
лв./куб., се продават на 
тел. 0896/183-637. [24, 
12]
дърва за огрев - 
0899/16-46-97. [10, 9]
готови дърва за огрев, 
нарязани и нацепени, дър-
ва в чували - 5 лв./бр., 
разпалки в чували - 5 лв./
бр., се продават на тел. 
0896/80-76-88. [14, 2]

уроци, курсове
център за профе-
сионално оБучение 
- гаБрово, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист,  мотока-
рист, машинист на път-
но-строителни машини, 

готвач, барман-серви-
тьор, козметик, фризьор, 
масажист, маникюр, пе-
дикюр, ноктопластика, 
строител, заварчик, ВиК, 
електромонтьор. Издава 
се държавен документ за 
правоспособност. Тел. 
0889/900-000, от 10.00 
до 14.00 часа.
педагог - помощ в под-
готовката за училище. По-
часово гледане на деца. 
Тел. 0887/219-240. [3, 3]

Билети, пътувания
автоБусни, саМолет-
ни БИЛЕТИ се предлагат 
на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

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 с бус - 3 т, 
фургон - 18 куб., падащ 
борд, количка. Фактури 
по ДДС. Тел. 0887/31-61-
84. [28, 23]
Бус - 0,45 лв./км - 
0894/004-045. [22, 21]
транспорт с бус до 3.5 
тона - 0882/266-155. [16, 
4]

преводи
преводи и легализации 
на документи в агенция 
„Свят“ - справки на тел. 
0895/505-656. 

еротика
МоМче под наем срещу заплащане - тел. 0879/296-
508. [16, 4]
ясновидство
изчистване на всичко негативно - 0895/221-868.

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО:
ПРЕДКОЛЕДНО ПАЗАРУВАНЕ в Одрин - 45 
лв.; дати: 05.12; 12.12. и 19.12.2020
СПА УИКЕНД в Хисаря - 2/1 нощ. със зак. 
и веч. 99 лв. 31.10-01.11; 21-22.11; 12-
13.12.2020
ВРЪХ ОКОЛЧИЦА - Рогозенско съкровище и 
историята на Козлодуйския бряг - 2/1 нощ.със 
зак. 93 лв. 10 - 11.10.2020
РИЛСКИ МАНАСТИР - Банско - Рупите - Ро-
женски Манастир - Мелник - Велинград - 3/2 
нощ. със зак. и веч. 139 лв. 16 - 18.10.2020
КРЪСТОВА ГОРА - връх Снежанка - Роженска 
Обсерватория - 2/1 нощ. със зак. и веч. 89 
лв. 10 - 11.10.2020
С. ЗЛАТОЛИСТ- Храм „Преп. Стойна“- Ро-
женски манастир - Сандански - Мелник - 2/1 
нощ. със зак. и веч. 109 лв. 10-11.10.2020
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД и дивата природа на 

еко- селище Омая – 3/2 нощ. със зак. и веч. 
145 лв. 16-18.10.2020
КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА ОТ ГАБРОВО:
!!!ПРОМО ЦЕНА ДО 15.10.2020!!!
КОЛЕДНА СКИ ваканция в Пампорово - 4 
нощ. със зак. обяди и веч. 269 лв. 25-
29.12.2020;
НОВА ГОДИНА в Пампорово - 3 нощ. - зак. 
и веч.; 1 празнична; 369 лв. 30.12.2020 - 
02.01.2021;
НОВА ГОДИНА В ОХРИД:
Х-Л БЕЛВЮ – 3 нощ., със зак. и веч. (две 
празнични) 475 лв. 30.12.2020 - 02.01.2021;
Х-Л МЕТРОПОЛ - 3 нощ. със зак. и веч. (две 
празнични) 485 лв. 30.12.2020-02.01.2021;
Х-Л ГРАНИТ - 3 нощ., със зак. и веч. (две 
празнични) 525 лв. 30.12.2020 - 02.01.2021;
Х-Л СИЛЕКС - 3 нощ. със зак. и веч. (две 
празнични) 529 лв. 30.12.2020 - 02.01.2021.

счетоводство
счетоводна кантора 
„конто-експерт“ - сче-
товодни услуги, ГО-
ДИшНО ПРИКЛюЧВАНЕ, 
ДАНъЧНИ ДЕКЛАРАцИИ -  
справки на тел. 066/804-
066

счетоводно оБслужва-
не - 0896/858-955. [11, 9]

счетоводна къща: сче-
товодно обслужване, го-
дишни данъчни деклара-
ции, годишно приключ-
ване, регистрация на 
фирми - 0898/480-821

оБявите онлайн
www.100vesti.info - сайтът на вестник „100 
вести“, Ви дава възможност да подадете 
своята обява и реклама по електронен път 
като използвате опцията МАГАЗИН на пър-
вия ред в онлайн платформата на вестни-
ка. От падащото меню избирате параме-
трите на своята заявка и по електронен 
път се разплащате за услугата. 
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автоМоБили продава
рено сценик, 1.6 Е, 
1999 г., газ-бензин, за 
1150 лева продава тел. 
0879/407-167. [6, 5]
рено Меган Сценик - 
1999 г., 1.6 куб. см, 90 к. 

с., обслужена, с бензин/
АГУ, климатик, за 2000 лв. 
продава тел. 0885/530-
109. [19, 7]
форд фокус - комби, 
в отлично състояние, ре-
гистриран и обслужван, 
като нов, продава тел. 
0878/347-099. [12, 5]
рено Меган Сценик за 
1300 лева се продава на 
тел. 0899/005-208. [5, 2]
форд фиеста 1.4 TDCI 
продава тел. 0885/598-
651. [5, 1]
сеат, 2003 г., дизел, цена: 

2100 лв., продава тел. 
0893/712-546. [4, 1]

авточасти/Магазини
катализатори изкупу-
ва тел. 0894/52-52-58. 
[20, 18]
нови калници за Жи-
гули се продават на тел. 
0899/005-208. [5, 2]
разпределителен вал, 
водна помпа и др. се про-
дават на тел. 0899/005-
208. [5, 2]
пежо 405, 1.6 i, 1995 г., 
с газ, за части, 680 лв., 

продава тел. 0898/760-
175. [4, 1]

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

скрап, стари
автоМоБили
фирМа „вайкар“ изку-
пува стари и нови, излезли 
от употреба МПС. Вземане 
от място - 0999/009-008.

коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [15, 3]
коли за скрап се купуват 
на тел. 0897/82-80-88. 
[12, 3]

гуМи
зиМни гуМи КАМА - за-
пазени, 2 бр., 185/65/14, 
продава тел. 0899/39-60-
60. [3, 2]

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

строителство
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 
качество. Тел. 0895/752-
838.
фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637.
кърти, реже, зида, 
ВиК, ел. фаянс  - тел. 
0878/943-895

изгражда тераси - 
0897/931-088.

фирМа с ниска оферта. 
Чисти от А до Я къщи, 
мази, дворове. Извърш-
ва и строителни работи. 
Почиства материали. Тел. 
0899/601-444, по всяко 
време. [33, 29]
къртя Бетон, камък - 
тел. 0888/544-438. [11, 5]
строителни реМонти 
от А до Я - 0897/215-513. 
[19, 7]

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.
Монтаж гипсокартон, 
окачени и растерни тава-
ни, декоративни и нестан-
дартни фигури, шпакловка 
и боя - тел. 0878/822-
996.
шпакловки, Боя, гип-
сокартон, плочки, ма-
зилки, изолации и др. - 
0898/672-883. [11, 6]
шпакловане, Боядис-
ване, фаянс, теракота, 
изолации - тел. 0899/97-
07-57. [7, 5]

изолации
алпинисти, скеле - 
0898/907-400.
алпинисти - 0899/321-
190
изолации, скеле - 
0878/943-895

израБотва

оградна Мрежа 
произвежда, гвоз-
деи и телове на 
заводски цени 
се предлагат на тел. 
0886/650-175.

израБотка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.
Метални конструкции 
изработва тел. 0885/72-
46-71. [10, 3]

щори

Eт „кастело“ - щори 
- външни и вътрешни, 
врати - блиндирани, 
входни, автоматични, 
гаражни, ролетки - 
охранителни, догра-
Ма - алуминиева, PVC, 
Бариери - автома-
тични - 066/87-04-89, 
0888/255-318

ел. инсталации,
реМонти
електротехник  - 
0885/040-447. [11, 5]
дреБни електроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [17, 5]

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.

коМини чисти машинно 
- 0898/538-938.

вик
източване на септични 
ями - тел. 0889/177-737.
Машинно отпушване, 
ВиК ремонти - 0887/680-
034.
отпушване на канали - 
0889/177-737.
вик реМонти - 0894/22-
05-09. [27, 25]

дограМа
ет „александър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.

н и ко конструкции 
оод произвежда и 
Монтира прозоре-
чни систеМи REHAU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[17, 14]

реМонт на
електроуреди 
и електроника
реМонт на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313.
реМонт на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313. [28, 19]
ел. уреди поправя 
0894/22-05-09. [27, 25]
реМонт на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 17]

реМонт на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [4, 1]
реМонт на всички мар-
ки автоматични перални - 
тел. 0888/294-214. [16, 4]

градини, Басейни

ландшафтен ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на двор-
ни места, озеленява-
не, водопадни и ез-
ерни форми, скални 
кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

услуги
кърти, чисти, извозва - 
0889/177-737.
рязане, кастрене на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
заваръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [8, 2]
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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.

Реклàми и îáяви в “100 веñти”

всеки ден в 

нов брой

раБота 
предлага
таксиМетрови шо-
фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [24, 23]
фирМа търси работник 
за автомивка и монтьор 
гуми. Справки на тел. 
0894/677-099. [22, 21]
раБотник за мелница 
за пластмаси се търси 
на тел. 0887/39-63-71. 
[11, 10]
МеБелна фирМа „фо-
реста МеБел“ - гаБро-
во търси да назначи 
мебелисти и шприцьор 
с опит. Справки на тел. 
0886/332-968. [19, 7]

транспортна фир-
Ма наБира шофьо-
ри на гондоли с 
категория „с+е“. За 
контакти: 0887/818-
462. [18, 6]

Мц „хипокрена“ търси 
болногледач за мъж на 75 
години в град Севлиево. 
С възможност за преби-
ваване в дома на болния. 
Осигурено възнагражде-
ние и храна. Справки на 
тел. 0878/979-019. [8, 2]
„теспоМ“ ад търси да 
назначи фрезист на уни-
версална фреза. Справки 
на тел. 0879/123-678 или 
на място. [11, 3]
„теспоМ“ ад търси да 
назначи шлайфист цен-
трови шлайф. Справки на 
тел. 0879/123-678 или на 
място. [11, 2]
студио търси козме-
тичка  - справки на тел. 
0884/006-098. [1, 1]

работа предлага; продава/купува; автопазар; строителство, ремонти, изолации, услуги; лекари

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 урология 
къМ университетска 
Болница „лозенец“ 
(б. Правителствена бол-
ница) - гр. София. Ам-
булаторни прегледи вся-
ка събота и неделя в 
кабинет в гр. Габрово, 
ул. „Николаевска“ 195 
след уговорка на тел. 
0898/74-48-14.

продава Машини
Монофазен електро-
жен за 100 лева се про-
дава на тел. 0886/744-
200. [11, 4]
електрическа „щил“ - 
1800 вата, продава тел. 
0896/656-221. [11, 4]

продава Материали
каМенни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
циМентови коло-
ве се продават на тел. 
0888/390-082. [20, 14]
каМък за дувар продава 
тел. 0878/928-538. [5, 2]

продава

оБзавеждане
каМина-печка за 50 
лева се продава на тел. 
0884/94-82-08. [11, 8]

продава разни
доМашна гроздова 
ракия - 50 градуса, 8.00 
лв., се продава на тел. 
0896/858-958. [4, 2]
пералня - полуавтома-
тична, нова, керемиди - 
нови, греди, оградни ци-
ментови колове, климатик 
„Мицубиши“ продава тел. 
0898/305-248. [4, 1]

продава тор
угнила говежда тор, 
със собствен самосвал 
(2 тона), продава тел. 
0899/41-41-53. [12, 8]

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

купува Материали
пункт за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637.
всякакво желязо 
от място изкупува тел. 
0897/82-80-88. [12, 3]

животни продава
две заплодени кра-
ви, на второ теле, 1300 
лв./бр., продава тел. 
0899/41-41-53. [12, 8]
прасе - 120-130 кг, про-
дава тел. 0876/522-774. 
[6, 6]
прасета - 100 и 200 кг, 
продава тел. 0879/377-
654. [4, 3]
гълъБи-кепета и па-
уни - 5 лв., продава тел. 
0886/744-200. [11, 4]
кокошки-носачки , 
патки, кокошки, може 
и заклани, и домашни 
петли, малки биволче-
та се продават на тел. 
0884/006-098. [1, 1]

днес, петък, обяви за “100 вести”
се приемат от 9.30 до 14.30 - на място

НОВО РАБОТНО ВРЕ-
МЕ от 9.30 до 16.30 
ч. има гишето за обя-
ви на входа на редак-
цията - Габрово, ул. 
„Отец Паисий“ 2.  
След 16.30 ч. обяви се 
приемат в редакцията 
на 4 етаж. 
Вашата обява ще 
бъде отпечатана още 
на следващия ден, ако 
бъде подадена до 16.30 
часа.

 Вашата обява ще 
бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде 
подадена в редакцията 
на „100 вести“ до 16.30 
часа. Цените на обявите 
са: 15 стотинки на дума, 
без предлози и съюзи, за 
едно отпечатване; 30 
ст./дума за обява в каре; 
40 ст./дума в каре със 
сива подложка. При теку-
щите обяви всяка 11-та 
е безплатна. 

 

дкц сиас - гр. габрово, 
кв. Младост, ул. „чумерна” 
№ 15а, тел. 066/866 000

  д-р красиМира стойнова
  д-р цветоМира илиева 

ВАШЕТО ЗДРАВЕ Е НАША ГРИЖА!

изБор на нов личен лекар
записване на регистратура до 31.12.2020 г.

ВНИМАНИЕ! В края на годината обявите, които 
излизат повече пъти, продължават и през 2021 
година. Сигнатурите са разделени до края на 
2020 г. и през 2021 г. Примерно, при въведена 
обява за 33 пъти на 4 декември сигнатурата е 
[19-1], т. е. до края на декември, и  [14-1] през 
януари.

хотел за доМашни лЮБиМци
хотел за доМашни лЮБиМци в гаБрово очаква 
своите посетители. Справки на тел. 0887/130-350. 
[12, 6]

Медицински Материали
нова сгъваеМа инвалидна количка за 220 лева 
се продава на тел. 0899/005-208. [5, 2]

КУХНЕНСКИ
ШКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МеБеЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

О Б Я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, 
ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

(МЗ ОХ-904/03.11.2020 г.)
 30 бр. вакантни длъжности за МАТРОСИ за 
военни формирования във Военноморските сили: 
Варна и с. Приселци. 
	 Длъжностите,	за	които	може	да	се	кандидатства,	
са:	„Младши	разузнавач	в	морска	специална	разуз-
навателна	 група”,	 „Шофьор-агрегатчик	 в	 транспорт-
но-домакинско	отделение”,	„Младши-механик	на	АТТ”,	
„Палубен	 моряк”,	 „Младши	 водолаз”,	 „Помощник-	
готвач”,	„Младши	моторист	на	моторен	катер”		и	др.	
 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ до 08.01.2021 г. ВЪВ  
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „Софроний 
Врачански” 1А.
 Изисквания:	образование	–	средно	или	по-висо-
ко;	-	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;	-	да	не	са	
осъждани;	 -	 за	 отделни	 длъжности	 да	 притежават		
свидетелство	за	управление	на	МПС	категория	„С”;	-	
за	отделни	длъжности	да	покриват	медицински	стан-
дарти	за	годност	за	плавателна	служба	за	надводни	
кораби.
	 Размерът	на	месечното	възнаграждение	е	не	по-
малък	от	924	лева.

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

 Телефони за информация в Командването на 
ВМС: 052/552 104, 052/552 109 и 052/552095.  

Справка: www.comd.bg.
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Борис БЕРОВ
РЕЧНИК: Ава, Апела, Орз, Тру.
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вела лазарова

- Г-жо Лазарова, какъв отдел е 
„Комплектуване, обработка и катало-
гизация”?

-	Той	е	комплексен	отдел	(нарича-
ме	го	КОК).	В	него	работим	четирима	
библиотекари.	С	Теодора	Генева,	Дара	
Георгиева	 и	 Ценка	Маркова	 се	 стре-
мим	да	бъдем	организирани	и	 точни.	
Коректно	да	отразяваме	информация-
та,	да	обработваме	и	предоставяме	за	
ползване	 новонабавената	 литература	
и	 периодика.	 Без	 тяхната	 всеотдай-
ност,	професионализъм	и	отговорност	
към	 изпълнение	 задачите	 на	 отдела	
той	 нямаше	 да	 отговаря	 на	 изисква-
нията	на	новите	реалности.	Основните	
насоки	се	определят	от	годишен	план.	
Чрез	 покупка,	 абонамент,	 дарение	
или	 депозит	 се	 осигуряват	 необходи-
мите	 на	 читателите	 информационни	
източници.	Това	 включва	 подбор,	 на-
бавяне,	 обновяване	и	обогатяване	на	
библиотечните	фондове	 и	 колекции	 с	
традиционни	библиотечни	документи	и	
нетрадиционни	носители	на	информа-
ция;	тяхната	регистрация,	библиотечна	

обработка	и	каталогизация,	опазване-
то	им;	представянето	им	в	традицион-
ни	и	електронни	каталози.

- Как започна развитието Ви на 
библиотечен специалист?

-	До	1993-1994	година	отделът	беше	
в	сградата	на	читалище	„Априлов-Па-
лаузов”,	на	втория	етаж.	В	една	малка	
стаичка	 работехме	 пет	 души.	 Запо-
чнах	 с	 инвентиране.	 В	 работата	 ме	
въведе	 Ваня	 Цанкова	 -	 ръководител	
на	отдела.	Благодарна	съм	и	на	спе-
циалистите	Маргарита	Братованова	и	
Павлина	Георгиева.	

Работата	на	отдела,	възлово	място	
и	регионален	център	за	54	библиотеки	
с	фонд	над	3000	тома	в	областта,	за-
почнах	 сама	 да	 организирам	 от	 2002	
година.	 Многопосочната	 му	 дейност	
винаги	 е	 изисквала	 вниманието	 на	
хората	в	него,	любов	към	книгите,	по-
знаване	на	авторите.

- Основните направления на от-
дела?

-	Те	са	две.	Първата	стъпка	е	ком-
плектуването.	При	него	е	необходимо	
да	 се	 следят	 всички	 книжни	 борси,	
електронни	 книжарници,	 интернет-
каталози,	 цялата	 книжна	 продукция	
в	 България.	 Всяка	 седмица	 онлайн	
следим	 новите	 заглавия,	 подготвяме	
хартиен	каталог,	който	обикаля	всички	
звена	в	библиотеката.	Колегите	дават	
заявки	за	броя	книги.	След	одобрение	
от	директора	 книгите	се	поръчват	по	
Интернет.	 Работим	 директно	 с	 над	
60	 издателства,	 които	 са	 наши	 парт-
ньори:	 „Хермес”,	 „Захари	 Стоянов”,	

„Хеликон”,	„Изток-Запад”,	„Колибри”	и	
много	други.	Също	така	и	габровските	
книжарници	 „Том	 I”,	 „Златеви”	 и	 „Хе-
ликон”.

Преди	 години	 книгите	 се	 предла-
гаха	на	място	от	дистрибутори	и	ние	
правехме	 избор.	 Беше	 време,	 когато	
се	 купуваха	 много	 екземпляри.	 Сега	
от	 художествената	 литература	 се	 ку-
пуват	 по	 два	 броя	 за	 Заемна	 и	 по	
един	екземпляр	за	филиала.	Също	по	
един	 екземпляр	 е	 специализираната	
научна	 литература.	 Ако	 трябва,	 се	
заявява	още	един	брой.	От	 началото	
на	годината	са	закупени	и	обработени	
3330	 книги.	 Дарените	 от	 организа-
ции,	 фирми,	 институции,	 частни	 лица	
са	 1110.	 Всяка	 година	 се	 абонират	
около	 75-80	 заглавия	 текуща	 перио-
дика	 -	 вестници,	 списания,	 бюлетини.	
Годишно	постъпват	около	3-4000	 тома	
дарения,	чиято	обработка	е	подборна.	
Сред	даренията	са	тези	на	Милка	Пу-
рел	-	„Моите	спомени”,	Иван	Минчев,	
режисьор	 на	 карнавала	 -	 художест-
вена	 литература	и	 списания	 -	 цялото	
течение	 на	 музикално	 списание	 „Ри-
тъм”,	 Националната	 библиотека	 „Св.	

Св.	Кирил	и	Методий”,	още	габровски	
и	други	автори.	От	години	редакциите	
на	 вестниците	 „100	 вести”	 и	 „Росица”	
предоставят	безвъзмездно	за	 габров-
ската	библиотека	своите	издания.	На	
сайта	на	библиотеката	са	имената	на	
всички	дарители	на	периодиката	през	
текущата	година.	Те	се	вписват	и	в	ре-
гистър	на	дарителите,	който	предстои	
да	бъде	публикуван.

Нашите	 сърдечни	 благодарности	
към	 всички	 дарители	 (повече	 от	 200	
годишно),	 помогнали	 за	 обогатяване	
фонда	на	регионалната	библиотека.

Повече	от	1/3	от	постъпленията	са	
в	резултат	на	даренията.

Отчисление	 е	 другото	 направле-
ние.	 Периодично	 е	 прочистването	 на	
фонда	от	много	екземплярни,	физиче-
ски	изхабени	и	повредени	книги.	Има	
и	 вторичен	 подбор	 на	 неактивните	
части	 на	 фонда.	 Изготвят	 се	 актове,	
отразяват	се	корекциите	в	библиотеч-
ни	документи	и	каталози.

Фондът на РБ "апРилов-
палаузов” е 261 500 тома. 
Обработката	 и	 каталогизирането	

на	библиотечните	документи	са	проце-
си,	които	формират,	създават	и	осигу-
ряват	 функционирането	 и	 опазването	
на	 библиотечния	 справочен	 апарат,	
представен	 в	 традиционен	 фишов	 и	
автоматизиран	 вариант.	 За	 сайта	 на	
библиотеката	 се	 подготвят	 информа-
ционни	 списъци	 за	 нова	 литература.	
Поддържат	 се	 рубриките:	 „Нашето	
предложение”,	 „Избрахме	 за	 вас”,	

„Търсим/предлагаме”,	 „Текуща	 перио-
дика”,	„Нови	заглавия”.	Всичко	това	е	
в	услуга	на	нашите	редовни	читатели.	

- Кое още определя възловото 
място на отдела в Регионална биб-
лиотека?

-	Това	 е	 системата	от	 електронни	
бази	 данни	 и	 каталози,	 Инвентарна	
книга,	 Книга	 за	 движение	 на	 фондо-
вете,	 Генерален	 каталог	 на	 книгите	 в	
традиционен	вид	 (от	1945	 г.	до	днес);	
електронен	каталог	на	книги	и	нетра-
диционни	носители	на	информация	(от	
1944	г.	до	днес),	достъпен	в	локалната	
мрежа	 и	 Интернет,	 както	 и	 на	 кни-
гите	 на	 български	 език	 от	 периода	
1944	 -	 1994	 г.;	 електронен	 каталог	 на	
периодичните	 издания;	 ретроспектив-
но	 е	 изработен	 каталог	 на	 книгите	
от	 Освобождението	 (1878)	 до	 1944	 г.,	
електронен	каталог	на	старопечатните	
издания	 (1806-1878	 г.).	Тук	се	завежда	
цялата	 документация	 по	 придобиване	
и	отчисляване	на	библиотечните	доку-
менти	в	Регионална	библиотека	„Апри-
лов	 -	Палаузов”.	Извършва	се	първи-
чен	и	вторичен	подбор	на	фондовете	
и	 колекциите,	 годишен	 абонамент	 на	
периодични	 издания,	 тяхното	 получа-
ване	 и	 регистрация,	 ретроспективно	
издирване	 на	 липсващи	 заглавия	 и	
докомплектуване.	

Така	че	читателят	може	да	влезе	в	
Интернет	каталога	на	сайта	на	библи-
отеката	 чрез	 опция	 електронни	 ката-
лози,	да	провери	заглавие	или	автор,	
към	които	има	интерес.

- Критерият за купуване на нови 
книги? 

-	Да	отговарят	на	профила	на	биб-
лиотеката	 и	 търсенията	 на	
читателите	-	общодостъпна,	
учебна	 и	 художествена	 ли-
тература,	 детска	 художест-
вена,	 детска	 научнопопу-
лярна,	 научни	 издания,	 ен-
циклопедии,	речници	и	др.

Регистрираните	в	Регис-
търа	 към	 Министерството	
на	 културата	 библиотеки	
имат	 право	 да	 участват	 в	
проекти.	

	Участваме	в	проекти	за	
попълване	 на	 фонда	 пред	
Министерство	 на	 култура-
та.	Регулярно	литература	се	
купува	през	цялата	година.

Добър	 атестат	 за	 нас	
е	 успешното	 участие	 на	
библиотеката	 в	 сесиите	 по	
програма	„Българските	биб-
лиотеки	 -	 съвременни	 цен-
трове	 за	 четене	 и	 инфор-
мираност”	 към	 Министер-
ството	 на	 културата.	 След	
обявяването	 на	 конкурса	
екипът	на	библиотеката	из-
готви	 проектопредложение,	
кандидатства	 по	 програ-
мата	 за	 сумата	 от	 25	 000	
лева.	Благодарение	на	това	
библиотеката	 се	 обогати	 с	

1538	тома	от	различни	области	на	зна-
нието.	 Заглавията	 на	 книгите	 са	 съо-
бразени	с	културните	и	образователни	
потребности	на	 гражданите,	 които	се	
обслужват	от	библиотеката.	В	проекта	
бяха	включени	и	издателства	за	спе-
циализирана	 литература	 –	 история,	
география,	медицина,	 психология,	фи-
лософия,	 езикознание.	 Предпочитани	
издателства	с	богата	българска	книж-
на	 продукция	 са	 „Захари	 Стоянов”,	
„Жанет	45”.	

Най-много	 след	 месец	 от	 пос-
тъпването	 на	 новите	 книги	 при	 нас	
те	 отиват	 при	 читателите.	 С	 около	
5000-5300	 книги	 се	 обогатява	 фондът	
годишно.	

- Голямо внимание отделяте и на 
коя друга дейност? 

-	 На	 инвентаризацията.	 За	 някол-
ко	 години	 е	 проверен	 целият	 фонд	
на	 библиотеката.	 Колекциите	 от	 ста-
ропечатни,	 редки	 и	 ценни	 издания,	
справочен	 фонд,	 фондът	 на	 отдел	
„Краезнание”	 подлежат	 ежегодно	 на	
инвентаризация.	

През	2019-2020	година	е	талониран	
и	проверен	фондът	на	отдел	„Заемна	
за	възрастни”.

	 В	 условията	 на	 COVID-19	 целият	
ни	 състав	 се	 организира	 и	 успяхме	
да	 талонираме	 и	 проверим	 всички	
налични	 книги	 (59	 000	 тома)	 в	 този	
най-голям	отдел	на	библиотеката.	Така	
успешно	приключихме	инвентаризаци-
ята.	 Пак	 в	 условията	 на	 противоепи-
демични	 мерки	 от	 епидемията	 през	
пролетта	 се	 наложи	 да	 се	 работи	

дистанционно.	 Част	 от	 колегите	 от	
отдела	се	включиха	в	ретроконверсия	
на	краеведската	картотека,	друга	част	
работиха	на	място.

- Методическата работа като ак-
цент?

-	 Всяка	 година,	 с	 изключение	 на	
тази	 заради	 ковидпандемията,	 два	
пъти	годишно	се	провеждат	обучител-
ни	 семинари	 с	 новоназначените	 биб-
лиотекари	от	областта	в	Габрово	и	Се-
влиево.	На	територията	на	Габрово,	в	
кварталите	и	селата	на	общината	има	
17	действащи	читалищни	библиотеки.	

В	областта	има	голямо	текучество	
на	такива	кадри	и	пред	тях	се	акцен-
тира	на	отговорността	-	обработка	на	
библиотечния	 фонд,	 нови	 документи,	
наредби,	 изготвяме	 различни	 помага-
ла	 в	 помощ	 на	 библиотекаря.	 Освен	
това	 ходим	 на	 място	 и	 помагаме	 в	
квалификацията	на	библиотечните	слу-
жители,	 преглеждаме	 документацията	
и	пр.

- По-лесно и по-бързо се работи 
с новите технологии.

-	Да.	С	едно	чукване	на	два	клави-
ша	се	вижда	какво	излиза	на	книжния	
пазар.	 По-рано	 се	 съобразявахме	 с	
донесеното	от	доставчика.	Важен	мо-
мент	е	подборът.	Не	може	всичко	да	
притежаваме.

- Най-търсена литература от чи-
тателите? 

-	 В	 момента	 това	 е	 художестве-
ната	 литература.	 Предлагаме	 всички	
нашумели	 заглавия.	 Любими	 чужди	
автори	са	Филипа	Грегъри,	Крис	Кар-
тър,	Джон	Конъли,	Ю	Несбю,	Камила	
Лекберг	и	др.	

Това,	че	периодиката	е	затворена	
за	 ползване	 от	 пролетта,	 наистина	
ощетява	 читателя.	 Все	 още	 не	 рабо-
тим	 с	 електронни	 книги.	 Още	 не	 са	
уредени	правата	на	национално	ниво.

Сега,	в	навечерието	на	коледните	
и	 новогодишни	 празници	 от	 новите	
постъпления	книги	бих

пРепоРъчала на читателите 
токоРаз исто. "БългаРия. 
истоРически Роман. куБРат. 
том 1-2”:
„Уважаващият	 себе	 си	 народ	 не	

иска	 друг	 да	 разказва	 историята	 му,	
а	я	пише	и	помни	сам.	Преди	народът	
да	изчезне,	изчезва	неговата	история,	
паметта	 му.	 Народ,	 който	 не	 помни	
собствената	си	история,	я	учи	от	раз-
казите	на	другите	и	се	оглежда	в	тях	
като	 в	 криво	 огледало.	Тогава	 обаче	
той	 вижда	 тяхното	 отношение	 към	
себе	си	и	външността	си,	отражението	
си	 и	 няма	 да	 знае	 кой	 е	 всъщност.	
Историята	е	начин	да	познаваш	и	да	
виждаш	 себе	 си	 чрез	 предците	 си,	
тя	 е	 следа,	 която	 народът	 оставя	 в	
света”.

Камелия	 Кучер	 -	 автор	 на	 пре-
възходните	 романи	 „Дом”:	 „Домът	 ти	
е	 там,	 където	 ти	 казват	 „довиждане”,	
когато	си	тръгваш.	А	това	значи,	че	ще	
ти	кажат	„здравей”,	когато	се	върнеш”.	

„Нощ”:	„Младите	смятат,	че	с	въз-

растта	 копнежите	 отслабват,	 но	 гре-
шат.	Има	и	един,	който	расте	с	годи-
ните.	Желанието	някога	нещо	да	се	е	
случило	иначе”.

	 „Сън”:	 „Човек	 трябва	 да	 има	
какво	 да	 разказва	 на	 внуците,	 нали	
животът	 трябва	 да	 е	 труден,	 за	 да	 е	
интересна	историята	-	никой	не	обича	
да	слуша	за	лесни	работи.	В	тях	няма	
поука”.	

Ивинела	Самуилова	и	Илиана	Ни-
колова:	„И	замириса	на	бабини	гозби	
и	спомени”	-	единствено	по	рода	си	у	
нас	 кулинарно	 издание,	 събрало	 ав-
тентични	готварски	рецепти	от	нашите	
баби	и	съкровени	истории	за	тях.	Със-
тавител	на	сборника	е	Ивинела	Саму-
илова,	автор	на	романа	„Бабо,	разка-
жи	 ми	 спомен“	 (родена	 в	 Севлиево,	
„Любима	 книга	 на	България“,	 2016	 г.).	
Когато	кани	читателите	си	да	й	изпра-
тят	рецепти	за	любими	бабини	гозби,	
придружени	 със	 спомен,	 Ивинела	 не	
подозира,	че	резултатът	ще	е	толкова	
„интересно,	 задушевно	и	полезно	че-
тиво,	чиято	стойност	не	е	само	силно	
емоционална,	но	и	много	практическа	
и	 в	 известен	 смисъл	 -	 документално	
ценна“.	 С	 помощта	 на	 Илиана	 от	 ку-
линарния	блог	„Щъркелово	гнездо“	тя	
подбира	рецепти	както	за	любими	на	
всички	 традиционни	 ястия,	 така	 и	 за	
малко	 познати	 гозби,	 характерни	 за	
различни	 краища	на	България.	Те	ще	
ви	пренесат	в	уюта	на	бабиния	дом	в	
градове,	села	и	махали,	а	споделени-
те	истории	ще	ви	затрогнат.

Вече	 има	 голям	 интерес	 и	 към	
„Алманах:	 Традиции	 и	 празници	 на	
българите”,	който	предстои	до	дни	да	
бъде	 в	 ръцете	 на	 най-нетърпеливите	
читатели.	 Той	 започва	 така:	 „Заедно	
с	историята,	вярата	и	езика,	традици-
ите	са	това,	което	ни	прави	българи.	
Но	 именно	 традициите	 и	 обичаите	
са	 най-непознати	 за	 нас,	 съвремен-
ните	 градски	 хора.	Тази	 книга	ще	 ни	
открие	един	стар	нов	свят,	 който	ще	
ни	направи	по-богати	и	много	повече	
българи”.

- Какво показва дългогодишният 
Ви опит в библиотечната работа? 

-	Всеки	ден	е	като	ново	начало	с	
предизвикателства	 в	 работата.	Техно-
логиите	може	и	да	са	много	развити,	
но	 все	 още	 нито	 една	 компютърна	
програма	не	може	да	замени	специа-
листа,	включително	в	информацията	и	
намирането	на	подходящите	книги.

Намирам,	 че	 новото	 време	 не	
поставя	 избор	 между	 компютъра	 и	
книгата,	 между	 модерното	 и	 тради-
ционното,	 а	 търси	 синтеза	 между	
тях.	 Изпълнявайки	 успешно	 своите	
задачи	 по	 комплектуване,	 обработка	
и	каталогизация	на	библиотечните	до-
кументи,	отделът	има	възлово	място	в	
структурата	на	библиотеката.	

Регионална	 библиотека	 „Априлов	
-	Палаузов”	-	Габрово	заема	достойно	
място	в	изграждане	на	съвременното	
информационно	 общество.	А	 четенето	
на	добра	книга	е	като	среща	с	добър	
човек.

Четеíетî íà дîáрà кíиãà е 
кàтî ñрещà ñ дîáър приятел

Светла Лазарова, главен библиотекар и методист в РБ "Априлов  -  Палаузов":

Светла Лазарова е родена в Габрово. Завършва Държавния библио-
текарски институт - София, магистърска степен във ВТУ „Св. Св. Ки-
рил и Методий”, специалност „Библиотечно-информационни дейности” 
(Комуникационен и библиотечен мениджмънт). От 1990 г. работи в 
Регионална библиотека „Априлов - Палаузов” - Габрово. Главен библио-
текар, завеждащ направление „Комплектуване, обработка и каталоги-
зация” от 2002 г. - възлово място в Регионална библиотека. Методист 
от 2015 г. Оказва експертно-консултантска помощ, квалификационна 
дейност, координира дейността на читалищните библиотеки в облас-
тта. 

Светла Лазарова и Ценка Маркова пред генералния каталог на книгите в библиотеката.


