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Невена Петкова:
Нека съхраним
това, на което
ни научи 2020 грижата един към
друг, копнежа да
бъдем заедно
За най-значимите събития през отминалата 2020 година в област Габрово, за
акцентите в работата на областната администрация, за предстоящите събития през
2021 година разказва областният управител Невена Петкова.
на страница 3

Таня Христова: Благодаря на всички, които
изпълниха със смисъл и значение 2020 година

Предстои много работа, отговорност и ангажираност, каза в първите дни на новата година кметът на Габрово
Дома на хумора и сатирата
(ул. „Д-р Никола Василиади“)
до моста на ул. „Христо Ботев“,
които са общинска собственост, както и пространството
на бившия Техникум по текстил.
Във връзка с предстоящо
инвестиционно проектиране
за оформяне на тази крайречна зона, имаме намерение да
включим идеите на гражданите
в заданието за проектиране, а
по време на самото проектиране ще има фаза за обществено
обсъждане, за да се включат
най-добрите градоустройствени
решения. Бъдещата инвестиция
ще има значително въздействие върху градското пространство и качеството на средата. А
след проектирането ще търсим
възможности за финансиране
както чрез собствен ресурс,
така и чрез външно финансиране, в рамките на новия програмен период 2021 - 2027.
- Какво точно се предвижда да се случи там. Има идея
за въжен мост между двата
бряга на Янтра, това е любопитно, ще стане ли?
- В резултат на поканата,
която отправихме към габровци
да дадат свои идеи за реали-

продължава от брой 1
Женина Денчева
- Кога ще стартира проектът за обновяване на зоната
до река Янтра в близост до
Спортна зала „Орловец“ откъм
десния бряг и Дома на хумора
и сатирата?
- През последните близо
десет години успешно изпълнихме няколко инфраструктурни проекта, които благоустроиха немалка част от крайречните пространства и по този начин те се превърнаха в любимо
място на габровци за разходки,
спорт, игри, фитнес на открито.
По този начин се стремим да
изявим връзката между града
и реката.
Актуалната ни цел е да продължим вече започнатото благоустрояване и естетизиране
на средата от двете страни
на Янтра. Амбицията ни е насочена към зоната в близост
до Спортна зала „Орловец“ и
Дома на хумора и сатирата.
Територията включва терените
по двата бряга на река Янтра,
в обсега северно от моста до

Община Габрово с акт заради концерта
на Миро, кметът ще го плати лично
Габровци, най-вече младите, бяха с маски

Вчера Регионалната здравна инспекция в Габрово е връчила акт за административно
нарушение на кмета на община
Габрово Таня Христова заради
празничния концерт на 30 декември 2020 година.
„Подписах акта без възражения. Считам, че институцията Община Габрово не
валутни
курсове

трябва да бъде натоварена с
тази санкция. Финансовия ангажимент за нея ще поема
лично”, написа Таня Христова
във Фейсбук.
Общината има тридневен
срок по закон за обжалване на
акта, а глобата за юридически
лица е между 1500 и 3000 лева.
Концерт за изпращане на

прогноза
ЗА ВРЕМЕТО

габровски спортисти, парапети,
на които влюбените да закачат катинари, изложбена площ,
градски плаж с лодки и водни
колелета и др.
Нашата цел е чрез провеждане на конкурс за избор
на най-добро проектно решение да постигнем максимално
приобщаване на прилежащите
на реката терени с подходящи
благоустройствени мероприятия за създаване на зони, не
само за озеленяване, рекреация и спорт, но и за обществено-обслужващи дейности.
Търсят се комплексни решения
за цялостното ново осмисляне
и оформяне на крайречната
зона със свой запомнящ се
индивидуален облик. Ще бъдат
търсени възможности за създаване на атрактивни градски
дейности по бреговете на реката, с ограничаване на автомобилното движение, доколкото
е възможно, с респект към
околната среда, чрез екологични съоръжения и създаване на
възможности за осигуряване на
средствата за поддръжката на
тази трансформация на крайречната зона.
продължава на стр. 8

Намаляват
случаите на
коронавирус

старата година по-рано от 31
декември в Габрово се прави
от няколко години. За първи
път на 30 декември на площад „Възраждане” се събраха
толкова много хора. На сцената преди популярния Миро
пяха вокалисти от школата на
Талеви „Звезди в аванс“, група „Дарк Флейм“ и обичаните от феновете „Соул Бемол“.
Габровци реагираха различно
в социалните мрежи. Според
част от хората не е редно да
има такова събитие по време
на пандемия. Други твърдят,
че концертът е на открито,
организацията е добра и имат
нужда от този празник който
истински е повдигнал настроението им, за което са благодарни на кмета.
Здравният министър Ангелов предупреди още на другия
ден, че това е нарушение на
противоепидемичните мерки и
организаторите на концерта ще
бъдат санкционирани.

USD - 1.59062, EUR - 1.95583, CHF - 1.80911, GBP - 2.16929

зиране на крайречните зони,
постъпиха интересни предложения, като много от идеите се
допълват или повтарят.
Често споменавани са велоалеите – били те специално
и само за най-малките, свързани с досегашните велоалеи
в града или тръгващи в съвсем
нови посоки и маршрути, като
местността Градище например.
Сред предложенията са паркинг за колелета и зона с препятствия и съоръжения, в която
колоездачите и любителите на
скейтборди, кънки и тротинетки да усъвършенстват уменията си. Има идеи за различни
площадки – баскетбол, стрийт
футбол и хандбал, фитнес на
открито, площадка за деца със
специални потребности, мини
голф игрище, стена за катерене, зона за паневритмия.
Мястото е свързано с Дома
на хумора и съвсем естествено
присъстват и предложения за
статуи на хумористични персонажи, карнавални картини и
други пъстри, весели и нестандартни елементи.
Има идея за въжен мост
между двата бряга на Янтра,
за Стена на славата с именити

За периода 31 декември
2020 г. - 3 януари 2021 г. в РЗИ
- Габрово са съобщени 15 потвърдени случая на COVID-19.
Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово - 9 случая, община Севлиево - 3 случая, община
Трявна - 1 случая, и община
Дряново - 2 случая.
От потвърдените 15 случая
в областта: 7 пациенти с леки
симптоми или без симптоми на
домашно лечение, 8 пациента
са хоспитализирани в лечебни
заведения за болнична помощ.
Три са починалите за този
период в област Габрово: от
община Габрово - двама мъже
на 62 г. и на 68 г., от община
Севлиево - мъж на 85 години.
Случаите на новия коронавирус, потвърдени у нас към
момента, са общо 203051. От
тях 72962 са активни. 122411 са
излекуваните лица. 944 от тях
са регистрирани през изминалото денонощие.

ВТОРНИК 90/1о

Млада жена е с опасност
за живота след побой
На 31 декември в 19 часа
в РУ - Габрово е получено съобщение от дежурния лекар в
Центъра за спешна медицинска помощ - Габрово, че на
същата дата около 13:30 часа
техен екип е посетил адрес
на ул. „Ангел Кънчев“, където
е намерена 21-годишна жена
в безсъзнание. Тя е откарана
в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“,
където при извършения скенер
са установени множество хематоми и кръвоизлив в мозъка
в резултат на нанесен побой.
Впоследствие жената е изпад-

СРЯДА 10о/2о

ЧЕТВЪРТЪК 6о/-10

нала в кома и до момента е
с опасност за живота. Вследствие на извършените процесуално-следствени действия криминалисти са задържали двама
младежи (на 18 г. и 22 г.) и
жена на 34 години, и тримата
от Габрово, които са съпричастни към извършеното деяние.
Работата по случая продължава. В РУ - Габрово е образувано досъдебно производство за
извършено престъпление по чл.
129, ал.
1
от
НК.
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Втората пратка ваксини срещу
COVID-19 пристигна в България вчера
се разрешение и за трета
ваксина, обясни още министър Ангелов.
„Хубавото е, че бройката на желаещите да се
ваксинират във всички
фази, както са разписани
в самото начало, се увеличава. Нека българските
граждани да са спокойни,
че всеки, който иска да
бъде ваксиниран, ще получи безплатна ваксинация.
Всичко, което е записано
във ваксинационния план,
ще се случи. Ще има безплатни ваксини за всеки,
който доброволно е заявил, че желае“, допълни
министърът на здравеопазването.

До момента в Изпълнителна агенция по лекарствата са постъпили четири сигнала за нежелани
лекарствени реакции след
поставянето на ваксините срещу COVID-19. Едната
странична реакция е била
замайване, за около 15
минути след поставянето,
две оплаквания за локална
болка на мястото, където
е поставена ваксината, а
едно медицинско лице е
съобщило за леко повишаване на температурата си.
Всички оплаквания са преминали за по-малко от ден.
По отношение на заболяемостта в страната министър Ангелов, посочи, че

се наблюдава пречупване
на кривата и се отчитат
задоволителни резултати,
което се дължи на въвеждането на противоепидемичните мерки. България
вече е на 24-то място по
заболяемост и на трето по
смъртност от 30 страни в
Европейския съюз и Европейското икономическо
пространство.
„Благодарим на всички български граждани,
които съвестно изпълняваха мерките. Само така,
с разбиране и заедно,
трябва да действаме като
един отбор и победата над
COVID-19 ще е наша“, каза
още проф. Ангелов.

Песен „ГАБРОВО” по
музика на Манол Цоков
отбелязва 80 години от
рождението му

„Втората пратка ваксини срещу COVID-19 пристигна в България. Вече е
започната организация по
тяхната спедиция до пет
точки в страната с логистична фирма. Следващата
стъпка е те да достигнат
до всички 28 регионални здравни инспекции в
страната, за да продължи
ваксинацията на всички
желаещи, които са определени в първата фаза на
ваксинационния план. До
две седмици се очаква да
завърши тази първа фаза
и веднага да започне втора, където е предвидено
ваксинирането на всички
желаещи от домовете за

възрастни хора, като общата бройка на ползвателите на тази услуга е 15
000, а на персонала, който
се грижи за тях 11 000.
В момента се уточнява и
броят на желаещите да се
ваксинират учители, които
също попадат във втора
фаза на плана“. Това заяви минситърът на здравеопазването проф. Костадин
Ангелов.
До шести януари се
очаква становището на
европейския регулатор за
втората ваксина срещу
COVID-19 на Moderna, след
което ще стартира и доставянето й в държавите от
Европейския съюз. Очаква

На градина по преценка
на родителите

хвърлят кръста в Трявна
Приключи санирането на сградата на основно Ще
на Йордановден при стриктно
училище “Васил Левски” в Плачковци
спазване на мерките

Децата в задължителна
предучилищна възраст - на
градина по преценка на
родителите до 29 януари.
Министър Вълчев издаде
заповед по предложение
на кмета на Габрово Таня
Христова относно посещението на детски градини
от деца в задължителна
предучилищна възраст.. С
цел предотвратяване разпространението на вируса
сред децата, техните семейства и екипите на детските градини, е дадена
възможност за посещение
по избор, по решение на
родителите. Решението е
за детските заведения в
Община Габрово и важи
за периода от 04 януари
до 29 януари 2021 г. (20
работни дни). Директорите
на детските градини трябва да бъдат уведомени
писмено за отсъствието на
децата от родителите.

След проведена от
Община Трявна обществена поръчка с предмет
„Извършване на строително-монтажни работи по
фасади на основно училище “Васил Левски”- топлоизолация и дограма,
гр. Плачковци“, приключи
ремонтът на сградата на
ОУ “Васил Левски” в град
Плачковци.
Средствата са в размер на 133 420,66 лв. с
ДДС, а фирма изпълнител е “Екострой - Трявна”
ООД.
Финансирането е осигурено от целева субсидия на Министерството на
образованието и науката,
след изпратено писмо от
директора на учебното заведение Ценка Гьонкова,
съгласувано с кмета на
Община Трявна.
изолация, частична подРемонтните дейности мяна на дограма, хидроивключват фасадна топло- золация на козирката на

Електроразпределение Север АД,
Разпределителен обслужващ център
Габрово и Горна Оряховица
уведомява своите клиенти, че:
На 18.01.2021 г. от 12:00 до 12:30 ч. и от 16:00 до 16:30 ч.
поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения
на електрозахранването в района на град Габрово, ул. „Василка Бенева“ № 1, ул. „Орловска“ № 192, ЕТ „Ломън - Стефко
Стоянов“, „Аревик“ ООД, „Дейвид и Миг“ ЕООД, „Чапек“ ЕООД,
„Атанасов авто 74“ ЕООД, „Парос“ ООД, „Валентин Петров 2004“
ООД, „Джи пласт“ ООД, ЕТ „Росен Михайлов“, „Пехливанов
2012“ ООД, „Редауто“ ООД, „Подем Габрово“ ЕООД, „Кранови
компоненти“ ООД, ул. „Георги Илиев“ № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13,
15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38 и 39, ул.
„Георги Стефанов“ № 8, 41, 43, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79 и 81, ул.
„Златарска“ № 91, ул. „Липница“ № 7, 9 и 10, ул. „Огоста“ № 1,
ул. „Русалка“ № 31, кв. Стефановци № 79, ул. „Ямбол“ № 1, 2, 5 и
7, ЕТ „Напредък - Емилия Димова“, ЕТ „Фори - Пенчо Николов“,
бунгало на върха, ул. „Златарска“ № 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34,
35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 53, 54, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 73, 75, 79, 82, 83, 84, 85 и 86, ул. „Просвета“ № 14,
16, 18, 20, 25, 27 и 35, ул. „Хвойна“ № 3, 8, 9, 13, 15, 17 и 19, ул.
„Цанка Цонева“ № 9, ЕФ „Мелиса“, „ЙО - МА“ ЕООД, ул. „Василка Бенева“ № 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
36, 37 и 39, ул. „Георги Стефанов“ № 5, 7, 9, 19, 30, 32, 34, 35, 36,
38, 41, 42, 44, 46, 48 и 50, ул. „Минка Стефанова“ № 12, 14, 18, 19,
20, 21, 25, 27, 29, 30 и 33, ул. „Русалка“ № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 16,
17, 19 и 22, „Хрис ХГ“ ЕООД, ЕТ „ВМХ-91 - Владимир Христов“,
ул. „Бойката“ № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25,
28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41 и 43, ул. „Златарска“ № 2,
4, 8, 9 и 11, ул. „Индустриална“ № 11, 14, 29 и 33, ул. „Орловска“ № 195 и 201, ул. „Съдружие“ № 4, „Глутников авто“ ЕООД,
„Ним транс“ ООД, „Петрол“ АД, „Пътстрой - Габрово“ АД, „Влаев
авто“ ООД, „Реставрация и консервация“ ООД, „И-Груп 2012“
ООД, „Илекс“ ООД, „Стена“ ООД, „Меско“ ЕООД, „Ем Пи Ай“
ООД, „Ринката“ ЕООД, „Тера Трейд“ ООД, „Топливо“ АД, „Лафка
маркет“ АД, „Уудмат“ ООД, кв. Бойката - „Нова Деница“ АД, ул.
„Бойката“ № 60, „Кей. Ел. Ем. Ем.“ ООД, кв. Бойката - „Станчо
Колев“ ЕООД, ул. „Индустриална“ № 10 и 71, „Булстрой - СМК“
АД, „Дема КК“ ООД, ул. „Индустриална“ - „Херб Системтехник“
ЕООД, ул. „Индустриална“ - „Техномат - Меркурий“ ЕООД, ул.
„Индустриална“ № 30, 32 и 36, „Елит“ ООД, ЕТ „Боги-Н Б. Генчев“, ЕТ „Оворбаг - Петко Колев“, „Стийл“ ЕООД, „Топ инвест“
ООД, „Фореста мебел“ ЕООД, „Белин“ ООД, „СМГ - Стомано И“,
„Томе“ АД, местност Устието - В и К ООД - Габрово.
Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център - Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700
1 61 61.

входа за ученици, шпакловане на компрометирана
каменна зидария, демон-

таж на метални решетки
и изработване на нови,
както и други дейности.

2700 фирми са поискали
подкрепа с оборотен капитал
Близо 2700 търговци са поискали подкрепа чрез оборотен капитал до момента чрез Националната
агенция за приходите. По тази схема търговците, засегнати от противоепидемичните мерки, наложени с
4 заповеди на министъра на здравеопазването, могат да получат 20%,
респективно 10 % от оборота си за
съответните периоди на 2019 г. или
2020 г. Кандидатстването става по
електронен път, чрез портала за еуслуги на НАП и системата ИСУН,
уточниха от приходната агенция в
София.

Отпускането на безвъзмездната
финансова помощ става в срок от
7 дни от одобрението на проектното предложение. Изплащането ще
може да започне след получаване
на одобрение от Европейската комисия, което се очаква в близките
седмици. Допълнителна информация
за условията за кандидатстване
и механизмите за отпускането на
помощта може да се получи в специалната рубрика в сайта на НАП
– https://nap.bg/page?id=799 или на
телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.

През 2020 година се
навършиха 80 години от
рождението на Манол Цоков, известен български
джаз музикант, композитор, почетен гражданин
на град Габрово.
Годишнината беше отбелязана с различни инициативи, подпомогнати
от Община Габрово, като
една от тях беше реализирането на идеята на Илко
Илиев за създаване на
песен „ГАБРОВО“ по музика на Манол Цоков, текст
Райна Ботева и аранжимент Илко Илиев. Солисти - Цветомир Цанков и
Драгомира Драшкова.

Ритуал по хвърляне на
Светия кръст в Трявна ще
има, но при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Ритуалът ще
бъде извършен на Богоявление на традиционното
място – железния мост в
района на читалище „Пенчо Славейков – 1871“.
В трите храма в град
Трявна “Свети Архангел
Михаил”, “Свети Георги” и
“Свети Никола” ще бъдат
извършени богослужения.
В 9:00 ч. на 6-ти януари
започва Света Литургия, а
след нея ще бъде извършен водосвет.
Шествието ще започне
около 11:00 ч. от храм “Св.
Георги”, но в него няма да
участват граждани, а само
църковни служители.
Малко след 11:00 ч. на
моста в района на тревненското читалище ще
бъде извършен традицион-

***
Маестро Манол Цоков е
български музикант, създател през 1965 г. на „Хотклуб Габрово“ – първия
следвоенен джаз клуб в
България и на Международния Диксиленд парад
през 1983 г. Ръководи
„Оркестър Габрово“, „Диксиленд Габрово“, „Суинг
дикси бенд Габрово“. Той
е роден на 5 януари 1940
г. в Габрово. Завършва
Априловската гимназия и
Държавната консерватория в София.
През 2002 година е
обявен за почетен гражданин на Габрово.

ния водосвет и хвърлянето
на кръста във водите на
река Тревненска.
Община Трявна призовава хората, които желаят
да присъстват на ритуала,
да се съобразят с противоепидемичните мерки,
да носят лични предпазни
средства и да спазват 1,5
м дистанция помежду си.
За спазване на мерките
ще следят служители на
РУ “Полиция” – Трявна и
Община Трявна.
* * *
Йордановден е един от
най-големите християнски
празници, отбелязва се на
6 януари. Това е денят, в
който Йоан Кръстител кръщава в река Йордан Исус
Христос. Смята се, че който пръв хване кръста, ще
бъде много здрав и всичко
ще му спори. В миналото
този, който хванел кръста,
бил богато награждаван.

Електроразпределение Север АД,
Разпределителен
обслужващ център
Габрово и Горна Оряховица
уведомява своите клиенти, че:
На 18.01.2021 г. от 13:30 до 15:00 ч. поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни
смущения на електрозахранването в района на община Габрово, с. Яворец, с. Драгановци, с. Драгиевци,
с. Новаковци, с. Гъбене, с. Камещица, с. Смиловци, с.
Борското, с. Дебел дял, с. Музга и Почивна станция
„Люляци“.
Север АД, Разпределителен обслужващ център
- Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите
клиенти за възникналото неудобство и се надява на
разбиране. Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.
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ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА,
ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ
УЧИЛИЩА(МЗ ОХ-949/19.11.2020 г.)

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА,
ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ
ВИСШИ УЧИЛИЩА (МЗ ОХ-904/03.11.2020 г.)

16 бр. вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ в Съвместно 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 Врачански” 1А.
Изисквания: за някои от длъжностите се изисква притежание за авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни
скокове, за други – свидетелство за управление на МПС категории „С” или „С+Е”
- да не са по-възрастни от 40 години, лицата, отговарящи 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 конкурса –
032/607010, 032/607011, 032/607012.
Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531;
066/800257. Справка: www.comd.bg.

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 разузнавателна
група”, „Шофьор-агрегатчик в транспортно-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-високо;
- 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 стандарти 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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Невена Петкова: "Нека съхраним това, на което ни научи
2020 - грижата един към друг, копнежа да бъдем заедно"
ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

- Г-жо Петкова, кои са
най-значимите събития според Вас през 2020 година в
област Габрово?
- Трудно е да степенуваме по този начин събитията,
особено в светлината на една
година, белязана от знака на
пандемия. Вероятно поради
това първото, което изникна
в съзнанието ми след въпроса
Ви, е завършването и освещаването на новия храм на
Габрово „Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“. Умишлено го приемам
за събитие, защото това е
истинско тържество за душите на всички. И още едни
камбани забиха отново след
дълги години мълчание - тези
в църквите в селата Белица
и Енчевци. Това са прекрасни
събития, които се случиха благодарение на много дарители
и разбира се, с подкрепата на
държавата.
„Събитие на годината“ или
сред най-значимите такива
заслужават да бъдат и всички онези малки жестове на
съпричастност, на които станахме свидетели. Постъпките
на всички, които изразиха по
един или друг начин своята
подкрепа към хората на първа
линия в борбата с Ковид, към
непознатите, към онези, които
имаха нужда от помощ.
Значими наричам още
всички реализирани събития
на територията на областта
ни в условията на непрекъснати противоепидемични мерки,
изолация, дистанция, защото
зад всички тях стоят екипи от
хора, които въпреки всичко,
намираха нестандартни начини, за да се случат. Благодаря на кметовете за техните
усилия, които дават видими
резултати и работят за своите граждани. Благодаря и на
културните институции, които
чрез дейността си съхраниха и
повдигаха духа ни.
Безспорно тук ще отбележа и събития, които са в
услуга на хората и ще дават
своите резултати и занапред,
и това са откритите вече Западен обходен път и единственият Технологичен парк извън
столицата.
Не на последно място ще
отбележа и три събития от
календара на Областна администрация, които показват последователност и са в сферата
на образованието и културата.
Това е нашият „Културен жест“,
част V от поредицата „Дързостта да бъдеш първи“, който
адаптирахме към ситуацията и
смея да кажа, че напълно кореспондира с името си, защото стана първата поредица от
виртуални събития в областта,

което включваше виртуални
послания и четения и изложба, реализирана с Държавен
архив - Габрово, отново от
дистанция.
Видими бяха и Националните дни за учене през целия
живот, които се случиха по
един блестящ начин в Габрово - нещо, за което настоявах
да се случи именно тук, за-

от годината, които отложихме
или не реализирахме, защото
мерките не позволяваха. Считам, че отговорното отношение
към здравето на хората изискваше точно това - знаете,
нямаше възстановка на Шипченските боеве, която винаги събира хиляди зрители на
едно място. Отложихме едно
национално пълномащабно

чен проект „Обход на Габрово,
включително тунел под връх
Шипка“ за финансиране от
Програмата през следващия
програмен период. Вследствие
на координирани действия с
Областно пътно управление
- Габрово и редовно инспектиране на състоянието на републиканската пътна мрежа на
територията на областта бяха

Габрово - Думници, Гайтани,
Прахали, Гледаци, Мрахори,
Чавеи, Пецевци, Златевци,
Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци,
от вътрешната водоснабдителна мрежа на Габрово”.
Що се касае до строеж:
реконструкцията на довеждащ
водопровод до ПСПВ „Стоките” и източен водопрово-

Областният управител Невена Петкова с творческия екип на ДТ "Рачо Стоянов", реализирал „Под игото - 1894-та”
щото това е градът, дал толкова много първи личности и
достижения в различни сфери
на живот - научно-техническия
прогрес, индустрия, култура
и образование. Ученето през
целия живот е развитие, към
което трябва да добавим и
социална функция, защото резултатите на едни, означават
нови знания и придобити умения за други и така процесът
е неспирен. Като областен координатор на програмата за
мен е важно да достигаме до
повече хора и да променяме
нагласите от учене за диплома
към учене за умения.
Още едно събитие заслужава внимание и то е „Движи
се безопасно“ - с фокус върху
културата за движение по пътищата и намаляване на пътния травматизъм.
- Пандемията отложи
много от предвидените събития, кои бяха те?
- За съжаление, не бяха
малко и плануваните събития
за различни критични моменти

учение, свързано с реакцията
при кризи. Отворено остана и
събитието, което трябваше да
завърши поредицата дейности
от „Културен жест“ с церемония и отличаване на дейци на
културата и изкуствата. И това
не е, защото не можеше да се
проведе online, но вярвам, че
идеята, която носи това събитие, трябва да се преживее, а
не да се случва дистанционно.
- Знаем, че целите, които
залага за работа Областната администрация, не могат
да са различни всяка година, защото са подчинени на
по-дългосрочни цели, както
и се основават на различни
стратегически документи. Но
можем ли да поставим някои
акценти от дейността от изминалата година?
- В сектор транспортна инфраструктура мога да отбележа активната работа в състава
на работна група за подготовка на Програма „Транспортна
свързаност“ 2021-2027 г., в резултат на което имаме вклю-

осигурени средства за изготвяне на технологични проекти
и превантивен ремонт на 5
пътни участъка.
В сектор ВиК с инициативата и участието на областен
управител в МРРБ се предприеха необходимите действия за
промяна на законодателството
по отношение статута и работата на малките ВЕЦ.
Няма как да не поставя
акцент и на няколко от водните проекти в региона, с
реализирането на които до
голяма степен ще се решат
дългогодишни проблеми. С цел
преодоляване на кризата във
водоснабдяването в началото на годината в резултат на
съвместната дейност между
областен управител, кмет на
Община Габрово и управител
на ВиК дружеството се състояха срещи със заинтересованите институции, вследствие на
които бяха осигурени средства
и започна работата по проект „Водоснабдяване на група
села на територията на област

ден клон за питейна вода участък: източен водопровод,
клон от ПСПВ „Стоките” до
разпределителна шахта при с.
Буря - с. Добромирка - етап 1,
участък № 2: водопровод от т.
1120 до т. 276.1 (с l = 5 421,00
м'), можем да кажем, че освен
средства, вече има издадено
разрешение за строеж.
Разбира се, щом говорим
за ВиК сектор, не мога да
пропусна нашите ангажименти,
свързани с осигуряване сигурността и безопасността на
населението и земеделските
стопанства и нашите задължения при съвместните проверки на язовирите в областта.
Вследствие реформите в сектора мога да ви споделя, че 8
от 20 язовира бяха предадени
за управление на новосъздаденото Държавно предприятие
„Управление и стопанисване
на язовири” от общините. Това
е дейност, която продължава и
през настоящата година.
Работихме активно и по
проект „Въвеждане на Обща-

та рамка за оценка (CAF) в
българската администрация” нещо, което е невидимо за
гражданите, но е от особена
важност. Той е в изпълнение
на Стратегия за развитие на
държавната администрация
2014-2020 г. и Пътната карта за
нейното изпълнение 2015-2020
г. и през годината бяха реализирани два етапа. Първият
етап от внедряването на CAF
в Областна администрация Габрово приключи с изготвянето и утвърждаването на доклад за проведена самооценка
на Областна администрация
- Габрово. Едно от най-важните неща по време на процеса
на самооценка за изготвянето
на доклада е направеният цялостен и обстоен преглед на
администрацията от вътрешен
екип. В резултат се получи
точна картина за състоянието
на администрацията и яснота
кое работи добре и кое - не
толкова. Екипът очерта 141
силни страни, 69 области за
подобрение и съответно бяха
предложени 76 мерки за подобрение. Вторият етап приключи с утвърден План с мерки
за подобрение на Областна
администрация - Габрово.
- Какво предстои в работата на администрацията?
- В чисто административен
план ще кажа, че предстои
отново годишно планиране на
целите и дейностите. Предстои
ни актуализация на Областния
план за личностно развитие.
Изпълняваме всички онези
мерки и дейности, в обхвата
на които заляга стриктна финансова политика; управление
на риска; качествено и в срок
предоставяне на административни услуги; контрол по законосъобразността на решенията на общинските съвети
и актовете на кметовете и
всички онези регламентирани
дейности, които администрацията изпълнява. Предстои ни
преброяване на населението и
жилищния фонд, където също
имаме ангажименти, както и
организиране провеждането
на парламентарни избори.
Продължаваме да привличаме публични инвестиции в
Габровска област - в пътна и
водна инфраструктура, с която
подобряваме условията на живот и създаваме предпоставки
за привличане на частни инвестиции.
- Какво е Вашето пожелание към жителите на областта
за новата 2021 година?
- Пожелавам на всички
здраве! Нека съхраним това,
на което ни научи 2020 - грижата един към друг, копнежа
да бъдем заедно и близо до
семейство и приятели! Нека
преоткрием света през 2021
година и той да е едно по-добро място!

До края на януари библиотека "Априлов - Палаузов" ще работи до 17:30
Савина Цонева

От 4 до 31 януари 2021 г.
РБ „Априлов – Палаузов” ще
работи до 17.30 часа. Обслужването на читатели в Детски
отдел, филиала и Заемната за
възрастни става при засилени
противоепидемични мерки –
задължително носене на маска, дезинфектант на ръцете и
спазване на дистанция наймалко от 1,5 м. В зоните за
заемане на литература не се
позволява струпване на читатели.
Максималният брой на
посетителите, които могат да
присъстват едновременно в залите, е двама, като времетраенето на престоя е до ½ час.

Всички читатели са длъжни
да използват предоставените
им ръкавици за еднократна
употреба.
Възможността за заемане
на книги след предварителна заявка остава. Заявката
може да бъде направена по
телефон, имейл или на място.
Препоръчва се на потребителите да ползват електронния
каталог https://ilib.libgabrovo.
com/ за избор на конкретни заглавия и онлайн услугата
„Моята библиотека” за заявка
на литература и презаписване
на заети документи. Заетите
библиотечни материали може
да бъдат презаписани и на тел.
066 806210 – Заемна за възрастни, на 066 806327 – Детски

отдел, или съответно на имейл:
libgb_zv@abv.bg и do_gabrovo@
abv.bg. За филиала на ул. „Йосиф Соколски” – 0878649754. До
края на извънредната епидемична обстановка заявките са
безплатни.
Информационно обслужване при постъпили запитвания и
изработване на библиографски
справки се заявява чрез имейл
на съответния отдел или чрез
опцията „Попитай библиотекаря” на сайта на библиотеката
www.libgabrovo.com. Библиотеката продължава да извършва
по електронен път и други библиотечни услуги (предоставяне на писмена библиографска
и фактографска информация,
ретроспективни библиографски

издирвания, електронни копия на библиотечни документи). Библиографските справки
се изпращат по имейл или
се получават на място като
писмените справки, ретроспективните библиографски издирвания, доставката на библиотечни документи от страната
и чужбина; копирани, сканирани, ламинирани материали се
предоставят възмездно според
утвърдения ценоразпис на Регионална библиотека „Априлов
- Палаузов” – Габрово.
Чрез сайта www.libgabrovo.
com могат да се ползват и
всички дигитални услуги и ресурси на РБ „Априлов – Палаузов”. Напомняме Ви и за
възможността да ползвате Ди-

гиталната библиотека „Ръкописи, старопечатни книги, редки
и ценни издания“ (http://kin.
libgabrovo.com/), както и Дигиталната библиотека „Габровски
периодичен печат“ (http://e-lib.
libgabrovo.com/).
Библиотеката притежава
машина за почистване на книги чрез UV стерилизация, от
която читателите могат да се
възползват. Освен това всяка
върната книга се подлага на
72-часова карантина и през
това време не се предоставя
на друг читател.
Обслужването на потребители в отдел „Краезнание”,
читалните и отдел „Изкуство”
става само с конкретно посочен източник с всички библи-

ографски данни след предварително подадена заявка или
попълнена заемна бележка на
място. В тези отдели се допуска по един посетител, като
времетраенето на престоя му
е до 1 час.
Не се разрешава ползването на настолните компютърни
конфигурации в библиотеката
и ползването на текущи периодични издания.
Не се допускат посетители
извън зоните за обслужване.
Уважаеми читатели, спазвайте противоепидемичните
мерки!
Посещавайте библиотеката
задължително с маска!
Спазвайте препоръките за
социална дистанция!
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Петко Хинов публикува в книжарницата на Амазон Киндъл в електронен вариант новата си книга

2020: Записки от една необичайна година
Книгата вече се предлага в книжарницата на Амазон
Киндъл https://www.amazon.com/dp/B08RY64SSP. Електронният вариант е оформен като книжна книга с корица,
илюстрации, съдържание, обемът е 229 страници.
Книгата „2020: Записки от една необичайна година“ ,
събрала като дневник мислите на писателя в случващото се, е изказ на много размисли, чувства, откровения...
Всъщност в увода към книгата си Петко Хинов с таланта
си на писател най-точно е изказал своите намерения:

Драги читателю,
Пред теб са нахвърляните през 2020 година мои записки
– мисли, които са се родили било от реалността на тази кобна
година, било от сънищата, надвиснали над ума и проникнали
отвъд хоризонта на възприятията; това са проникновения, откровения, разбулвания, изкопчвания от властта на събитията
чрез размисъл, отзив, вътрешно противопоставяне, скитания
из смислите на думите и нещата от битието и съзнанието ни
или просто въздишки в стихове.
Споделям ги, по молба на приятели, с надеждата, че в тях
има зрънца за други врабчета, гладни като мен за правда и
добро. Запазвам хронологичния им ред, въпреки изкушението да ги натъкмя тематично (и следователно, неестествено за
един дневник).
Илюстрация към книгата „Записки от една необичайна година“ ,
П. Хинов, Севлиево, 28 декември 2020 г.
нарисувана от 9-годишния син на Петко Хинов.

Опит да чета съвременен роман…
От „Записки от една
необичайна година“...

2020: Записки от една необичайна година: Notes
from an Uncommon Year (Bulgarian version) Kindle
Edition
by Petko Hinov (Author) Format: Kindle Edition
See all formats and editions
Kindle Edition - $4.35

…нелош сюжет, за пандемия от
птичи грип. Но от самото начало нещо ми тежи в начина на
писане. Постепенно осъзнавам
какво е. Романът е написан сякаш „по филм“ – преобладава
„сценичното“, „сценаричното“, а

не собствено романното, литературното, художественото. Вейдле
говори за „смъртта на романа“
още преди век. Романът от този
тип съществува на ниво „увлекателност“, но не по-далеч от него.
Словесната му тъкан е бедна.
Стилистично средно, посредствено равнище. Езикът е „заглушен“
от „киното в него“. Може би за-

това не чета съвременни романи
– дори хубави сюжети са много
често „заглушени“ от „киното в
тях“. В по-старата художествена
литература понякога един малък
откъс те пленява със словото
си, две-три изречения ти вземат
дъха, грабват ума от тялото ти и
те пренасят в някаква земя неизведана. Все повече осъзнавам

огромната вреда, която видеокултурата е нанесла и продължава
да нанася върху словесното изкуство с неговите високи изисквания и възпитателно въздействие
върху ума на поколения. Живеем
в бедняшки времена. Във всяко
едно отношение.
П. Хинов, 7 април 2020 г.

Интервю на Издателство „Изток-Запад“ с Петко Хинов:

Преводачът трябва да е невидим

Петко Хинов работи и живее със семейството си в
Севлиево. Писател, преводач, разказвач на аудиокниги, музикант и певец. Със съпругата си китайка имат три деца.
Роден е в Пловдив на 4 септември 1972 г. През 1991
г. завършва Английската езикова гимназия в Пловдив. През
1996 г. завършва Софийския университет със специалност
„Китаистика“ (магистър) и втора специалност „Румънска филология“.
Преводач, автор и редактор на християнска литература в
издателство „Св. апостол и евангелист Лука“, София (1993–
2010).
Автор на статии, пътеписи, очерци и есета в областта
на християнската философия и богословие, езикознанието
и литературознанието. Автор на поезия, детски разкази,
историческо-богословската книга „Баташките новомъченици“
(С. 2006), на художествено-научния сборник „Българско
народознание и превод“ (С. 2019), също и на богослужебна
поезия и химнография на църковнославянски език.
През периода 2010–2013 г. е преподавател по английски език в град Фошан, провинция Гуандун, Китай. От 2012  
година досега е сътрудник и преводач от старокитайски,
съвременен китайски език, старобългарски и староруски език
в издателство „Изток-Запад“, както и преводач на свободна
практика.
Участва в учредяването на Асоциацията на книгоиздателите на Китай и страните от Централна и Източна Европа
(АККСЦИЕ) на 23 август 2018 г. в Пекин.
	Награди:
• 2014 — Специална награда за годината на Съюза на
българските преводачи за изключително високи постижения
в областта на превода, за превод от старокитайски на книгите „Тридесет и шестте стратегеми“ и „Нощни разговори край
огнището“ (Издателство „Изток-Запад“);
• 2015 — Национална награда на Министерство на културата „Христо Г. Данов“ за художествен превод на „Сън в
алени покои“, т. 1 от Цао Сюецин;
• През август 2017 г. Петко Т. Хинов получава престижната китайска Награда за особен принос към китайската
книга.

- Какво трябва да знае
любопитният читател за
Петко Хинов?
- Според мен не е нужно да знае нещо особено.
За разлика от писателя и
поета, преводачът е невидим, той трябва да въплъти в своята душа словото
на автора и да го пренесе
тайнствено в словото на
родния език. Преводачът
живее с едно вълшебно
неспокойствие – ще ми
стигне ли времето на живота да споделя с читателите всичко, което обичам
и намирам за ценно? Той
е четящ и пишещ човек,
което означава – високосоциален, общуващ човек,
дори да живее в малка
килия в далечна планина.
- Вие сте носител на
награда на Министерство
на културата „Христо Г.
Данов“, както и на Наградата за особен принос
към китайската книга от
Администрация по масово осведомяване и книгоиздаване на Китайската народна република за
превода на първи том от
„Сън в алени покои“. Какво преживяване беше за
Вас тази велика книга?
- Наградите са една
много силна подкрепа за
нас, хората на книгите –
особено в днешното време на художествено оскъдение – отрадно е, че
още първият том на „Съня“
бе оценен с такава висока награда от България, а
лично за мен подкрепата
на Китай бе утвърждаващият глас на втората ми
родина (защото преводачът има най-малко две родини), този глас на любим
народ и любима литература и до днес служи като
вдъхновение да се трудя и
да мечтая за още повече
книжовно-преводачески
трудове. Що се отнася до
романа „Сън в алени покои“, той ме грабна
още в студентските ми години и
се превърна за
мен в копнение
по оня отминал
във времето Китай, който преди
хиляди лета е назован
от китайците „царство на
поезията“. Самият превод
бе едно тайнствено преселение и живот в света на

книгата, а когато затворих
последната ѝ преведена
страница, аз се почувствах сякаш изгнаник. Същевременно изминатият път
е тъй съкровен, че все
още не се решавам да се
върна в нея и да захвана
планирания преди години
пети том – тълкователнокултурологичен – върху
света на „Сън в алени
покои“.
- Ако можехте да се
пренесете в света на една
от книгите, които сте превеждали, коя бихте избрали и защо?
- Отчасти отговорих
на това по-горе. Но ако
действително това беше
възможно, аз по-скоро бих
избрал вместо пренасяне
в книга – беседване, дори
приятелство с нейния автор. А Цао Сюецин, автора
на „Сън в алени покои“,
бих го избрал не просто
за събеседник, а за учител
по китайска словесност.
Но защо само него? Пренасяне в книгата – това е
същото като пътуване във
времето. Нещо повече,
книгите са по-съвършени
и от машина на времето,
защото последната би ни
пренесла в един друг физически свят, докато чрез
книгата ние пътуваме в
един духовен свят. Книгата
е и врата към духовния
свят на автора си. Кого
бихте искали да опознаете
като духовна личност, с
кой автор да беседвате?
Не един и не двама. Представяте ли си да можеше
да поканя на чай един
от авторите на „Книга на
песните – най-древната китайска поезия“, която вече
съм превел наполовина?
Що за очарование, що за
трепет, що за вълшебство
да седите заедно с човек
отпреди
три хилядолетия и

той
да ви
обяснява

смисъла, вложен в песните… Е, най-вероятно ще се
окаже, че половината съм
разбрал неправилно! Но
въпреки това всяко докосване до древността за мен
е съпроводено с възнасящо духа ми чувство на
благоговение!
- Как започна интересът Ви към китайския
език?
- От един филм – „Манастирът Шаолин“. От
народната песен на пастирката Бай във филма.
От омайната звучност на
китайския език. От красотата на бойните изкуства
на Китай. А после – и това
бе вече истинското начало
– от йероглифите. От всичко в китайската култура
най-обичам йероглифите, и
то древните! Това е удивителна форма на записване
на смисъл!
- Превеждали сте от
английски, румънски,
руски, китайски, църковнославянски. Как успяхте
да научите толкова разностранни езици?
- Английският започна
с „Бийтълс“, бях само на
10 години, когато за рождения ми ден ми подариха
техния двоен албум „Love
Songs“. Песента „Yesterday“
ме плени на мига. Тоест
музиката бе причина да
обикна английския и да
завърша
Пловдивската английска гимназия
(1986–1991). Руски учехме
в училище задължително,
ала тогава не успявах да
проумея за какво са тези
сложни падежи. Обаче
усилията по изучаването
му дадоха плод, когато за
пръв път се докоснах до
нашия роден стар език –
старобългарския – в неговия русифициран вариант,
църковнославянския език.
По някакво чудо умът ми
се отвори, чрез този език
разбрах дълбокия смисъл
на падежността, нейното обаяние, нейната красота.
Оттам лесно преминах към старобългарски,
староруски,
сръбски език.
Румънския
го
изучавах като втора
специалност в университета, паралелно с ки-

таистиката. Не беше трудно да го науча за една година във втори курс, след
което преминах направо в
четвърти курс на румънска
филология. Обичам езиците и ако имах време,
имам още няколко езика в
списъка с любими!
- Каква професия бихте си избрали, ако не
бяхте толкова тясно свързан със словото?
- В седми клас стоях
пред сложния тогава избор – музика (точно тогава
завърших детската музикална школа с предмет
пиано), изобразително изкуство или езикова гимназия. Избрах езиковата. Но
дори да бях избрал нещо
по-различно, не мога да
си представя естественото си битие извън света
на словото, призванието
се следва, не се избира.
Но ако трябва да избирам
отново – свещеник, лекар
или учител (те могат да бъдат дори съчетани в едно).
Ето че отново избрах словото!
- Как изглежда един
Ваш работен ден?
- Ставане преди зори,
записване на мисли в
дневника и работа над
текущия превод. Многократни прекъсвания от децата, битка за запазване
на ума, събран и целеустремен, понякога гълчава – редуване на превод
и „непревод“ досущ като
морзова азбука. Обед. Почивка. Пак превод. Четене
на книги, общуване със семейството – живеем всички в един малък „духовно
кръгъл“ дом, работата и
семейно-детският живот
преливат едно в друго.
Живея просто, почти не
излизам никъде.
- Какво е за Вас литературата?
- Житие и страдание.
Житие – защото чрез нея
прехранвам себе си и семейството си, чрез нея
храня ума си и се утешавам. Страдание – защото
житието не оставя време да допиша няколкото
собствени книги, почнати
преди над десет години, в
които искам да вложа найсъкровеното, най-изчистеното слово-битие, което
умозрително докосвам в
мечтите си: два вълшебни

романа (нарочно избягвам
нашумелия термин „фентъзи“) и множество замислени есеистично размишления по наболели (или
забравени от света) теми.
Затова най-често прибягвам към поезията, която,
бидейки „концентрат“, утолява жаждата за сподялба
на вътрешния свят.
- Какво обичате да четете?
- Класическа поезия.
Заради красотата ѝ. Български класици и автори
от предишни времена –
заради преоткриването на
българското слово, но и от
потребност да уча още и
още български език и слово. Старобългарски книги, църковна литература.
Заради духовната енергия
на тая забравена вече, но
призвездна, небесно-земна словесност. Много обичам старинната китайска
литература, руската класическа литература (слушам
я като записани от майстори аудиокниги), класическа английска литература. След десетина години
застой се завръщам към
четенето и на румънски
класици. Може да ви се
стори парадоксално, но не
обичам да чета преводна
литература, чета само в
оригинал. Понякога, по изключение (заради незнанието ми на немски, френски и други езици), чета в
стари преводи класически
произведения. Затова слабо познавам литературата
извън българския, руския,
китайския, английския и
румънския езиков свят. Но
българска литература чета
много, всеки ден – и то
неща, останали в забрава.
И ако знаете какви бисери
откривам извън общоприетата класика! Колко богата е българската литература, колко богат, звучен
и изразителен е нашият
език!
- Как ще довършите
изречението: „Четенето
ще спаси света, защото...“?
- Не просто четенето и
не всяко четиво: светът се
нуждае от възвишено, богато, чисто и пречистващо
душата слово. Словото ще
спаси света от безсловесието, в което той като в
тресавище потъва!
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Венцислав Енчев в „Феерия на дните”: До реката, на Баждар има извор - Любовна чешма
Синтаксис
на носталгията
Вървя към теб и връщам се към детството.
Горя отново с пламъка на младостта.
И като старо вино ме опиват спомени,
за случки преживени, за казани неща.
И твойто име е печат на всичко характерно,
особен вкус между езика и небцето,
запомням аромата на твоето дихание,
о, сладка мъка синтаксис на носталгията.

Венцислав Енчев е роден на 13 септември 1974 г. в Габрово. Адвокат.
Освен жалби, искови молби, становища, е написал: „Бутик за поезия“
(2014 г., награда на национален конкурс „Хасковски Каун“), „Молитвен
час“ (2015 г.), „123 + гатанки“ (2016 г., второ издание 2018 г.), „Книга с
пътеписи“ (2018 г.), „Разказ за Езоп“ (2018 г.).

Благо рамо

Любовната чешма

Прическа

Арфата с кристални струни тихо
напява за овации и триумфи
пожънати невидимо
в един агонизиращ свят.

До реката преди хълма Баждар
има извор – Любовната чешма,
след нея започва изкачване
по стълби в гората нагоре.

И рамото е триумфална арка,
завършва то с ръка,
на която се облягаш,
защото житейското море с вълни
разделя ни, но ехото повтаря
повика за среща дълга
след дълго скитане.

Изкачването не е за всяко сърце
докато се задъхваме с тебе по пътя
видяхме нежна катеричка да гледа
бърза като птица, плаха като зайче.

Градът натъпкан като
пчелен кошер,
но има улички закътани
и безистени,
и всеки кошер има
търтеи.

Когато дойде вечерта цветята
затварят венчелистчета,
но продължават да ухаят.
Блести луна и сенките разлива
над морета и поляни.
Гугутките се гушат във листата,
крепи се всичко, като с Атлас света
на благо рамо.

Непобедена младост
Ето я горе – узряла праскова,
сега е сезонът на сладкия плод.
Стои нависоко в самия край
на дървото
неоткъсната и забравена
от всички.
Като бисер, изтърван в тревата,
кой ще го намери,
като елмазен блясък в раковина,
кой във вълните ще го види,
като охлузено коляно
омекчено с бинта бял,
като мехлем вълшебен
в стара медицинска книга,
като забързан охлюв
след дъжда проливен,
като поезия на битието
с танци почти без движение...

Хрупаше лешник на клона високо
в този шарен свят на минувачи
после слезе от клона и добре ни разгледа
и подви опашка във здрача.
На връщане изпотени и жадни
устни разквасихме на чешмата
там има девойка от камък
и с флейта в ръцете младеж.

Сънят отвън
Изкачиш ли върхът на младостта
Навсякъде е зов на хубави момичета
със слънчевите очила на темето
и гъвкави аршини според случая.
Небето пухкаво, като декор
и песента на Янтра е спокойна,
оголените нерви на плътта
все още имат дрехите на спомени.
Не чувстваш тиранията на тялото
тъй както в ъгъла на вечерта
и вятър в облаците слънчеви
в косите свива си гнездо.
Разглеждаш паметници и музеи,
но не усещаш в тях трагизма,
като на опашка пред тоалетна
най-много да си малко нервен.

Не, не са я забравили всички,
с бухнали бухтички закусват твърде високо не могат я стигна,
далечна, като добродетел...

Сънят отвън – сънуват хората,
а ти си още будно трезвен
и ноктите на хищна нощ
стоят далеч от тебе.

Ромон в тишината

Лиричен бой

Потокът оросява пъстрият венец
изплетен от природата в гората
римуваният ритъм на стихът
наподобява тихото стакато.

Във перманентната война
идилията на панелките
представя истукани всякакви
като в рисуван филм.

За вишневите устни на девойка
за нагръдник на войник от древността
за овъглените дървета в огън
останали от пещерен период.

Лира заглушена от тълпа
и струни – неони хаотични
с изстинала човешка нежност
като боб чорба на печка.

История на всичко преживяно
сред шепот на листа във мрака
подобно йероглифи върху камък
остават спомен в тишината.

Човекът е олекнал великан
все по-голям от въздух под налягане
и йодът във аптечката е недостатъчен
да дезинфекцира толкоз рани.

И магма, лава, гейзер и вулкан
ще излеят свойто съдържание,
сега потокът оросява
сред пъстрият венец гората.

Все пак остава ти надеждата
и лирата остава ти в ръцете,
и стих крилат оставен от поета:
„Докато дишам, надявам се“.

Телефон запява, устни
с черешова сладост,
определят среща с очи
зад слънчевите очила.
Както за деколтето?
Лятна рокля шарена,
като есенна палитра
с непостоянна атмосфера.
Глава, като саксия с цвете
на кичури, като треви.
Игриви, вълнообразни,
като рисунка на поет.
Пристига той и влизат
заедно,
направо делово,
след час излиза тя,
забързана,
оправя си прическата.

Сърце на русалка
Ако не ти се чете трагична поезия,
да знаеш – не ми се пише такава,
днешните хора се самоласкаят,
че нямат време за лирика
и така изтърват най-важното.
Ето ти – малка епика,
като радио и филми:

Под Шипка. Град, излязъл като от народна приказка,
на Ран Босилек бялата къщурка,
липи и кафенета под липите
и паметник в реката, и дърво на пътя,
с космос на земята, и кораб в леса.
Стоя пред акварелите на изгрева
и вдишвам алкохолите на горската нега,
зелени свежи сокове пулсират в габъра,
най-мъдрото дърво в гората.
И спомням си акрилната боя на залеза планински,
между хълмовете Градище и Баждар,
бръшляна по дърветата в парка,
о, слънцето с бакърения цвят.
Разчоплям раните на миналото щастие,
с акорд тържествен и потаен
и ритъма на първите щурци.
О, рошави момчешки дни
с погледи на влюбени момичета.
Училището на Априлов
с небето и среднощните звезди.
Очите ми са в плувката на въдицата
на стария рибар на перилото на моста,
лови пъстърва между камъните речни
и аз съм просто котка без опашка,
която гледа там, където има риба.

Завещаните портрети
И ето ме отново в бабиния дом, след толкова години.
Тук всичко е оставено почти непроменено.
И сякаш току-що се е разтопила
захарта в чаша чай от очукан порцелан.
И сякаш току-що в огледалото
на тоалетката с изтъркан лак
е гледало лицето със загара слънчев
и бръчките по него.
И ето ме отново в бабиния дом, след толкова години
и той е код на цялата вселена,
тъй както в азбуката се съдържат всички книги
и тази нощ луна загадъчно жълтее,
като тиква в недорисуван натюрморт.
Вериги от причини и от следствия
задвижват се пред мене и целия живот
предишен, довел ме тук – отново в бабиния дом.

Тя имаше коси с цвят на бяло вино
и устни с цвят на тъмен сок,
и мъж в живота – годеник
на плаване във южните морета.
И те си пишеха по вайбъра
и той разказваше й за русалки.
Пленили го в дворец с корали.
Получи тя – подарък.
Кутията отвори: „Птих“.

И снимки от стената приветливо ме гледат,
фиксирали щастливи часове
в дни на мъки, труд, усилия и бури.
И ето ги константите в алгебрата на живота ми решаване на трудни уравнения с много неизвестни.
Стърчат тържествено портретите,
тържествени, като всички черно-бели снимки.
Очите им ме гледат, очи така далече
от безплодните игри на търсене на щастие.
Очите са езикът, на който най-красиво се мълчи.

И дъвката си глътна.
Беше череп инкрустиран
със златни водорасли.
Нощем шушнеше в ухото
като рапон.
Не беше чела Хамлет.
Не знаеше за Йорик.
Така, че няма драма.

И гледам ги, подпрян на ремъка на шевната машина,
пред мен стои тераса със саксии от глина,
пълни с пръст, но без цветя.
„Помени, Господи, всичките ми сродници по плът,
отишли си...“
„Помени, Господи, всичките ми сродници по дух,
отишли си...“

Приятелят им – зъболекар
дойде на гости и видя го,
разгледа го внимателно
и го поиска.
„Да, странен е подаръкът, вземи го.“
Взема го той и хвърли го
в морето,
не каза нищо никому но зъбите на годеника
със черепните съвпадаха напълно.

Вървя по черги от преди персийските килими,
на полицата на стария диван
стои рапон до корабче лакирано,
до тях – китара с две-три струни.
Оттатък – печка нафтова и ролков магнетофон,
тигани без тефлон, а в ъгъла на сестра ми – кукла розова, останала
без никакъв перчем.
И всичко вече за изхвърляне е...
освен портретите.
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ÂÎÄÍÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÎÏ ÏÅÂÈÖÀ

0
Í Î Â À

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÀÐÕÈÒÅÊÒ È
ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
ÆÓË ÂÅÐÍ
/1444-1514/

2

ÀÍÀÒÎÌÈ×ÅÍ
ÎÐÃÀÍ

ÈÃËÎËÈÑÒÍÎ
ÄÚÐÂÎ

ÃÐÀÄ Â
ÈÍÄÈß,
ÙÀÒ ÀÍÄÐÀ
ÏÐÀÄÅØ
ËÅÊÀÐÑÒÂÎ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÍÎ ÊÎÐÌÈËÎ

ÑÒÀÐÈÍÍÎ
ÎÐÚÆÈÅ
ÖÈÏÀ,
ÎÁÂÈÂÀÙÀ
ßÉÖÅÒÎ

ÅÇÅÐÎ Â
ÇÀÏÀÄÅÍ
ÑÈÁÈÐ ÍÀ
Ð. ÊÓÐÅÉÊÀ

ÏËÈÒÚÊ ÊÎØ
ÇÀ ÄÐÅÕÈ

ÂÈÄ ÐÈÑ

ÑÒÐÓÍÅÍ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÒÎÏËÀ
ÍÀÏÈÒÊÀ ÎÒ
ÊÀÔÅ ÅÑÏÐÅÑÎ È ÌËßÊÎ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÄÈÌÈÒÚÐ
ÍÀ×ÅÂ

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÒÐÈÌÀÒÀ
ÌÓÑÊÅÒÀÐÈ

ÏÈÅÑÀ ÎÒ
ÀÐÒÓÐ
ØÍÈÖËÅÐ

ÌÓÇÀ ÍÀ
ÏÎÅÇÈßÒÀ

1

ÊÀÒÎËÈ×ÅÑÊÈ
ÑÂÅÙÅÍÈÊ
ÑÓÕ ÒÎÏÚË
ÂßÒÚÐ Â
ÑÀÕÀÐÀ

ÂÇÐÈÂÍÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ÐÎÄ
ÏÀÏÀÃÀËÈ

ÆÈËÅÙÈ
ÍÀÑÅÊÎÌÈ

ÇÐÅËÎÑÒÍÈÊ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÊÀÇÈÌÅÆ
ÒÅÒÌÀÉÅÐ

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎ ÐÀÑÒÅÍÈÅ
ÎÒ ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ ÊÎÊÈ×ÅÂÈ

ÂÈÑÎÊÀ
ÑÒÚÊËÅÍÀ
×ÀØÀ

Ã Î Ä È Í À
ÈÍÄÈÀÍÑÊÎ
ËÎÂÍÎ
ÎÐÚÆÈÅ Â
ÞÆÍÀ
ÀÌÅÐÈÊÀ

ÍÀÄÇÈÐÀÒÅË
ÇÀ ÐÅÄÀ Â
ÈÍÒÅÐÍÅÒ
ÔÎÐÓÌ

ÏÈÅÑÀ ÎÒ
ÑÒÅÔÀÍ
ÑÀÂÎÂ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÎÏ ÏÅÂÈÖÀ
ÀÊÓÑÒÈ×ÅÍ
ÎÌ
ÃÐÀÄ ÍÀ
Î. ÑÀÕÀËÈÍ,
ÐÓÑÈß

ÏÐÎ×ÓÒ ÕÓÍÑÊÈ ÂÎÆÄ
/ÍÅÈÇÂ.- 453/

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ ÎÒ ÁË.
ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ
ÏËÀÍÈÍÑÊÈ
ÌÀÑÈÂ ÍÀ
Î. ÊÐÈÒ

ßÏÎÍÑÊÈ
ÆÅÍÈ
ÃÌÓÐÊÀ×ÊÈ

ÂÇÐÈÂÍÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ÐÓÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1907-1996/

ÑÈËÍÀ
ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÀ
ÎÒÐÎÂÀ

ÆÐÈÖÀ ÍÀ
ÁÎÃ ÄÈÎÍÈÑ
/ÃÐ. ÌÈÒ./

ÄÂÓÊÐÈËÎ
ÍÀÑÅÊÎÌÎ

ÌÎÐÑÊÎ
ÌÅÊÎÒÅËÎ

ÂËÀÊÍÎÄÀÉÍÎ ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÁÎÃ ÍÀ
ÂÎÉÍÀÒÀ Â
ÅÒÐÓÑÊÀÒÀ
ÌÈÒÎËÎÃÈß

ÅÄÍÎ ÎÒ
ÑÅÄÅÌÒÅ
ÐÈËÑÊÈ
ÅÇÅÐÀ

ÑÚÎÐÚÆÅÍÈÅ
ÇÀ ÍÀÑÈÏÍÈ
ÒÎÂÀÐÈ
ËÀÒÂÈÉÑÊÈ
ÏÓÁËÈÖÈÑÒ
/1877-1908/
ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÕÅÐÌÀÍ
ÖÓÌÏÅ
ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÀ
ÏÈÑÀÒÅËÊÀ „ÀÍÒÈÕÐÈÑÒ”

ÄÐÀÌÀ ÎÒ
ÕÅÍÐÈÕ
ÈÁÑÅÍ
ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÊÓÁÀ

ÊÎÐÅÉÑÊÀ
ÏÀÐÈ×ÍÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ

ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÎ
ÏÈÃÌÅÉÑÊÎ
ÏËÅÌÅ
ÃÎËßÌ
ÏÅÐÈÎÄ ÎÒ
ÂÐÅÌÅ
ÌÈÅÙÀ
ÌÅ×ÊÀ

ÌÎÄÅË ËÅÊÈ
ÊÎËÈ ÍÀ
„ÎÏÅË”

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÅÂÈÖÀ
È ÀÊÒÐÈÑÀ

Â ÌÓÇÈÊÀÒÀ
ÃÍÅÂÍÎ, Ñ
ÆÀÐ

ÂÈÄ ÌÅÊÀ
ÌÅÁÅË
ÖÈÐÊÎÂÀ
ÏËÎÙÀÄÊÀ

ÐÅ×ÍÈÊ

ÃËÀÂÅÍ ÃÐÀÄ
ÍÀ ÕÀÍÀÀÍ
/ÁÈÁË./

ÀÊÀÒÈÒ, ÀÍÀÍÀ, ÂÀÊÀ, ÄÎÍÀÒÎ, ÅËÈÇÎÂÎ, ÊÀÏÈÁÀÐÀ, ÊÀÐÀ, ÊÎËÅËÎÒÎ, ÊÓÒÈÊÓËÀ, ÌÀÄÅÐ, ÌÎÄÅÐÀÒÎÐ, ÍÎÑÀÊ, ÎÌÀÐÎÂ, ÑÈÐÎÊÎ, ÒÈÑÎ.

ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ
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5 януари 2021 г.
„ТЕСПОМ“ АД търси да
назначи шлосер-монтьор. Справки на тел.
0879/123-678 или на
място. [6, 2]
Работници топлоизолация за Чехия набира
тел. 004207/025-07-955.,
Работа предлага
[9, 2]
Транспортна фир- Жена до 65 години за
ма набира шофьо- гледане на стар човек
ри на гондоли с търси тел. 0899/971-564.
категория „С+Е“. За [4, 2]
Фирма търси да наконтакти: 0887/818значи шлайфист (плосък
462. [4, 2]
шлайф). За повече инМагазин за хранител- формация: тел. 0887/61ни стоки търси прода- 78-76. [4, 1]
вачка. Справки на тел.
Работа търси
0888/355-219. [3, 2]
Баничар - 4 - 6 часа с Работа в професионално
гъвкаво работно време, почистване си търси тел.
търси тел. 0899/987-544. 0876/731-419, 0878/469911. [7, 2]
[3, 2]

Строителство
Кърти и пробива 0897/832-363
Строителни ремонти
от А до Я - 0897/215-513.
[14, 2]
Строителни услуги по
покриви, саниране, дренажи, гипсокартон, хидроизолации и др. - тел.  
0888/020-187. [14, 2]
Ремонт на стари покриви, хидроизолация, подмяна на улуци и варови
мазилки - тел. 0876/416716. [24, 1]

Отопление
Дърва за огрев се продават на тел. 066/823712, 0887/620-535,
0876/162-172.
„МГ-ЛЕС“ Продава дърва за огрев - справки
на тел. 0887/547-499,
0878/513-655.
Сухи дърва в чували
и разпалки - 5 лв., безплатна доставка, продава
тел. 0876/839-779.
Разпалки и дърва в чували, с безплатен транспорт, се продават на тел.
0877/108-825.
Дърва за печки и камини - 80 лв., се продават
на тел. 0876/583-472.

Дъбови и букови дърва
за огрев - нацепени, 80
лв., с безплатен транспорт, се продават на тел.
0877/471-466.
Нацепени дърва - 80
лв. Безплатен транспорт.
Незабавна доставка. Тел.
0895/252-686.
Метрови - 75 лв./куб.,
нарязани - 85 лв./куб.,
чували - 5 лв., се продават на тел. 0988/816628.
готови дърва за огрев,
нарязани и нацепени,
дърва в чували - 5 лв./
бр., разпалки в чували
- 5 лв./бр., продава тел.
0896/80-76-88. [10, 2]

Дърва за огрев в чували
и разпалки - 5 лв., доставка на място, се продават на тел. 0876/437140.
Доставка на пелети на
място - справки на тел.
0884/709-093
Сухи дърва в чували
и разпалки - 5 лв. Незабавна доставка. Тел.
0877/191-102.

Вътрешен ремонт
паркет, ДЮШЕМЕ - редене, БЕЗПРАХОВО циклене,
фино шлайфане, лакиране
- монтаж на ламиниран
паркет - справки на тел.
066/86-61-43, 0889/286025.
Безпрашно циклене справки на тел. 0887/040471.
Подови замазки, мазилки, шпакловки, гипсокартон, фаянс, теракота,
изолации и др. - справки
на тел. 0898/672-883. [2,
2]

ВиК
Машинно отпушване,
ВиК ремонти - 0887/680034.
ВиК ремонти - 0894/2205-09. [27, 1]

Ел. инсталации,
Ремонти
Дребни електроуслуги
по домовете - справки на
тел. 0899/145-802. [17, 2]

Ремонт на електроуреди
Ремонт на хладилници
и фризери по домовете 0897/425-313.
Ремонт на всички марки автоматични перални тел. 0888/294-214. [7, 2]
Ремонт на телевизори по
домовете - тел. 0888/279846. [19, 2]
Ел. уреди поправя
0894/22-05-09. [27, 1]

Изолации
АЛПИНИСТИ, скеле справки на тел. 0898/907400.
Алпинисти - 0899/321190

Комини
Професионално почистване на комини - отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704502.

Услуги
Рязане, кастрене на
опасни дървета (АЛПИНИСТ) - www.arborist-bg.
com, справки на тел.
0884/942-942.

Незабавна доставка
на дъб и бук - нацепени,
80 лв./куб. - 0886/652152. [4, 2]
Дърва за огрев - метрови, нарязани и в чували, се продават на тел.
0877/69-04-78. [5, 2]
Разпалки продава
тел. 0899/683-897. [25,
2]
Изрезки за огрев 40 лв./куб. м - справки
на тел. 0899/355-810.
[3, 2]
Сухи разпалки в големи чували - 5 лв./брой,
дърва в чували се продават на тел. 0876/29-4343. [19, 2]

Изработва
Метални конструкции
изработва тел. 0885/7246-71. [1, 1]

Регионалният всекидневник
„100 вести“

излиза всеки ден без събота и неделя.

Нощувки
Нощувки - тел. 0888/254-625,
0879/272-528.
топ център нощувки - кабелна, климатик, интернет, се предлагат на тел.
0879/669-596. [8, 2]
Нощувки в топ център - 0878/46-9911. [20, 2]

Имоти търси
под наем
Боксониера в блок „Рачо Ковача“ търси тел. 0899/79-79-32. [5, 2]
Велобагажник за теглич, за три велосипеда,
мигачи, стопове, почти
не ползван - 350 лева,
0887/611-753 [8, 2]
Мотори/велосипеди

Автомобили

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

автомобили
Фирма „Вайкар“ изкупува стари и нови, излезли от употреба МПС.
Вземане от място - тел.
0999/009-008.
Коли за скрап от мяс-

то се изкупуват на тел.
0899/092-510. [7, 2]
Изкупувам коли за
скрап и за части на реални цени. Вземане от
място. Тел. 0893/229-294.
[24, 1]

8НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ от 9.30 до 16.30 ч. има гишето
за обяви на входа на редакцията - Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2.
8След 16.30 ч. обяви се приемат в редакцията на 4 етаж.

Вашата обява ще бъде отпечатана
още на следващия ден, ако бъде подадена в редакцията на „100 вести“ до
16.30 ч. Цените на обявите са на дума
за едно отпечатване, без да се броят
предлози и съюзи, телефонът се чете
за дума. В зависимост от оформлението цените са:
15 ст./дума; 30 ст./дума в каре;
40 ст./дума в каре със сива подложка.
При текущите обяви всяка 11-та е
безплатна. Можете да използвате специалните отстъпки за годишни обяви.

ЗАЯВКА ЗА МАЛКА ОБЯВА

(дата)

В РУБРИКА:___________________________________________________

Подадена от:

Преводи
Преводи и легализации - справки на тел. 0895/505656.
Пътна помощ
Пътна помощ (лицензирана) - справки на тел.
0999/009-008.
Габрово, тел. 0885/251655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р марина Санкева,
специалист кожни и
венерически болести,
естетична дерматология, гр. Габрово, ул. „Брянска“ 11, понеделник, вторЛекари
ник, сряда и петък от 10.00
ПСИХИАТЪР И НЕВРО- до 17.00 часа. Записване
ЛОГ. Д-р Трифонов, на тел. 066/800-140.

5300 Габрово, ул. “Отец Паисий” № 2,

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.
Mc

_______________________________________________________________

БРОЙ ДУМИ:________,               ПЪТИ _________, СУМА ________

Счетоводна къща: счетоводно обслужване, годишни данъчни декларации, годишно приключване, регистрация на фирми
- справки на тел. 0898/480-821

www.stovesti.info; e-mail 100vesti@stovesti.info

_______________________________________________________________

КОГА: 1. ПЪТИ ________ 2. РЕД: всеки брой     , през брой        , цена 0,15
0.30
или 2. В ДНИ: понеделник     вторник      сряда      четвъртък      петък        за
дума
0.40
или 3. НА ДАТИ:

Счетоводство

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:___________________________________________

_______________________________________________________________
тел.
_______________________________________________________________

Животни продава
Овце, кози, магарета, коне продава тел.
0893/427-611. [8, 2]
Кози - 2 бр., заплодени,
продава тел. 0886/860610. [4, 1]

Еротика
Момче под наем срещу заплащане - тел.
0879/296-508. [6, 2]
еротичен масаж тел. 0894/277-849. [11,
1]

#

За Ваше улеснение може да изрежете тази
бланка и да я попълните, преди да я подадете
на входа на редакцията на вестник „100 вести“ - Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2

Превози
Транспорт с бус до 3.5
тона - 0882/266-155. [6,
2]
Бус - 0.45 лв. - справки
на тел. 0894/00-40-45.
[12, 2]

Продава
обзавеждане
Оригинално легло
ИКЕА - 90 х 200 см,
в отлично състояние, с
матрак и подматрачна
рамка ИКЕА, с две чекмеджета, се продава на
тел. 0879/606-661. [5,
1]

Хотели
Земи
Хотел „Росица“ дава стаи и апарта- Земя в землище Борики купува тел.
менти - тел. 0887/671-848. [20, 2]
0888/683-529. [6, 2]
Имоти дава под наем
квартира дава тел. 0988/350-241.
[2, 2]
Четиристаен апартамент, етаж 1,
необзаведен, ул. „Априловска“, до пощата - 0877/589-023. [3, 1]
Двустаен апартамент, уширен, обзаведен, зад Осмо основно училище, 250
лв., дава под наем тел. 0894/288-713.
[5, 1]

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

Ключът
към
успеха

Управител и главен редактор: Иван Господинов - 066/810-410, 0887/611-753.
Дежурен редактор, реклама, обяви: Димка Господинова - 066/810-415, 0889/227-805;
Технически редактор: Бояна Пенчева - 066/810-413, 0888/261-847.
Репортери: Стефка Бурмова - 088/666-7532. Женина Денчева - 0886/210-426.
Коректор: Стефка Бешева - 066/810-419, 0889/517-920.
Рекламен сътрудник: Светла Савова - 0888/428-906.
Счетоводство: Светослав Константинов - 066/810-411.
Юрид. съветник: Евгени Попов - 0888/339-070.
Wеb дизайн: Димитър Иванов Господинов. Печат: ПК Полипрес - 066/810-920.
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Таня Христова: Благодаря на всички, които
изпълниха със смисъл и значение 2020 година
Предстои много работа, отговорност и ангажираност, каза в първите дни на новата година кметът на Габрово

продължава от стр. 1
- Какви идеи имате за
следващата година за развитието на Габрово?
- Намираме се в период, в
който подготвяме проекта на
бюджет за 2021 г. на община
Габрово. По традиция желанията и на гражданите, и на
администрацията са по-големи
от възможностите, които ни
позволява финансовата рамка.
Ще подчертая, че една от основните задачи на бюджета е
да гарантира безпроблемната
и ефективна работа на многообразието от функции и дейности, за които сме отговорни като
местна власт – детски градини
и ясли, социални дейности и
услуги, образование, култура и
културни събития, спорт и спорна инфраструктура, поддържане на чистотата и управление
на отпадъците, както и съответните контролни дейности,
предоставяне на услуги за бизнес и граждани, поддържане и
развитие на инфраструктурата
и много други.
Както всяка година, сред
акцентите на бюджет 2021 ще
бъде продължаване на благоустройствените мероприятия в
рамките на общината. Намерението ни е да продължим да
инвестираме в благоустрояване
на кварталните и междублокови
пространства, като ще се стремим да търсим баланс между
по-крайни зони и такива в поцентрална градска част. Ще
споделя част от идеите ни, като
ще започна с тази за благоустрояване на зоната около кукления театър и Художествена
галерия „Христо Цокев“, както и
междублоковото пространство
на блок „Чардафон“, включително изграждане на паркинг в
зоната на стълбите към Летния
театър. Ако бъде подкрепена
тази инфраструктурна инициатива, която възлиза на близо
милион, ще се реализа в рамките на две години. За 2021
г. ще предложим подобряване на инфраструктурата в кв.
Тончевци, за който знаем, че
уличната и водопроводна мрежа са в доста тежко състоя-

тираме във видеонаблюдение.
Убедена съм, че по този начин
ще повишим интереса на габровци към тази изключително
приятна и красива зона. Знам,
че сме в дълг към жителите на
ул. „Урожай“, за която имаме
съвместен ангажимент с ВиК.
За 2021 г. ще предложим да
започне изграждане на паркинг
и урнови стени на Централния
гробищен парк. Чрез бюджета на държавата са осигурени
323 000 лв. за благоустройствени мероприятия в селата на територията на община Габрово.
През новия строителен
сезон ще продължи благоустрояването на Трендафил 2 и
ул. „Свищовска“ 59-67, ще приключи обектът, свързан с продължение на ул. „Баждар“ и
прилежащата зона около река
Синкевица, ще се положи втори асфалтов пласт на паркинга
на пазара. Също през 2021 г.
трябва да приключат предвидените работи за изграждане на
първия етап на новия гробищен
парк.
Разбира се, това са само
някои от акцентите, които в
момента детайлизираме и ще
обсъдим с жителите на Габрово
и ще внесем за разглеждане и
гласуване в Общински съвет Габрово.
В края на 2020 г. Общински съвет - Габрово гласува
план-сметката за реализация
на такса смет, в която ясно
проличава ангажимента ни за
подобряване на процесите по
сметосъбиране и оползотворяване на битовите и неопасни
отпадъци. Предстои да бъде
представен планът за поддържане и развитие на зелената
система, местата за отдих, игра
и спорт.
Ще предложим подкрепа
за развитие на спортен, културен и събитиен календар и
ще се надяваме 2021 година
да ни позволи да се радваме
на богат и интересен събитиен
календар.
Тук ще споделя с читателите още две хубави новини за
Габрово – едната е свързана с
подкрепата на Министерството

Като цяло мога да кажа, че
2021 г. ще бъде наситена с много работа, отговорност и ангажираност както по общински,
така и по проектни инициативи,
за които вече споменах.
Започнах отговора на този
въпрос с това, че когато говорим за възможностите на местния бюджет, финансовата рамка никога не е достатъчна, за
да се реализират мащабни инвестиции. Ще продължа обаче
и с безспорния факт, че през
последните повече от 10 години, благодарение на Европейската солидарност, в Габрово и
в много други населени места
имаме възможност да работим
по проекти, които променят
средата, в която живеем и работим, и подобряват качеството
на живот. Казвам това, защото
се намираме в навечерието на
новия програмен период 2021
– 2027 г., в рамките на който
отново ще можем да получим
подкрепа. От 2021 година ще
имаме възможност и за допълнителна подкрепа чрез Плана
за възстановяване и устойчивост, който има за цел да подкрепи държавите членки на ЕС
да се справят с въздействието
на Ковид-19 кризата и да постигнат устойчиво развитие в
ключови приоритети, по-голямата част от които имат пряко
въздействие върху развитието
на общините и регионите.
Именно в контекста на тази
реалност считам, че е важно
да споделя някои от важните
елементи, свързани с новия
програмен период 2021 – 2027
г., и по този начин да провокирам конструктивен дебат и
генериране на идеи за конкурентни проекти, свързани с
развитието на Габрово.
За новия програмен период
Европа поставя силен акцент
върху засилване на градското
и териториално измерение на
политиката на сближаване чрез
въвеждане на нова цел на политиката „Европа по-близо до
гражданите“, подкрепяща подход, основан на териториалните специфики и ангажираност
на местните власти, граждан-

С оглед възможност за получаване на подкрепа през новия програмен период и в синхрон със Закона за регионално
развитие, Община Габрово започна активна работа по раз-

ние. За реализацията на този
обект ще работим съвместно с
ВиК - Габрово, за да може да
постигнем устойчивост на инвестицията както по отношение
на водопроводната мрежа, така
и по отношение на асфалтовите настилки. Към този момент
акцент в плановете ни е и благоустрояване на пешеходната
алея на парк „Синкевица“, като
плановете ни са да асфалтираме и осветим алеята, да изградим инфраструктура за отдих и
рекреация и също така инвес-

на младежта и спорта за инвестиция в размер на 1 250 000
лв. в изграждане на лекоатлетическа писта и нов футболен
терен на стадион „Христо Ботев“, за която вече има решение за избор на изпълнител, а
другата новина е, че Община
Габрово спечели проект за реализация нови културни инициативи и събития с фокус върху
периферните градски зони в
рамките на ФМ на ЕИП, за
които предстои да подпишем
договор за изпълнение.

ското общество и бизнеса в
посрещането на местни предизвикателства.
Така в рамките на устойчивото градско развитие ще
се подкрепя интегрираното
териториално развитие с цел
по-ефективно справяне с икономическите, екологичните,
климатичните, демографските и
социалните предизвикателства,
които засягат градските райони, като ще бъдат насърчавани
връзките между градските и
селските райони.

на Габрово, капитализирайки
върху местните и регионални
потенциали, с ясен ангажимент
да се работи в широко партньорство за постигане на зелено, дигитално и устойчиво
развитие.
В този процес сме си поставили за цел да привлечем
различни участници от местната общност, както и активно да
търсим и предлагаме широки
партньорства със съседните общини, включително и селските
територии.

работване на План за интегрирано развитие за референтния
период 2021 – 2027 г., който има
за цел да определи стратегическата визия за конкурентоспособно и интегрирано развитие

Въпреки че обхватът на задачата е изключително мащабен, ще спомена една малка
част от ключовите идеи, върху
които фокусираме усилията си
и за които ще търсим дискусия,

където, знаете, се намира географският център на България.
Известно е, че има изготвен
и приет подробен устройствен
план (ПУП) за тази курортна
местност, който предопределя
устойчивото и екологичното й
развитие, а за реализацията
му ще търсим публично-частно
партньорство и финансова подкрепа от Европейския съюз.
И понеже споменах приоритета за развитие на богат
културен продукт, искам да припомня изключително амбициозната идея за създаване на
Център за съвременно изкуство
в Габрово на името на световноизвестния артист Кристо, за
която сякаш подходящият момент вече настъпва.
Знаем, че тази идея датира
от доста години и се радва
на подкрепа както на местната общност, чрез „Нашето
по-голямо Габрово“, така и на
семейство Явашеви. Силно вярвам, че за реализация на тази
задача ще работим в широко
локално, национално и международно партньорство, а успехът й ще предопредели нови
културни и творчески мащаби
с множество положителни социални, културни, образователни и икономически ефекти и
позициониране на Габрово и
България на международната
културна карта. Ще спомена
и факта, че като физическо
пространство за реализация
на тази мащабна идея сме се
фокусирали върху сградата и
пространствата на бившия Техникум по текстил и предстои
да извървим процедурата за
промяна на собствеността от
държавна в общинска.
Важни сфери като спорт,
здравеопазване, образование,
социални услуги и благоустрояване на града и селата са също
във фокуса на нашите амбиции,
за които ще търсим идеи и
партньори в регионален мащаб.
подкрепа и партньорство.
Безспорно изключително
Фактът, че Габрово е един важни ще бъдат проектите за
от областните центрове със енергийна ефективност и интесилно изразен индустриален лигентно управление на публичпрофил в България, както и ни и частни сгради и намалявадобрата координация между ТУ не на вредните емисии. Тук ще
– Габрово, бизнес и местна спомена, че от 2021 г. ще заповласт, ни мотивират да работим чнем подготовка за реализация
за налагането му като хъб за на енергийна ефективност в
инженерни решения и инова- многофамилни сгради, както и
ции, което включва в себе си сгради с публичен характер.
развитие на технологичен парк,
През новия програмен пеподкрепа за модернизация на риод инвестициите в умни ресъществуващи индустриални шения за сметосъбиране и кръзони, както и създаване на гова икономика и въвеждане на
нова такава между Габрово и дигитални решения в услуга на
Севлиево.
гражданите, бизнеса и цялостДобра предпоставка за ус- но подобряване ефективността
пех на тази амбициозна цел е на общинска администрация ще
вече създаденият през 2019 г. бъдат силно застъпени.
Регионален иновационен ценКато цяло навлизаме в един
тър „Амбициозно Габрово“, в изключително важен и интензикойто членове са Технически вен период, в който имаме възуниверситет – Габрово, Габров- можност заедно да продължим
ската търговско-промишлена по пътя на преобразяването на
палата, Община Габрово, а Габрово в модерна и отговорна
в основата му стоят водещи европейска община с високо
местни фирми. Направленията, качество на живот, привлекапо които се работи, са свър- телна за бизнес и инвестиции.
зани с развитие на кадри за
- Какви са Вашите пожеиндустрията и привличане на лания за 2021 година към гаталанти, създаване на нови тех- бровци?
нологии, кръгова икономика и
- Моето пожелание ще задигитализация. Перспективата почна с Благодаря! Благодаря
за засилване на икономиче- на Бог за това, че се грижи за
ското развитие и привличане всички нас. Благодаря на хорана нови инвестиции в региона та, които са направили нещо
Габрово – Севлиево допълни- добро, който са усмихнали чотелно се засилва от развитието века до себе или са подкрепина транспортната инфраструк- ли видимо или невидимо някого
тура чрез Западния обходен в тези трудни за всички дни.
път и предстоящото изграждане Огромно благодаря на всички
на тунел под връх Шипка.
лекари и на работещите в леДруг важен фокус е свър- чебните заведения - те са герозан с развитие на култура, ите на 2020 година. Благодаря
културни индустрии и туризъм на габровския бизнес, защото
в нашия регион, в който да- той заслужава признание, вниденостите са изключително мание, подкрепа и уважение.
благоприятни за реализиране Наш дълг е да направим така,
на интегрирани проекти, които че да му отделяме повече вниимат потенциал за превръща- мание, да показваме успехите
не на Габрово в предпочитана му, да го подкрепяме в предиздестинация както за интересни викателствата. А на габровци
преживявания, така и за реали- ще пожелая само това, което
зация на творчески индустрии. ни е най-нужно сега – здраве,
Ще спомена местността Узана, силна вяра и вдъхновение!

