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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
40 дни от загубата 

на

ПЕНьО
ГЕОрГИЕВ рАчЕВ 

главен директор на Стопански комбинат 
по телферостроене – Габрово и генерален 

директор на Стопанско обединение
„Инструментална промишленост“

ПОКЛОН ПРЕД
СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

Възпоменанието ще се състои от 
11:30 ч. на 19.10.2022 г. в храм 

„Света Богородица“ в Габрово, а по-
клонението ще е от 12:00 ч. същия 
ден на гробището в с. Мечковица. Зàвърши XX Прàзник нà äуховнàтà музикà з

Светозар Гатев

За втора поредна го-
дина габровецът Михаил 
Башев ще бъде българ-
ският представител в един 
от най-престижните хан-
дбални форуми на плане-
тата - Световното клубно 
първенство по хандбал за 
мъже (IHF Super Slobe). 
16-то издание на проявата, 
организирано от Между-
народната федерация по 
хандбал, ще се проведе от 
днес до неделя в Дамам, 
Саудитска Арабия, а Ба-
шев ще бъде един от деле-
гатите на IHF на форума.

За пръв път от нача-
лото на турнира IHF Super Slobe, който стартира през 1997 година във Ви- ена, в битката за трофея 

ще участват 12 отбора от 
шест континентални кон-
федерации - Европа, Афри-
ка, Азия, Северна Америка 
и Карибска зона, Южна и 
Централна Америка, Оке-
ания. Европейските пред-
ставители са шампионите 
и финалистите в последно-
то издание на двата най-
престижни континентални 
клубни турнира - Шампи-
онска лига и Европейска 
лига. Това са тимовете на 
„Барса“ (Испания), „Кил-
це“ (Полша), „Бенфика“ 
(Португалия) и „Магдебу-
рг“ (Германия). Азиатските 
представители ще бъдат 
двата водещи саудитски 
тима - „Мухдар“ и „Халей“ 

и „Ал-Кувейт“ от Кувейт. 
Мексиканският „Мини-
строс“ ще бъде участникът 
от Северноамериканската 
конфедерация, а от Юж-
ноамериканската - бразил-
ският „Таубате“. Африкан-
ските представители ще 
бъдат „Ал Ахли“ (Египет) 
и тунизийският „Есперан-
се де Тунис“. За рекорден 
десети път в проявата ще 
участва и австралийският 
„Сидни“.

В първата фаза отбо-
рите са разделени в че-
тири групи. Първенците от 
всяка група ще се класи-
рат за полуфиналите, вто-
рите отбори ще разпре-
делят местата от пето до 

осмо, а третите - от 9-то 
до 12-то.

Във вторник, сряда и 
четвъртък ще се изигра-
ят мачовете в групите. В 
събота са полуфиналите 
и кръстосаните срещи на 
вторите и третите от гру-
пите. В неделя са двубоите 
за разпределяне на места-
та в крайното класиране.

Любопитен факт е, че 
по време на турнира ще 
се експериментира ръко-
водене на срещите от три-
ма съдии.

Всички мачове ще бъ-
дат предавани на живо в 
YouTube канала на Меж-
дународната федерация по 
хандбал - IHF Competitions.

Второ ñвåтовно първåнñтво зà Михàил Бàшåв
 Мачовете ще бъдат предавани на живо в YouTube канала на Международната федерация по хандбал - IHF Competitions

 Най-малкият състезател 
на шахматен клуб „Орловец 
1997“ - 6-годишният Иван Еки-
мов, спечели сребърен ме-
дал на турнир „Легендарни 
пловдивски треньори“, който 
се проведе през почивните 
дни. Иван Екимов постигна 
4 победи от 7 партии и за-
служено грабна сребърния 
медал, като се нареди 16-ти 
в генералното класиране от 
53 деца до 12 години. Него-
вият треньор и председател 
на ШК „Орловец 1997“ Емил 
Петков спечели трето мяс-
то в XXI турнир по шахмат 
в Стражица, в който мери 
сили с шахматисти с рейтинг 
до 2500 и постигна пет побе-
ди в 7 партии.

Срåáро зà Ивàн Екимов
от ШК "Орловåц 1997"  

Иван ГоСподИнов

 Дабъл-дабъл - 12 бор-
би и 26 точки, регистрира 
лидерът на „Зограф“ Ди-
митър Тодоров във втория 
кръг на ББЛ „Б група Цен-
тър“, но това не помогна. 
Малко неочаквано, след 
убедителния старт - 86:74, 
срещу „Гочита“, в събота в 
зала „Ивайло“ във Велико 
Търново тревненци загуби-
ха от плевенския „Канес“ 
след продължения с 80:83.
 Слабото първо полу-
време, след което воде-
ните от Стефан Иванов-
Джордъна момчета изоста-
ваха с 28 точки - 24:42, се 
оказа фатално за изхода 

на мача. В състава на „Зо-
граф“ отсъстваха двама ти-
туляри - капитанът Теодор 
Върбанов и мощният борец 
под кошовете Красимир 
Александров, В подкре-
па от „Чардафон“ обаче 
срочно бе прехвърлен та-
лантливият юноша Николай 
Георгиев, който се отчете 
с 12 точки за новия си 
тим. В състава бе и въз-
становилият се от контузия 
Николай Минев. Той все 
още бе далеч от обичайно-
то си ниво. През втората 
част със серия от 21 точки, 
допускайки само кош на 
противника, „Зограф“ мно-
го бързо се върна в мача 
- 41:44                стр. 8

Дàáъл-äàáъл нà Тоäоров нå 
помоãнà нà "Зоãрàф" - 80:83

 От 19 до 21 октомври Габрово ще бъде домакин 
на Gabrovo Innovation Camp 22. Събитието привлича 
интересни и вдъхновяващи участници от всички заин-
тересовани страни, които активно обсъждат, работят 
заедно и накрая представят интересни идеи за проекти, 
повечето от които имат своето развитие и реализация. 
Инициативата стартира през 2016 г. по идея на тогаваш-
ния президент на Република България г-н Росен Плевне-
лиев и председателя на Комитета на регионите в ЕС г-н 
Марку Маркула. Предишните издания бяха посветени 
на теми като Иновации в образованието; Индустрия 4.0; 
Младежко предприемачество; Социални иновации; Ак-
селераторска програма за зелени стартиращи бизнеси 
и Хакатон за мобилни приложения.Тази година Gabrovo 
Innovation Camp 2022 Resilient Cities ще се проведе в пе-
риода 19-21 октомври с домакин Музей „Дом на хумора 
и сатирата“ - Габрово.                               стр. 2

Лàãåр зà иновàции в 
Гàáрово 19-21 октомври

Спряхà рàзñлåäвàнåто ñрåщу 
лåкàр от Гàáрово, изäàвàл 
фàлшиви зåлåни ñåртификàти2



18 октомври 2022 г.2

  ОБЩИНА         ГАБРОВО  

 На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 9, ал. 5 от Закон за 
закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 5 и 6 от Закон за културното наслед-
ство и заповед № 2164/14.10.2022 г.  на Кмета на Община Габрово

О Б Я В Я В А:

КОНКУрС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИрЕКТОр НА 
рЕГИОНАЛЕН ИСТОрИчЕСКИ МУЗЕЙ  – ГАБрОВО

 Място на работа – Регионален исторически музей - Габрово. 
 Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната ра-
бота в музея.
 Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години.
 I. Изисквания за длъжността:
 Минимални изисквания:
 Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър“.
 Професионално направление – „История и археология“, „Социология, антропо-
логия и науки за културата“.
 Професионален опит 5 години в съответното професионално направление.
 Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, 
комуникативност.
 Като предимство се счита:
 * Присъдени научни степени.
 * Опит в областта на музейното дело и опазването на културното наследство.
 * Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.
 * Чуждоезикова подготовка.
 * Компютърна грамотност.
 II. Начин на провеждане на конкурса:
 Защита на концепция за дейността и развитието на Регионален исторически 
музей – Габрово за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях. 
Събеседване.
 III. Необходими документи за участие в конкурса:
 Заявление за участие.
 Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща 
веднага).
 Документ за трудов стаж (копие).
 Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на 
работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение 
за срок над 3 месеца).
 Професионална автобиография.
 Документ за завършено висше образование (копие).
 Концепция за дейността и развитието на Регионален исторически музей - 
Габрово за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях, в 9 
екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.
 Концепцията съдържа:         
 - анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционира-
нето му;
 - тенденции и възможности за развитието на музея като културен и научен 
институт и мястото му в музейната мрежа;
 - определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в 
управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на 
Регионален исторически музей - Габрово, пътищата за постигането им;
 - мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазване-
то и представянето на музейните фондове, научноизследователската, образова-
телната и популяризаторската дейност на музея;
 - етапи на реализация на концепцията.  
 При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от 
длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
  IV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.
  Документите се подават в Община Габрово, пл. „Възраждане” 3 – Отдел „Уп-
равление на човешките ресурси”, стая № 110, в срок до 16.11.2022 г. За получава-
не на уведомителните писма по чл. 93 от Кодекса на труда кандидатите следва да 
се явят на 23.11.2022 г. в 14.00 ч. в стая № 110 на Община Габрово.

 Справки на тел. 066/818 315 – отдел  „Управление на човешките ресурси” 
- по въпроси, свързани с документите за кандидатстване, или на тел. 066/818 
309 – отдел „Култура и туризъм“ - по въпроси, свързани с естеството на работа.

 Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и 
съобщения в Центъра за административно обслужване в сградата на Община 
Габрово и на интернет страницата на Общината.

МБАЛ „Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - ГАБрОВО

 На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона 
за лечебните заведения и Заповед № РД-06-1074/14.10.2022 г. на Изпълнителния 
директор  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово, 

обявява конкурс за следните длъжности:

1. Началник отделение на Отделение по нефрология и хемодиализа;
2. Началник отделение на Отделение по очни болести;
3. Началник отделение на Отделение по ортопедия и травматология;
4. Началник отделение на Отделение по анестезиология и интензивно лечение;
5. Началник отделение на Отделение по акушерство и гинекология;
6. Началник отделение на Отделение  по неонатология;
7. Началник отделение на Микробиологична лаборатория;
8. Началник отделение на Отделение по клинична патология;
9. Началник отделение на Отделение по трансфузионна хематология.

 Изисквания към кандидатите: Висше медицинско образование и призната 
специалност по профила на отделението; Да отговарят на изискванията на про-
филния стандарт на отделението; Сертификати за допълнителна професионална 
специализация и квалификация.
 Конкурсът ще се проведе на два етапа: Проверка на документи за съответ-
ствие с обявените изисквания; Оценка на представения проект на тема: „Упра-
вление на медицинската дейност и човешките ресурси на отделението за срок от 
три години. Управление на финансовите ресурси на отделението в изпълнение на 
стандарта за финансово управление” и събеседване с кандидатите. 
 Необходими документи: Заявление за участие; Професионална автобиогра-
фия; Копие от диплома за висше медицинско образование; Копие от диплома за 
придобита специалност по профила на отделението; Сертификати за допълнител-
на медицинска квалификация; Удостоверение за членство в БЛС; Документ удос-
товеряващ трудовия стаж; Свидетелство за съдимост; Медицинско удостоверение 
за психично и соматично здраве; Декларация, че при спечелване на конкурса и 
постъпване на работа за кандидата е да не упражнява медицинска дейност по съ-
щата специалност в друго лечебно заведение за болнична помощ на територията 
на град Габрово; Проект на тема: „Управление на медицинската дейност и човеш-
ките ресурси на отделението  за срок от три години. Управление на финансовите 
ресурси на отделението в изпълнение на стандарта за финансово управление” – 3 
(три) екземпляра.
 Документите се приемат от експерт подбор на персонала в срок до 16,30 часа 
40 (четиридесет) календарни дни от публикуването на обявата. 
 Телефон за връзка – 066/899697.

МБАЛ „Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - ГАБрОВО
 На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 6 от Закона 
за лечебните заведения и Заповед № РД-06-1076/14.10.2022 г. на Изпълнителния 
директор  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово, 

обявява конкурс за следните длъжности:

1. Старша медицинска сестра Отделение по анестезиология и интензивно ле-
чение;
2. Старша медицинска сестра Отделение по инфекциозни болести;
3. Старша акушерка Отделение по акушерство и гинекология;
4. Старши медицински лаборант Микробиологична лаборатория;
5. Старши медицински лаборант Клинична лаборатория;
6. Старши медицински лаборант Отделение по клинична патология.

 Изисквания към кандидатите: Кандидатите да притежават образователно-
квалификационна степен бакалавър или магистър, специалност „Управление на 
здравни грижи”. Трудов стаж като медицински специалист – минимум 3 (три) годи-
ни. Курсове и сертификати за допълнителна професионална квалификация.
 Конкурсът ще се проведе на два етапа: Проверка на документи за съответ-
ствие с обявените изисквания; Оценка на представения проект на тема: „Упра-
вление и организация на медицинските грижи и човешките ресурси на отделение-
то за срок от 3 (три) години” и събеседване с кандидатите. 
 Необходими документи: Заявление за участие; Професионална автобио-
графия; Ксерокопие на диплома за завършена образователно-квалификационна 
степен бакалавър или магистър, специалност „Управление на здравни грижи”; 
Курсове и сертификати за повишаване на квалификацията; Препис извлечение 
от трудовата книжка; Свидетелство за съдимост; Медицинско удостоверение за 
психично и соматично здраве; Проект на тема: „Управление и организация на ме-
дицинските грижи и човешките ресурси на отделението за срок от 3 (три) години” 
– 3 (три) екземпляра.
 Документите се приемат от експерт подбор на персонала в срок до 16,30 часа 
40 (четиридесет) календарни дни от публикуването на обявата. 

Телефон за връзка – 066/899697.

Уведомление
електроразпределение Север ад, 

разпределителен обСлУжващ
център Габрово и Горна оряховица

Уведомява Своите клиенти, че:

 В периода 20.10.2022 - 21.10.2022 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на гр. Габрово, с. Донино, махала Миневци.
 Електроразпределение Север АД, Разпредели-
телен обслужващ център - Габрово и Горна Оряхо-
вица се извинява на своите клиенти за възникна-
лото неудобство и се надява на разбиране. 
 Допълнителна информация можете да получи-
те на тел. 0700 1 61 61.

алекСандър томов

 Американският ко-
леж в София кани всич-
ки кандидат-гимназисти от 
Габрово и региона, както 
и техните семейства, на 
информационна среща за 
училището на 19 октом-
ври от 18:00 часа в хо-
тел „Балкан“ - Габрово, ул. 
„Емануил Манолов“ 14.Съ-
битието е отворено за 
всички желаещи, но изис-
ква предварителна онлайн 
регистрация: https://forms.
gle/9yNxtG3oN7yAMsoHA.
 По време на срещата 
гостите ще се запознаят 
с историята, ценностите и 
ученическия живот в коле-
жа, с един преподавател и 
с представители на ръко-
водството. Ще получат и 
подробна информация от-
носно реда за прием след 
7. клас, учебната програма 
и възможностите за нама-
ляване на учебната такса.
 Подробна информация 
за Дните на отворени-
те врати в колежа, ос-
таналите информационни 
срещи в страната и за 
приема в Американския 
колеж в София след 7. 
клас ще намерите в сайта 
на колежа, раздел „При-
ем“: https://www.acs.bg/
bg/admissions/bulgarian-
students-admission-after-
grade-7/. 
 Американският колеж 
предоставя частно гим-
назиално образование 
на изключително високо 
ниво на 953 български и 
чуждестранни ученици. Ко-
лежът е утвърден от бъл-
гарското Министерство на 
образованието и науката, 
американската Асоциация 
на колежите и училищата 
от средните щати (MSA), 
както и напълно акреди-
тиран от Международната 
бакалауреатска организа-
ция (IBO) и предлага взис-
кателна академична про-
грама и впечатляващо раз-
нообразие от извънкласни 
дейности. Български кан-
дидат-гимназисти могат да 
се явят на приемен изпит 
в 7. клас. Приемаме и уче-
ници след 8. и 9. клас, 
които успешно преминат 
изпита по английски език 
ISEE. Българските зрелост-
ници в Американския ко-
леж получават българска и 
американска диплома. 

 Районната прокура-
тура в Габрово прекрати 
производството срещу ле-
кар, уличен за това, че 
е снабдявал хора с фал-
шиви COVID-19 сертифика-
ти, известни като "зелени 
сертификати". В мотиви-
те за прекратяването се 
посочва, че деянието не 
съставлява престъпление, 
предаде БНР.
 Деянието не е нито 
компютърно престъпление, 
нито документно, защото 
цифровият код на  сер-
тификата се генерира от 
системата, а не от лекаря. 
Така, според разпоред-
бите в нашето законода-
телство, извършеното не 
съставлява престъпление, 

по смисъла на НК, обясни 
говорителят на Районната 
прокуратура в Габрово Лю-
дмила Рачева.
 Това накратко е мо-
тивът производството да 
бъде прекратено, макар че 
при разследването е уста-
новено, че има издадени 
сертификати за ваксина-
ция, която не е проведена.
 От Окръжната проку-
ратура в Габрово преди 
дни са потвърдили пре-
кратяването на делото. 
То беше образувано през 
ноември миналата година 
по сигнал, че лекар от ме-
дицински център в града 
е снабдявал с фалшиви 
COVID сертификати лица 
от цялата страна.

Спряхà рàзñлåäвàнåто ñрåщу лåкàр от Гàáрово, 
изäàвàл фàлшиви зåлåни ñåртификàти

Приåм в Амåрикàнñкия 
колåж в София ñлåä 7. 
клàñ: Информàционнà 
ñрåщà в Гàáрово

продължава от стр. 1
 Инициативата адресира 
четири предизвикателства, 
пред които е изправен и 
самият ЕС: Новият Евро-
пейски Баухаус като ин-
струмент за редизайн на 
градовете; Мисия клима-
тично неутрални и умни 
градове; Младежкото 
предприемачество в ди-
гиталната ера; Между/Ре-
гионални партньорства за 
силно предприемачество.
 Очакваме да привле-
чем интереса на повече от 
60, ангажирани в процеса, 

участници – представители 
на академичната общност, 
публичните власти, индус-
трията и неправителстве-
ния сектор. С участието 
на представители на ЕК 
на регионите и Генерална 
дирекция за изследвания 
и иновации на Европей-
ската комисия лагерът ще 
бъде комбиниран в нача-
лото със семинар на тема: 
Разработване на системни 
иновации за устойчивост 
на градовете в контекста 
на Платформата за обмен 
на знания.

Лàãåр зà иновàции в 
Гàáрово 19-21 октомври

 Изпълнена е пешеход-
ната светофарна уредба 
на ул. „Свищовска“ при 
разклона за ул. "Кортен". 
От 10:00 часа на 13 ок-
томври тече 72-часовият 
тестов период на съоръже-
нието.
 След успешното пре-
минаване на тестовия пе-
риод, светофарната уред-
ба ще продължи да работи 
в нормален експлоатацио-
нен режим, информира 
зам.-кметът на Община 
Габрово инж. Деян Дон-
чев.

 Пешеходната све -
тофарна уредба на ул. 
„Свищовска“ - на втората 
пешеходна пътека в про-

блемния участък 
на улицата, къде-
то се случиха ня-
колко инцидента, 
беше предвидена 
в инвестиционна-
та програма на 
Община Габрово. 
    Светофарът 
ще помогне за 
намаляването на 
скоростта в ця-
лата отсечка, ще 

подобри безопасността 
и на предходната и на 
следващата пешеходна 
пътека.

Изпълнåнà å пåшåхоäнàтà ñвåтофàрнà 
урåäáà нà ул. „Свищовñкà

“

 Центърът за спеш-
на медицинска помощ 
в Габрово - с неговите 
филиали в областта, е 
първият обновен у нас 
по мащабния проект за 
развитие на системата за 
спешна медицинска по-
мощ в цялата страна, съ-
общи БНР.
 Модернизацията, оси-
гурена с европейски сред-
ства, се бавеше по ред 
причини, като се наложи 

и преработване на проек-
тите. Срокът за изпълне-
ние беше удължен до края 
на 2023 година.
 Центърът се намира 
в Консултативната полик-
линика в града вместо в 
сградата на Областната 
болница, където се поме-
щаваше преди. Това лиша-
ва медицинските екипи да 
си помагат с колегите си 
от спешното отделение.
 За пациенти, които 

търсят помощ в Центъра, 
не е предвиден кабинет 
за прегледи. Помещения-
та, които са на разполо-
жение, са изцяло ремон-
тирани. Нужната медицин-
ска апаратура е налична. 
Всеки мобилен екип има 
нов реанимобил. За Цен-
търа и филиалите му в 
областта те са седем и са 
оборудвани цялостно.
 Инфраструктурата не 
е пригодена и пътната 

връзка с улицата, която 
да се ползва за вход и 
изход на линейките, липс-
ва, посочва директорът на 
ЦСМП д-р Георги Шандур-
ков.
 "Паркинг, който е за 
10 автомобила, ние сме 
взели шест места. Хората, 
които отиват за Консул-
тативната поликлиника, 
трябва да спират в калта. 
Трябва да има площадка. 
Срещахме се с институ-

циите, има разбиране, ще 
се помогне, инвестицията 
не е голяма. Това, което 
се очакваше да се на-
прави по стандарта, не 
се направи. Трябваше да 
имаме 1000 кв. метра, ние 
имаме ремонтирани 300 
кв. м".
 По думите му липсата 
на постоянен министър на 
здравеопазването пречи 
проблемите да се разре-
шат.

Спåшнà помощ в Гàáрово å първият оáновåн  цåнтър 
по мàщàáния проåкт зà рàзвитиå нà ñиñтåмàтà у нàñ
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вела лазарова

Тържество на духа 
беше втората концертна 
вечер на Фестивала на 
духовната музика. Мощ-
но изпълнение „На многая 
лета“ по традиция огла-
си Художествена галерия 
„Христо Цокев“ на 16 ок-
томври. Подета от отец 
Валентин Калев в съзву-
чие с участниците - Дам-
ска формация „Лира“ от 
Нови пазар, двата сме-
сени хора от Казанлък и 
Стара Загора, Габровски 
камерен оркестър, песен-
та приобщи възторжената 
публика.

Вдъхновеният и сърцат 
организатор Тотка Поля-
кова, председател на На-
родно читалище „Габрово 
2002“, развълнувана спо-
дели: „Чудесно! Ще запом-
ним тази вечер. С мно-
го перипетии стана този 
празник. Дай Боже, да 
продължим! С благодар-
ност към всички участници 
и Габровския камерен ор-
кестър“.

Хорова формация 
„Лира“ при НЧ „Христо Бо-
тев 1872“ от град Нови 
пазар изпълни „Тебе поем“ 
и „Хвалите имя Господне“ 
от Добри Христов, „Ели-
цый во Христа“, старобъл-
гарското песнопение „Тебе 
поем“ и др. 

„Салве Реджина“ 
(Здравей, Царице) на 

латински език от Георг 
Фридрих Хендел прозву-
ча в изпълнение от Нона 
Кръстникова, сопран, в 
съпровод на Габровски 
камерен оркестър с дири-
гент Иван Стоянов. Редом 
с картините на Леонар-
до, Рафаело и Микелан-
джело, на Богородица са 
посветени и много поеми, 
написани най-често на ла-

тински език от вече заб-
равени поети монаси.

Апотеоз на вечерта 
бе тържествената кантата 
„Глория“ (Слава) от Анто-
нио Вивалди в изпълнение 
на сборната формация от 
двата смесени хора - „Пе-
тко Стайнов“ - Казанлък и 
„Родина“ - Стара Загора, 
с Габровски камерен ор-
кестър под диригентството 

на Иван Стоянов. 
Грамота и плакет за 

участие получиха хорис-
ти, солисти и диригентите 
Милка Данаилова - дам-
ска формация „Лира“ - 
Нови пазар, Младен Ста-
нев - смесен хор „Петко 
Стайнов“ - Казанлък, Емил 
Минев - смесен хор „Ро-
дина“ -  Стара Загора, и 
Иван Стоянов.

Нона Кръстникова, со-
пран, солист на Бургаска-
та опера, преподавател 
по пеене в ДМА „Проф. 
Панчо Владигеров“ - Со-
фия:

„За мен е изключи-
телна радост да участвам 
на този фестивал. Още 
повече с този оркестър, 
който прелива с будители, 
начело с неговия дири-
гент Иван Стоянов, кои-
то изпълняват класически 
произведения на високо 
ниво. Много съм щастли-
ва, че можах да изпъл-
ня ораториална музика 
„Салве Реджина“ от Георг 
Фридрих Хендел. 

Любима моя оперна 
роля е Тоска, а компози-
тор - Пучини“.

Иван Стоянов, дири-
гент:

„Изборът на тържест-
вената кантата „Глория“ 
(Слава) от Антонио Ви-
валди трябваше да проз-
вучи преди две години, 
но ковид пандемията по-
пречи. Радваме се, че и 
след двегодишно отлага-
не бе реализирана за 20-
то издание на фестивала 
„Празник на духовната 
музика“.

Не е лесно два хора 
да се съберат, защото 
всички имат различни на-
вици, а вече работим в 

условията на големи ико-
номии. За да се слеят два 
хора, трябват продължи-
телни репетиции, което не 
можем да си позволим.

Радвам се, че над 40-
те хористи успяха мно-
го бързо да се справят, 
благодарение и на техни-
те добри диригенти Мла-
ден Станев - на хора от 
Казанлък (диригент и на 
Старозагорската опера), 
и Емил Минев - на хора 
от Стара Загора. За наши-
те традиции кантатата на 
Вивалди за смесен хор и 
оркестър е много трудна и 
аз съм много щастлив, че 
двата хора за отрицател-
но време, за невъзможни 
кратки срокове успяха да 
направят това велико про-
изведение. Солистите бяха 
от Старозагорската опера.

Относно пътя на фес-

тивала мисля, че тези две 
десетилетия са изпълне-
ни с изключително голямо 
достойнство по отношение 
на това, което правим. Тук 
гостуваха такива хорове 
като Академичния камерен 
хор „Гаудеамус“ от Плов-
див с диригент Весела Ге-
лева, Камерен хор „Георги 
Робев“ - София, „Te deum 
adoramas“ на Теодора Ди-
митрова и др. Наред с 
хорове от Гърция, Русия, 
Украйна, Беларус, Сърбия.

Относно пътя напред 
гледаме с тревога, защото 
времето е трудно, но ние, 
организаторите, няма да 
се откажем. Ще продъл-
жаваме напред. Да го има 
фестивала „Празник на 
духовна музика“, докато 
има такава съпричастна 
публика да слуша тази 
сакрална музика“.

Зàвърши XX Прàзник нà äуховнàтà музикà

марИя радойчева

 Национална синди-
кална федерация „Метал-
Електро” - КНСБ стартира 
изпълнението на проект 
„Сътрудничество за прила-
гане на зелени политики”. 
Основен партньор по него 
е Община Габрово.
 Иновативният проект е 
в рамките на оперативна 
програма „Добро управле-
ние”, BG05SFOP001-2.025 
– „Повишаване на граж-
данското участие в про-
цесите на изпълнение и 
мониторинг на политики и 
законодателства”.
 Основната му цел е 
повишаване на ефектив-
ността на работническото 
участие, информирането и 
реализирането на общин-
ската политика в областта 
на опазването на околната 
среда. 
 Чрез подготвяне на 
компетентни синдикални 
представители по окол-
ната среда ще се пови-
шат уменията за диалог, 
за търсене и анализиране 
на информация във връзка 
с екологичните въпроси. 
Чрез синдикалните активи-

сти работниците ще могат 
да получават информация 
и да отправят предложе-
ния за подобряване на 
трудовата среда, на усло-
вията за живот, да искат 
съдействие по екологични 
въпроси, които касаят со-
циалния диалог.
 Чрез взаимодействие-
то си със зелените пред-
ставители общинската ад-
министрация в Габрово ще 
има възможност да полу-
чава актуална информация 
за екологичното поведе-
ние на бизнеса, за необ-
ходимостта от внедряване 
на нови производствени 
стандарти, щадящи окол-
ната среда, за проектите 
за преустройство на за-
етостта и адаптиране на 
работните места към еко-
логичните изисквания.
 „Зеленото колективно 
договаряне“ ще бъде ак-
центирано като основен 
механизъм за утвържда-
ване на екологични прин-
ципи в трудовия живот на 
предприятието. Зелените 
представители ще имат 
възможност да въвеждат 
този тип договорености и 
ще следят за тяхното спаз-

ване.
 Резултат от проекта ще 
бъде подписването на Ме-
морандум и създаването 
на Съвет за по-устойчи-
во развитие към Община 
Габрово (чиято функция ще 
е консултативна, като ще 
интегрира действията на 
работническите представи-
тели и плановете за раз-

витие на Община Габрово), 
който ще опосредства вза-
имодействието на всички 
заинтересовани страни.
 Целеви групи по про-
екта са заети лица на 
отраслово и регионално 
ниво – членове на коми-
тетите и групите по усло-
вия на труд, синдикални 
активисти и председатели 

на организации по места; 
структури на държавната 
и местна администрация, 
органи на държавна власт, 
служители на общини и 
агенции; регионални не-
правителствени и граждан-
ски организации, местни 
активисти; представители 
на мениджмънта и адми-
нистрацията на предпри-

ятията в региона. Споде-
лянето на опит, информа-
ция, позиции и нагласи са 
гаранция за намирането 
на максимално ефективни 
подходи за повишаване на 
осведомеността и разби-
рането по въпросите на 
околната среда и здраве-
то, кръговата икономика  
и съществуващите зелени 
политики и възможностите 
за тяхното надграждане.
 Чрез съвместни дей-
ности на НСФ „Метал-
Електро“ и Община Габро-
во по провеждане на 
консултации, обществени 
обсъждания и информа-
ционна кампания ще се 
повиши осведомеността на 
заетите лица на отраслово 
и регионално ниво, члено-
вете на комитетите и гру-
пите по условия на труд, 
общинската администра-
ция относно: изменението 
на климата, въздействието 
върху здравето и иконо-
миката, въздействието на 
ежедневните ни дейности 
върху климата, прилагане-
то на екологични полити-
ки, на зелено колективно 
договаряне, зелени умения 
и създаването на зелени 

работни места.
 По-задълбоченото раз-
биране на екологичните и 
здравните проблеми ще 
мотивира ангажирането на 
работници и регионални 
активисти като синдикални 
екологични представители. 
Те ще бъдат проактивни 
при разработването, при-
лагането и актуализира-
нето на разпоредбите с 
конкретно екологично съ-
държание както на ниво 
предприятие – чрез колек-
тивното договаряне, така и 
на регионално ниво – чрез 
участието им в Общест-
вените съвети по околна 
среда.
 Партньорството на 
Федерацията с Община 
Габрово е с приоритет – 
подобряване на средата 
за живот, условията на 
труд и здравния статус на 
населението в региона и 
в крайна сметка – добли-
жаване до целите на Ев-
ропейската зелена сделка. 
Така зелените въпроси ще 
се интегрират устойчиво 
като част от социалния 
диалог като ще се повиши 
доверието и към местната 
власт.

Оáщинà Гàáрово - пàртньор в проåкт зà ãрàжäàнñко учàñтиå в зåлåнитå политики
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* * *
Гордо в мене се стичаш 
като дъжд по алея, 
всички дрехи събличаш 
и небесно се смееш...

Летен вик плисна бързо, 
към октомври затича... 
А септември отвърза 
ветровете. Съблича 
всички ризи от клоните 
и на теб заприличва.,.

А из мене се рони 
наднебесно „Обичам те“!

* * *

До кога? До кога? До кога 
тоя свят ще се гърчи от болка? 
Аз бродирам на длан светлина 
и изпращам сърцето си мълком 
към сърцата на всички! Хей, Свят,
прегърни светлината! Обичай! 
И нозете на всички деца 
нека в мирни поляни да тичат! 
Нека стиснем ръце и така 
за светулките дом да намерим!

До кога? До кога? До кога
тоя свят ще се гърчи във мене?

* * *
Ухае ми на вино, на септември, 
на сладко от малини, шума... И 
как вятърът в косите ми се стрелва 
и дълго над очите ми кръжи... 
Магия септемврийска, край на лято... 
Октомври е надежда! Или не?

Ухае ми на слънцето, когато 
прегръщам в спомен твойте рамене!

* * *
По уличките тесни на „Василико“ 
морето ми донесе своя дъх... 
От спомена шептят над мен 
смокините 
и гларуси из сенките кръжат... 
Морето бърза - среща закъсняла, 
нетърпеливо вятърът ехти... 
Нощта прегръща ризата ми бяла... 
Морето до гръдта ми ще заспи...

По улиците кратки на „Василико“, 
извън звездите, споменът вали!

* * *
Удължи се нощта 
с още две-три минути 
и разплиска дъжда 
на небето по скута 
от Планети — звезди! 
Хладна есен - опасна... 
Вятър с голи гърди 
се прегръщаше страстно 
с тъмнината в нощта...

Боже, няма да съмне! 
Нейде спи любовта -
няма тук да се върне...

И защото дъжда
се разплиска от скука...

Колко много тъга 
само в две-три минути.

* * *
Ще се гърчи нощта
след последните спомени
за море. И сълза
през ноември отронена.
Рани пак ще броя,
ще изрязвам до кости
след некрозите - гняв,
след гнева... Всичко просто е -
да прегърнеш ръце
и въздишки отронени... -

Хора, трябва сърце 
за море! И за спомени!

* * *
Между тебе и мене
в пропаст бездънна
ще удави очите си слънцето
на дъното й безсънно.
Само смело цветче ще катери
стените й стръмни -
знам, че жадна е красотата
непременно да съмне!
А утре никой няма да помни
колко стръмно е от тебе до мене...
Само дъхът ми съвсем бездомен, 
в оная пропаст ще стене...

* * *
Утре далеч е. Вчера отмина. 
Днес ще разтворя за друг ден 
тъжни ръце, с надежда - усмихване, 
обич след дъжд изумруден. 
Утре ще дойде. Но вчера ме вика 
с твоите устни дъждовни. 
Днес ми е точно лика-прилика -
искам за теб да си спомня!
Днес ще отмине. Вчера е минало.
Утре ни чака на прага!
Ти ще заминеш с шала си в лилаво,
аз - ще те чакам след мрака!

* * *
Крачка дълга - от тебе до мене... 
Като вик тая крачка тежи... 
Всяка нощ обичта ми в теб стене, 
твойто „не“ безпощадно кръжи 
над Планети, почти до безкрая 
и при мен - като удар от вик... 
Ще се върнеш във мене, но зная 
трябва нощ да прегърне треви, 
по които да минеш незнайно 
от света и от мен. Призори...

Крачка дълга към тебе - до вярност 
и към мен - до небето почти.

* * *
Ще заспиват след пътища залези, 
покрай изгреви тихо ще бди 
обичта ми, която си пазя 
все за тебе в безбройните дни. 
Всяко утро ще носи смеха ти, 

всеки сън със съня ти ще спи. 
И денят ще прегърне дъха ти, 
щом във мене искриш в светлини! 
Че след всяко усмихнато утро 
все за теб ще се буди денят!

И се моля след утрото утре 
обичта ми към теб да е бряг!

* * *
Моя храбра любов, 
потърпи още малко -
обещаха ти среща 
и разходка със лодка. 
Нищо, че тук, наоколо 
и на няколко мили 
няма нито морета, 
нито никакви живи. 
Потърпи, моя обич -
може би след завоя 
ще те чака отдавна 
каляската твоя 
с два жребеца игриви, 
две ръце като изгрев...

Моя храбра любов 
със надежда горчива.

* * *
Нарисувах се в мисъл -
светла, бяла - почти до небето... 
И светът от безсмислено кисел 
стана истински, празнично ведър! 
Вън изхвърлих надежди от вчера, 
обещания, зов за мечти...

Пак душата си, ако намеря,
можеш в мен да се върнеш и ти!

* * *
 В памет на Дойчо Бояджиев...

Небето те прие!
И те прегърна!
Небесна яхта тихо те отведе
с музика, от първите най-първа...
Ден шести днес челото си приведе...
И светна облак. Облачно ми беше -
от много хора. Ничком тишината
се сви в свой ъгъл. И шептеше.
А шепота ще помня дълго. Дълго.

Небето те прие!
И те прегърна!

* * *
Ще бъда в теб насред мълчание
и оголели от тъга,
бездънното ще ни открадне
и ще остане след това
недоизказано „Обичам“
и недокоснато „Ела“...
Ти в гордост, до безкрай се вричаш,
аз - в жаждата, по теб сълза.

Осиротяла от мълчания,
приех да бъда с теб до края! 
В прегръдка на безброй страдания
усмивката ми да те сгрява!

* * *
Ухае на кокичета след дъжд!

Дъждът е пелерина за звездите -
той стопля тишината изведнъж
с дъха на пролет, в шепата ми скрита.
Ухае на кокичета под сняг!
Снегът след дъжд, по нощите се скита...

А днес до февруарския ми праг
слънцето донесе ми кокичета!

* * *
По стръмните ни пътища
дъждът търкаля времето
от минало без бъдеще,
до вчерашно без светло.
Дъждът, приятел истински
ще скрие устни обедни
и гръмко ще се киска
след утрешните спомени.
По стръмните ни изгреви
до залез ще боли ни...

Дъждът ще скрие устните
от вчера... Прегърни ме!

* * *
Ако ти не съществуваше, къде
за тебе мисълта си щях да скрия?
Над декемврийските ни ветрове
с шепичка любов да те завия!
С приспивна песен да те утеша
до моята безименна камина...
И шалът жълт, на есенни цветя
път дълъг към нощта ми да измине...

Ще милвам дълго твоето лице
и цяла нощ от устните ще пия...
Ако ти не съществуваше, къде
за тебе мисълта си ще открия?

* * *
Утре е бъдеще,
вчера е минало
искаш, или не искаш.
Спомени - купища,
време изминало,
пръсти към чело притискаш.
Вчера ще върнем ли
с тесните улички,
с длан като устрем широка?
Утре е бъдеще -
новите срички
някой ще дави в дълбокото.
Който изплува -
той ще прегръща! -
Утре ще бъде за него!
Вчера е минало...
(Имахме къща)...

Утре е страшно далеко.

* * *
Всяка обич започва с тъга.
Късни улици вик ще прегърнат,
ако тя - обичта, идва с влак
и остава до края! Незрима!
Заговори ли тя - обичта -
отпиши я! На тихо живее...
Най-прекрасната в нас синева -
обичта - насаме в нас синее
като изгрев, след приказна нощ,
като крачка от тебе, към мене!
Всяка обич ни носи цял кош
тишина! И в тъгата живее!

* * *
Стена пред мен издигна,
очите ми набоде...
В косите ми премигват
от вчера - летни спомени.
Където бяхме, вече 
дъждее ранна есен...
И ще замръкна с вечер
от майска светла песен,
в която те прегръщах
там - горе - над небето!

Сега си нямам къща
и тебе... (Общо взето).

* * *
Катастрофи, сълзи, катаклизми -
новините са пълен провал!
Аз, в нощта за звезди ще си мисля
и за влак, насред изгрева спрял!
С влака ти ще пристигнеш, защото
всяка гара е обич! И тя
в нас събира звезди и животи -
в дума само една - светлина!

Катастрофи, сълзи, катаклизми -
новините са пълен провал!

Аз за тебе обаче си мисля
и за влака при мен в изгрев спрял!

Безсъници небесни - седма стихосбирка на Дочка Станчева
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анГел анГелов

 Преди години световноизвестният 
френски учен славист и българист 
Робер Бернар, професор в Универси-
тета Сорбоната в Париж, нарече ста-
робългарския език третия класически 
език в Европа след старогръцкия и 
латинския. От създаването на старо-
българския език - първия славянски 
писмен език, и утвърждаването му 
като официален език в България през 
Ранното средновековие изминаха по-
вече от 1200 години. По този случай 
ще припомня някои от историческите 
факти за създаването на старобъл-
гарския език – третия по ред класи-
чески език в Европа.
 През 680 година прабългарският 
хан Аспарух създава в областта Мал-
ка Скития на Долни Дунав, днес Доб-
руджа, славяно-българската държава. 
Със сключения договор през 681 го-
дина Византия признава новообразу-
ваната българска държава на нейна 
територия. Още със създаването на 
държавата започва формирането на 
българската народност. И тъй като 
голяма част от населението били сла-
вяните, формирането на българската 
народност ставало чрез асимилира-
нето на прабългарите от славяните. 
Постепенно прабългарите изоставили 
своя прабългарски език и започнали 
да говорят на славянски език като 
на майчин език. С приемането на 
християнството от българския владе-
тел Борис Първи и българския народ 
през 864 г. завършва формирането 
на българската славянска народност. 
Нейният славянски език на свика-
ния Преславски събор в 893 г. бил 
обявен за официален богослужебен 
и държавен език. В историята този 
славянски език е известен с името 
старобългарски език. Наследник на 
старобългарския език днес е нашият 
книжовен български език. Академик 
Стефан Младенов и професор Иван 
Шишманов считат за доказано, че 
в днешните български говори се из-
ползват само следните прабългарски 
думи: белег, бисер, болярин, бъбрек, 
кебе, кумир, сан и тояга.
 Старобългарският писател Чер-
норизец Храбър пише в своя труд 
„За буквите“, написан около 893 г. 
в Преслав, че българите „Когато се 
кръстиха, бяха принудени да пишат 
славянската реч с римски и гръцки 
букви без устроение“. И продължава 

с въпроса: „Но как може да се пише 
добре с гръцки букви: Бог, живот, 
църква, шпрота?“. Отговорът на този 
риторичен въпрос е само един – не 
може да се пише добре с гръцки бук-
ви славянската реч, защото тя има 
особени звуци и се нуждае от собст-
вена азбука. Затова Човеколюбецът 
Бог изпраща на българския народ 
Константин Философ, наричан Кирил, 
да им състави азбука.
 Константин Философ е бил твър-
до убеден в правотата на думите 
на апостол Павел, че всеки народ 
трябва да слави Бога на своя роден 
език. Като роден в Солун, Констан-

тин Философ е владеел езика на 
българските славяни като свой май-
чин език. И през целия си живот е 
работил да създаде писменост на 
българските славяни, защото те имат 
право да пишат и четат на своя май-
чин език. През 851 г. Константин Фи-
лософ и брат му Методий постъпват в 
манастира „Полихрон“ на планината 
Олимп в Мала Азия (намирал се око-
ло днешния турски град Бурса). Тук 
Методий се замонашва. В продълже-
ние на около 8 години двамата братя 
се занимават с книжовна дейност. 
В 855 г. в манастира Константин с 

помощта на брат си Методий написва 
първата славянска азбука на осно-
вата на езика на българските славя-
ни. Константин създава славянската 
азбука „Глаголица“, която имала 38 
букви. След създаване на азбуката 
още в манастира братята Констан-
тин и Методий се заемат с превод 
на богослужебни книги от гръцки на 
старобългарски език. Първо превели 
евангелието на Йоан „В началото бе 
словото“. След това превеждат Апос-
тола, Псалтира и части от новия за-
вет. Азбуката „Глаголица“ се използва 
в Средновековна България от IX до 
XII век. След това започва да се из-

ползва азбуката „Кирилица“, създаде-
на от ученици на Кирил и Методий.
 В 862 г. в Константинопол, Визан-
тия, пристигат пратеници на вели-
коморавския княз Ростислав, които 
молят императора да им изпрати в 
Моравия учители и наставници, кои-
то да извършват в православните 
храмове богослужение на славянски 
език. Императорът изпраща в 863 
година братята Константин и Методий 
във Великоморавия. Само за четири 
години те изградили самостоятелна 
славянска църква и училища, обу-
чили много ученици и подготвили 

славянско духовенство, направили 
нови преводи на богослужебни книги 
на славянски език. Наложили славян-
ския език в богослужението и държа-
вата.
 Срещу дейността на братята Кон-
стантин и Методий в Моравия се оп-
ълчило немското духовенство, което 
било привърженик на „Триезична-
та догма“. Според тази християнска 
догма християнското богослужение 
могло да се извършва само на трите 
„свещени езика“ – еврейски, гръцки и 
латински. В диспут с привърженици 
на „Триезичната догма“, проведен 
през месец май 867 година във Вене-

ция, Константин Философ блестящо 
защитил правото на славяните да из-
вършват богослужение на славянски 
език.
 След диспута с привържениците 
на „Триезичната догма“ във Венеция 
през 867 година новият папа Адриан 
Втори извикал братята Константин 
и Методий в Рим, за да благослови 
тяхната дейност и освен славянския 
език, и славянското богослужение. 
В църквата „Санта Мария Маджо-
ре“, която съществува и днес в град 
Рим, братята Константин и Методий 
извършили славянско богослужение, 

след което папа Адриан Втори бла-
гословил тяхната дейност и осветил 
славянския старобългарски език и 
богослужебни книги. Но 14 февруари 
869 г. починал Константин в Рим.
 Преди смъртта Константин се 
замонашил с името Кирил. Погребан 
бил в базиликата „Санта Клементе“ 
отдясно на олтара като християнски 
праведник.
 След смъртта на брат му Кирил 
папа Йоан VIII ръкоположил Методий 
за епископ на цяла Панония, а след 
това в 874 година - за архиепископ на 
Великоморавия с център Велехрад. 
На 6 април 885 г. Методий починал. 
Постепенно славянското богослуже-
ние било забранено във Великомора-
вия. Немското духовенство прогонило 
от страната учениците на Кирил и 
Методий. Част от тях, сред които Кли-
мент, Наум и Ангеларий, пристигнали 
в България. Със съдействието на 
княз Борис Първи, канонизиран след 
смъртта му от Българската право-
славна църква за светец, те изгради-
ли два книжовни центъра – Плиска и 
Охрид. В средновековна България се 
разгърнала широка дейност за създа-
ване на старобългарския писмен език 
и книжнина.
 Създаването на славянската пис-
меност и книжнина е велико дело на 
славянските българи през Ранното 
средновековие. Затова днес българ-
ският език, който е наследник на 
старобългарския славянски език, е 
признат за официален и работен, 
който се използва от институциите на 
Европейския съюз. А нашата азбука 
„Кирилица“ е една от трите азбуки, 
наред с гръцката и латинската, която 
се използва като официална азбука в 
Европейския съюз.
 С право народният поет Иван Ва-
зов нарича българския език „свещен“, 
защото както пише българският ду-
ховник Черноризец Храбър в своята 
апология на славянската писменост 
„За буквите“, нашите букви „свят мъж 
ги е създал“. И свети мъже, наричани 
„Свети седмочисленици“, са ги раз-
пространили по българските земи.
 В заключение ще изразя своето 
недоумение – защо от трите класи-
чески езика в Европа се отнасяме с 
такова пренебрежение към него. За-
дръстихме го с ненужни чуждици. А от 
екраните на всички телевизии няма 
нито един български певец да пее 
български песни на български език.

Старобългарският език е третият класически 
език в Европа след старогръцки и латински

Венцислав Симеонов открива изложба в Икономова къща
ИСторИчеСкИ мУзей – дряново

Венцислав Симеонов… В Дряново трудно ще срещнете хора, които 
не го познават. За широката общественост той е Венци фотографът, 
уловил и запечатал мига с вътрешните вълнения по време на важни, 
красиви, щастливи и значими събития в живота на почти всеки от 
нас. От няколко месеца широката му обща култура и умението му да 
общува с хората го направиха част от екипа на Исторически музей 
- Дряново. По повод предстоящото откриване на негова изложба с 
художествени фотографии под надслов „Дряново през погледа на 
Венцислав Симеонов“, което ще се състои днес от 17 часа в Иконо-
мовата къща, го помолихме за кратки отговори на няколко въпроса, с 
които словесно да представи себе си, любовта си към фотографията 
и своята житейска философия.

- Каква е твоята индивидуалност в глобалния свят?
- Бих определил себе си като един търсещ, позитивен човек, който 

вярва в доброто и творческата красота, която ни води към един по-
съвършен свят. Фотографията е един от способите да изразя себе си. 

- Природа, сгради, хора или събития са предпочитанията на 
фотообектива ти и имаш ли любими образ, сезон или част от деня, 
които неминуемо те предизвикват да ги снимаш?

- Има една особена магия в снимането - насочваш обектива и 
виждаш сякаш една друга реалност. А след снимката усещането е, 
че си откраднал и съхранил един миг от вечността. Дали е природа, 
портрет или събитие - не е важно, защото всеки миг е неповторим. 
Фотографията за мен е преди всичко изкуство. Няма определен час 
на деня или сезон, за да се направи една добра снимка. Въпрос на 
вдъхновение и потребност. И е добре всеки творец да предизвиква 
себе си към такъв творчески процес. Навсякъде и по всяко време. 
Това се опитвам да правя, въпреки обстоятелствата и времето, в 
което живеем.

- Учил си зад граница, но се върна у дома. Какво те задържа тук 
и с какво родният град продължава да те вдъхновява?

- Пребиваването извън Родината само засили обичта ми към нея. 
И това не е само мое мнение. Като види човек свят и започва да 
разбира и да цени своя народ, природата и родния си град. Дряново 
може и трябва да бъде извор на вдъхновение. Тук намирам истинския 
български дух и тази духовност, която ни дава сили и надежда.

- Освен като фотограф, дряновската общественост те познава и 
като съучредител на читалище. Има ли място за култура в малкия 
град и как виждаш Дряново в културната карта на България?

- Да, има място. Самият факт, че тук постоянно идват всякакви 
снимачни екипи, е достатъчно красноречив. А културата се прави 

от нас, хората. Иска ми се да вярвам, че пред-
стоящата фотоизложба е част от тази културна 
тъкан. Както и създаването на читалище „Дря-
новска пробуда-2008”, на което бях първият 
председател за няколко години. И естествено е 
този културен поток да ни направи по-добри, по-
можещи,  по-задружни, а оттам и по-щастливи.

Снимка на Маринела Нинева,
една от най-добрите български атлети
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÐÅÆÈÑÜÎÐ
/1920-1993/

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÊÐÓÌ ÂÅËÊÎÂ

ÂÈÄ
ÌÅÒÅÎÐÈÒ

ÐÓÑÊÈ
ÅÍÖÈÊËÎÏÅ-
ÄÈÑÒ
/1711-1765/

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÏ ÏÅÂÅÖ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÁÀÑÍÎÏÈÑÅÖ
/1925-1993/

ÏÎÐÎÄÀ
ÅÄÐÎ ÊÓ×Å

ÒÈ×ÈÍÊÎÂ
ÏÐÀØÅÖ

ÃÐÀÄ Â
ÖÅÍÒÐÀËÍÀ
ÔÐÀÍÖÈß

ÊÀÒÈÍÀÐ
/ÐÀÇÃ./

ÐÅÊÀ Â ÐÓÑÈß
ÊÐÀÑÍÎßÐÑ-
ÊÈ ÊÐÀÉ

ÃÐÀÄ Â ÐÓÑÈß
ÑÂÅÐÄËÎÂÑ-
ÊÀ ÎÁËÀÑÒ

ÈÃËÎËÈÑÒÅÍ
ÄÚÐÂÅÍ
ÌÀÒÅÐÈÀË

ÆÅÍÑÊÀ ÁËÀ-
ÃÎÐÎÄÍÈ×ÅÑ-
ÊÀ ÒÈÒËÀ

ÃÐÀÄ Â
ßÏÎÍÈß

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÁÈÂØÀ
ÃÅÐÌÀÍÑÊÀ
ÔÈÃÓÐÈÑÒÊÀ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÔÐÅÍÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ -
„ÎÑÎÁÅÍ
ÓÐÎÊ”
/1941-2021/

¹2455

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÀ ÂÀËÓÒÀ

ÃÐÓÏÎÂÎ
ÇÀÍßÒÈÅ ÍÀ
ÑÒÓÄÅÍÒÈ

ÊÀÐÒÈÍÀ ÍÀ
ÔÐÀÍÑÈÑÊÎ
ÃÎß

ÂÈÄ ÈÒÀËÈ-
ÀÍÑÊÎ ÌÅÊÎ
ÑÈÐÅÍÅ

ÈÍÄÎÍÅÇÈÉ-
ÑÊÈ ÎÑÒÐÎÂ

ÍÅÌÑÊÈ
ÕÈÌÈÊ,
ÎÐÃÀÍÈÊ
/1865-1918/

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ËÅÊÎÀÒËÅÒÊÀ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÌÀÐÊÀ
ÎÌÅÊÎÒÈÒÅË
ÇÀ ÏÐÀÍÅ

ÂÎÅÍÍÎ
ÇÂÀÍÈÅ

ÍÅÌÑÊÈ
ÏÅÂÅÖ,
ÁÀÐÈÒÎÍ
/1831-1917/

ÍÅÎÁÐÀÁÎÒ-
ÂÀÍÈ ÇÅÌÍÈ
ÏËÎÙÈ

ÑÚÎÐÚÆÅÍÈÅ
ÇÀ ÑÏÈÐÀÍÅ
ÍÀ ÂÎÄÀ Â
ÊÀÍÀË

ÓÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂ-
ÍÀÒÀ ÖÚÐÊÂÀ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Ï.
ÕÀÄÆÈÅÂ ÎÒ
„ËÓÄ ÃÈÄÈß”

ÃÐÀÁÈÒÅË,
ÇËÎÄÅÉ
/ÎÑÒ./

ÒÓÐÑÊÈ ÏÎÅÒ,
ÐÅÀËÈÑÒ
/1914-1950/

ÊÎÌÈ×ÅÍ
ÏÅÂ×ÅÑÊÈ
ÅÔÅÊÒ

ÇÚÐÍÅÑÒ
ÌÈÍÅÐÀË Ñ
ÐÎÇÎÂ ÖÂßÒ

ÑËÀÄÊÎÂÎÄ-
ÍÀ ÐÈÁÀ,
ÊÀËÅÍÈÊ

ÏÐÀÁÚËÃÀÐ-
ÑÊÈ ÕÀÍÑÊÈ
ÐÎÄ

ÇÀÊÎÍÎÄÀ-
ÒÅËÍÎ ÑÚÁ-
ÐÀÍÈÅ Â ÑÀÙ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1905.1982/

ÏÎËÑÊÎ
ÓÊÐÅÏËÅÍÈÅ

ÂÈÄ ÑÏÎÐÒ

ÂÈÄ
ÑÅÂÅÐÅÍ
ÅËÅÍ

ÏÎÉÍÀ
ÏÒÈÖÀ

ÑÚÐÏÎÂÈÄÅÍ
ËÎÇÀÐÑÊÈ
ÍÎÆ

ÍÀÉ-ÌÀËÊÀÒÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ ÎÒ
ÇÂÓÊÎÂÀÒÀ
ÑÈÑÒÅÌÀ

ÙÀÒ Â ÑÀÙ

ËÅÊÀ ÓÒÐÈÍ-
ÍÀ ÌÚÃËÀ

ÍÈÑÚÊ
ÁÎÄËÈÂ
ÕÐÀÑÒ

ÐÅÊÀ Â ÓÍÃÀ-
ÐÈß, ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ ÄÓÍÀÂ

ÏÎÂÅÑÒ ÎÒ
ÐÎÌÅÍ
ÐÎËÀÍ

ÔÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË -
„ÀÍÅÒ”
/1868-1931/

ÃÐÀÄ Â ÞÆÍÀ
ÈÑÏÀÍÈß

ÁÐÀÒ ÍÀ ÊÀÈÍ
/ÁÈÁË./

ÂÈÄ ÏÀËÌÀ
Â ÀÇÈß

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÓÌÁÅÐÒÎ
ÅÊÎ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÍÅÄÀ
ÀÍÒÎÍÎÂÀ

ÌßÐÊÀ ÇÀ
ÒÅÃËÎ ÍÀ
ÇËÀÒÎ

ÐÀÑÒÈÒÅËÅÍ
È ÆÈÂÎÒÈÍÑ-
ÊÈ ÏÈÃÌÅÍÒ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÑÊÓËÏÒÎÐ
/1840-1917/

ÐÅÊÀ Â
ÏÎËØÀ

ÈÇÊÓÑÒÂÅÍ
ÂÎÄÅÍ ÏÚÒ

ÊËÎÍÊÀ ÇÀ
ÏÐÈÑÀÆÄÀÍÅ

ËÈÒÎÂÑÊÀ
ÏÎÅÒÅÑÀ
/1904-1945/

ÞÆÍÎÀÌÅÐÈ-
ÊÀÍÑÊÀ
ÄÂÎÉÍÎÄÈ-
ØÀÙÀ ÐÈÁÀ

ÃÐÀÄ Â
ØÐÈ ËÀÍÊÀ

ÇÀÄÍÀÒÀ
×ÀÑÒ ÍÀ
ÃËÀÂÀÒÀ

ÇÚÐÍÎ×ÈÑ-
ÒÀ×ÊÀ

ÒÅÎÐÅÒÈÊ ÍÀ
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅ-
ÍÀ ËÈÒÅÐÀÒÓ-
ÐÀ

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1469-1539/

ÏÎÐÅÄÍÎ
×ÈÑËÎ

ÌÅÄÈÊ,
ÄÎÊÒÎÐ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÀÊÒÜÎÐ -
„ÎÊÎ ÇÀ ÎÊÎ”

ÂÈÄ ÈÃÐÀ
ÍÀ ÊÀÐÒÈ

ÏÓÑÒÈÍß Â
ÞÆÍÀ
ÀÔÐÈÊÀ

ÊÓÁÈÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1879-1949/

ÃÎËßÌÀ
ÍÅÎÒÐÎÂÍÀ
ÇÌÈß

ÌÎÄÅË
„ÏÎÐØÅ”

ÑÅËÎ ÊÐÀÉ
ÍÎÑ ÅÌÈÍÅ

ÒÐÀÊÒÀÒ ÎÒ
ÀÐÈÑÒÎÒÅË

ÃÐÀÄ Â ÞÆÍÀ
ÒÓÐÖÈß

ÃÅÐÎÈÍß ÎÒ
„ÏÈÏÈ ÄÚËÃÎ-
ÒÎ ×ÎÐÀÏ×Å”

ÈÇÂÅÑÒÅÍ
ÒÅÀÒÚÐ Â
ÏÀÐÈÆ

ÀÍÒÈ×ÍÎ
ÈÌÅ ÍÀ
ÏËÈÑÊÀ

ÁÀÑÊÀ ÎÐÃÀ-
ÍÈÇÀÖÈß Â
ÈÑÏÀÍÈß

ÁÎÃÈÍß ÍÀ
ÏËÎÄÎÐÎÄÈ-
ÅÒÎ Â ØÓÌÅÐ

×ÈÑÒÀ
ÏÎÁÅÄÀ Â
ÄÆÓÄÎÒÎ

ÐÅÊÀ Â
ÈÐËÀÍÄÈß

ÏÎÅÌÀ ÎÒ Í.
ÕÀÑÀÍÇÀÄÅ

ÏÚÒÍÀ
ÏÎËÈÖÈß

ÀÍÒÎËÎÃÈß
ÎÒ ÑÒÎßÍ ×È-
ËÈÍÃÈÐÎÂ

ÅÑÒÎÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1911-1983/

ÇÂÓ×ÍÀ
ÑÚÃËÀÑÍÀ

ÏÚÐÂÈßÒ
ÏÎÊÎÐÈÒÅË
ÍÀ ÂÐÚÕ
ÅËÁÐÓÑ

ÁÈËÊÀ ÎÒ
ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ
ÑËÅÇÎÂÈ

ËÞÁÎÂÍÀ
ÏÎÅÇÈß

ÃÐÚÖÈ ÎÑÒ-
ÐÎÂ Â ÅÃÅÉ-
ÑÊÎ ÌÎÐÅ

ÐÀÇÊÀÇ ÎÒ
Í. ÕÀÉÒÎÂ

ÃÎÐÑÊÎ ÏÎ-
ËÓÁÎÆÅÑÒÂÎ
Â ÃÐÚÖÊÀÒÀ
ÌÈÒÎËÎÃÈß

ÃÅÎÃÐÀÔÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ Â
ÐÓÑÈß

ÄÚÑ×ÅÍÀ
ÐÈÒËÀ ÍÀ
ÊÀÌÈÎÍ

ÂÈÑÎÊÀ
ÑÒÚÊËÅÍÀ
×ÀØÀ

ÌÅÆÄÀ,
ÑËÎÃ

×ÅØÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÂÀÇÎÂ ÎÒ
„ÈÄÅ ËÈ”

ÃÐÀÄÈÍÑÊÈ
ÇÅËÅÍ×ÓÊ

ÃÐÚÖÊÎ ÈÌÅ
ÍÀ ÐÅÊÀ
ÄÍÅÑÒÚÐ

ÎÑÍÎÂÅÍ ÓÑ-
ÒÎÉ×ÈÂ ÒÎÍ
ÍÀ ËÀÄÀ

ÂÈÄ ÌÅÊÀ
ÌÅÁÅË,
ÊÀÍÀÏÅÒÀ

ÌÀÐÊÀ ÍÅÌÑ-
ÊÈ ÏÈØÅÙÈ
ÌÀØÈÍÈ

ÆÅÍÑÊÈ
ÏÅÂ×ÅÑÊÈ
ÃËÀÑ

ÏÐÎ×ÓÒ ÕÓÍ-
ÑÊÈ ÂÎÆÄ
/ÍÅÈÇÂ.- 453/

ÐÅÊÀ Â
ÐÓÌÚÍÈß,
ÏÐÈÒÎÊ ÍÀ
ÒÈÑÀ

ÈÃËÎËÈÑÒÍÎ
ÄÚÐÂÎ

ÍÅÌÑÊÀ
ÔÈÃÓÐÈÑÒÊÀ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ,
ÎÁËÅÊ×ÀÂÀ-
ÙÎ ÁÎËÊÈ Â
ÌÓÑÊÓËÈÒÅ

ÑÅËÎ Â ØÓ-
ÌÅÍÑÊÀ ÎÁË.

ÅÄÍÀ ÎÒ
ÂÐÀÆÄÓÂÀ-
ÙÈÒÅ
ÔÀÌÈËÈÈ Â
„ÐÎÌÅÎ È
ÆÓËÈÅÒÀ”

ÏÀÏÑÊÀ
ÊÎÐÎÍÀ

ÁÀËÅÒ ÎÒ
ÂË. ÂËÀÑÎÂ

È ÂË. ÔÅÐÅ

ÀÂÎÊÀ, ÀÍÎÍÅ, ÂÎÂ, ÈÇÀ, ÊÀÏÀ, ÌÀÍÀÐ, ÍÀÄÀËÈ, ÍÅÐ, ÍÀÐÈÌÀÍ, ÍÀÕÀ, ÍÅÐ, ÍÅÐÈÑ, ÐÈÊÎÒÀ, ÒÀÒ, ÒÈÐÀÑ.
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Регионалният всекидневник „100 веСтИ“ 
излиза всеки ден без събота и неделя.

имоти продава
апартамент, 67 кв. м, 
на Гарата за 53 000 лв. 
продава viber 0034/609-
917-778.
триСтаен апарта-
мент се продава на тел. 
0884/395-682. [5, 3]

имоти кУпУва
евтина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.

имоти дава 
под наем
двУСтаен апартамент 
в кв. Трендафил, зад 
„Лидл“, необзаведен, се 
дава под наем на тел. 
0886/16-40-34. [2, 2]

имоти търСи 
под наем
Стая търСи тел. 
0877/495-882.

Гори продава
Гори Се продават на 
тел. 0896/771-078. [6, 5]

нощУвки
нощУвки - 0888/254-
625, 0879/272-528.

отопление
„мГ-леС“ продава дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
дърва в чували и раз-
палки. Безплатна достав-
ка. Тел. 0884/709-093.
нацепени дърва, раз-
палки. Безплатен транс-
порт. Незабавна доставка. 

Тел. 0895/252-686.
дъбови за огрев - наце-
пени, разпалки, с безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0877/471-466.
дърва за печки и ками-
ни се продават на тел. 
0876/583-472.
бУкови дърва - наряза-
ни и нацепени, разпалки. 
Безплатен транспорт. Тел. 
0877/191-102.
дърва за огрев - наря-
зани и нацепени, се про-
дават на тел. 0876/437-
140.
нарязани и нацепени  
дърва - бърза достав-
ка,  се продават на тел. 
0877/108-825.

нарязани и нацепени 
букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
дърва за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
дърва за огрев - мет-
рови, нарязани и в чува-
ли - тел. 0877/69-04-78. 
[21, 4]
дърва за огрев - метро-
ви, нарязани и в чували 
- 0877/69-04-78. [22, 4]
10 кУбика дърва изгод-
но се продават на тел. 
0894/797-400. [5, 4]
режа дърва - 0877/299-
214. [24, 3]

лекари
пСихиатър и невро-
лоГ д-р трифонов, 
Габрово, тел. 0885/251-
655.
д-р марина Санкева, 
специалист кожни и ве-

нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записване 
на тел. 066/800-140.
иСкра  хо тниш-
ка - логопед/психолог 
- 0896/789-937, поне-
делник-петък: от 17.00 
до 20.00 часа; e-mail: 
iskrahotnishka@gmai l .
com.

СтроителСтво
кърти и пробива - 
0897/832-363
фирма Събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
УСлУГи С мини и ком-
биниран багер, вишка - 
0897/42-93-74.
фирма изГражда, 
ремонтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
ремонт на стари циг-
лени покриви, капаци, 
комини, бетон. Безплатен 
оглед. Тел. 0882/279-749.
хидро- и топлоизолации, 
улуци, покривни ремонти, 
вътрешни ремонти и др. - 
0888/863-001.

„СиСи Сд“ ЕООД извърш-
ва строителни и ремонт-
ни дейности: конструкции 
на покриви, всички ви-
дове мазилки, боядис-
ване, шпакловане. Тел. 
0886/247-203 - Славомир 
Георгиев. [12, 11]
Строителни ремонти 
от А до Я - 0897/21-55-
13. [22, 15]
ремонт на стари покри-
ви, хидроизолация, под-
мяна на улуци и варови 
мазилки - тел. 0876/416-
716. [22, 12]
направа и ремонт на 
покриви, измазване на ка-
паци, саниране, дренаж, 
хидро- и топлоизолация и 
др. - 0888/020-187. [22, 
11]
изГраждане на подпор-
ни стени, септични ями, 
саниране, покриви, бето-
ни, крепежни работи, ла-
марини и др. - 0897/390-
194. [22, 11]
хидроизолация на 
покриви, вътрешни ре-
монти, боя, теракота, гип-
сокартон, тапети и др. - 
0882/471-678. [22, 11]
шпакловки, изола-
ции, мазилка, обръщане 
на врати, прозорци; боя и 
др. - 0898/672-883. [5, 1]

вътрешен ремонт
безпрашно циклене - 
0887/040-471.
теракота и фаянс. Ока-
чени тавани, ВиК. Ка-
чествено и коректно. Тел. 
0878/640-993. [3, 1]

изолации
алпиниСти - справки на 
тел. 0899/321-190
алпиниСти, Скеле - 
справки на тел. 0898/907-
400.
вътрешни и външни из-
олации със скеле - справ-
ки на тел. 0896/655-839.

вик
машинно отпУшване, 
ВиК ремонти - 0887/680-
034.
отпУшване на канали - 
0886/954-053
вик ремонти и отпушва-
не на канали - 0894/22-
05-09. [18, 1]

ремонт на
електроУреди 
и електроника
ремонт на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [24, 24]
ремонт на хладилници 
и фризери по домовете - 
0895/74-39-12. [23, 1]

ел. Уреди поправя 
0894/22-05-09. [18, 1]

комини
профеСионално по-
чиСтване на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯ-
КО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.

коминочиСтач С 
опит. чиСти отГоре 
и отдолУ. 40 лв. Га-
ранция. Справки на 
тел. 0894/525-258.

щори

Eт „каСтело“ - щори 
- външни и вътрешни, 
врати - блиндирани, 
входни, автоматични 
гаражни, ролетки - 
охранителни, доГра-
ма - алуминиева, 
PVC, бариери - ав-
томатични - справки 
на тел. 066/87-04-89, 
0888/255-318

УСлУГи
рязане, каСтрене на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.

почиСтване на 
двор, изхвърляне 
на боклУк, Съба-
ряне на покриви, 
пренаСяне на ба-
Гаж. изкУпУване 
на желязо. Тел. 
0893/921-083. [26, 6]

паркет, циклене

паркет, дЮшеме 
- редене, безпра-
хово циклене, фино 
шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламини-
ран паркет - 066/86-
61-43, 0889/286-025.

почиСтване
почиСтване на мазета, 
дворове, апартаменти - 
0877/738-156. 

Градини, баСейни

ландшафтен ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта. Тел. 
0888/942-335.
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

конСУлтации по пенСиониране (изчиСлява-
не на проГнозни пенСии), здравно, пенСи-
онно оСиГУряване и др. - ул. „Опълченска“ 45 
(срещу ДСК), тел. 0899/654-611.

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 ненужна покъщнина, 
строителни отпадъци до 
сметището - 0898/780-
448
превоз С бус, самос-

вал - 0877/738-156. 
транСпорт С бус - 0.80 
лв./км - 0894/004-045. 
[24, 3]

ветроходСтво

кУрСове по ветроходСтво С родения 
в Габрово капитан илия дяков - С 
три прекоСявания на атлантичеСкия 
океан. Курсовете се водят по индиви-
дуален график в акваторията на Несебър 
с 25-футова яхта. За допълнителна ин-
формация и записване - справки на тел. 
0898/535-793

капитанСки кУрСове
кУрСовете за правоспособност „Водач на кораб до 
40 БТ по море“ (капитански курсове)  под ръковод-
ството на родения в Габрово капитан Илия Дянков. 
Индивидуален график за всеки курсист. Можете да 
съчетаете учебната програма с годишната си от-
пуска. За допълнителна информация и записване 
- 0898/535-793

автомобили кУпУва
коли, бУСове, ками-
они, трактори, ремар-
кета (може и дефекти-
рали) от място на най-
високи цени изкупува  
0897/429-374

автомобили 
под наем
„VAIKAR RENTACAR“ 
отдава автомобили под 
наем - справки на тел. 

0999/009-008.

Скрап, Стари
автомобили
фирма вайкар из-
купува всякакви МПС 
за скрап и авточа-
сти - справки на тел. 
0999/009-008.
коли за скрап се ку-
пуват на тел. 0877/738-
156.
изкУпУва коли за 
скрап. Вземане от място. 
Справки на тел. 0893/22-
92-94. [24, 20]

пътна помощ
вайкар роУд АСИС-
ТЪНС - денонощна пътна 
помощ - справки на тел. 
0999/009-008.

текущите обяви излизат всеки ден 
в онлайн изданието на вестника 

www.100vesti.info
търСи 
Родена съм на 05.01.1992 г. в Габро-
во и след 3 месеца съм осиновена. 
Търся биологичните си родители. 
Моля за помощ! Пишете на адрес: 
София, ПК 1407 до поискване, Теме-
нужка Борисова Георгиева.

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

продава разни
Строителен фУрГон се 
продава на тел. 0894/797-
400. [5, 4]
диСк за циркуляр - 3 п, 
кожух - идеален, кожа, 
обработена, се продават 
на тел. 0878/600-370. [3, 

2]

продава машини

котел „VIEssmANN“ 
- 40 KW, на дърва, 
приГоден и за пе-
лети, за 1400 лева 
се продава на тел. 
0886/071-760. [22, 
16]

животни продава
пръчове, кози и ши-
лета се продават на тел. 
0876/93-21-03. [12, 6]
праСенца от 20 до 25 
кг се продават на тел. 
0897/220-386. [8, 5]

еротика
еротичен маСаж - 
0894/277-849. [24, 23]

работа предлаГа
„балеа ГрУп“ - гр. Севли-
ево търси да назначи оператор  
на селскостопански машини.
Справки на тел. 0888/853-290. 

[22, 13]
шивачки набира тел. 
0897/64-77-11. [12, 10]
фирма търСи работник за 
автомивка. Справки на тел. 
0894/677-099. [22, 10]
Строителни работници сре-
щу отлично заплащане се тър-
сят на тел. 0895/424-308. [17, 
8]
фирма търСи шивачка на 
прав шев и оверлог с опит, 
може пенсионерка. Справки на 
тел. 0889/693-150. [12, 7]
хиГиениСт - трудов договор, 
може пенсионер, се търси на 
тел. 0888/44-51-16. [11, 6]

реСторант „Сопрано“ търси 
жена-миячка за втора смяна. 
Справки на тел. 0879/221-132. 
[4, 3]
мини маркет търси продавач-
ка. Справки на тел. 0897/889-
001. [11, 3]
такСиметров шофьор търси 
тел. 0893/30-20-02. [5, 2]
фирма търСи огняр за котел 
на твърдо гориво. Справки на 
тел. 0888/699-399. [11, 1]

работа търСи
търСя Си работа шофьор с 
категория „В“, мога да карам 
всякакви коли, бусове. Справки 

на тел. 0899/698-454. [11, 9]

Грижа за болни 
и възраСтни
Санитарка Гледа болни въз-
растни хора. Справки на тел. 
0893/97-93-10. [4, 1]
чаСтен аСиСтент за гледане 
на жена инвалид търси тел. 
0895/415-271. [1, 1]
Гледам болни почасово. 
Справки на тел. 0878/241-355. 
[5, 1]
търСи жена за почасово гле-
дане на жена. Справки на тел. 
0897/66-09-78. [4, 1]

МАЛКИ ОБЯВИ, 
реКЛАМИ, съ-
ОБщенИЯ  зА 

"100 ВестИ" се 
ПрИеМАт Все-
КИ Ден От 9.30 
ДО 19:00 чАсА,
В ПетъК - ДО 

14 чАсА. 
сЛеД 14:00 нА 

0888 26 18 47
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   Двама от най-добрите бъл-
гарски джудисти - Ивайло Ива-
нов и Денислав Иванов, при-
ветстваха участниците в турни-
ра „Илинден“, който се проведе 
в столичната зала „Локомотив“. 
Над 330 състезатели на възраст 
до 12 години от Сърбия, Румъ-
ния, Македония, Босна и Хер-
цеговина и България спориха 
за отличията от надпреварата. 
ДК „Габрово“ се представи с 
12 деца, по-голямата част от 
които направиха своя дебют на 
състезание. За пореден път Зоя 
Самотрясова беше над всички 
в категория до 22 килограма 
при родените 2014 година и 
с 4 успешни борби завоюва 
златото. До финал стигна и 
Ния Антова в категория до 32 

килограма при родените 2012 
година. 
 Тя обаче отстъпи в спора за 
първото място на съперничка 
от Пловдив. Матвей Ивах игра 
в по-горна за него възраст - 
при родените 2011 година, и 
завоюва бронз след 5 изиграни 
срещи в категория до 30 кило-
грама. На третото стъпало на 
почетната стълбичка се качиха 
също Калоян Халкин, Стефан 
Радев и Николай Станчев.
 Дебютантите Ива Халкин (18 кг, 
2017), Теодор Ненов (22 кг, 2017), 
Антон Антов (22 кг, 2016), Мартин 
Иванов (34 кг, 2014), Никола Георги-
ев (34 кг, 2013), Станислав Христов 
(46 кг, 2012) не успяха да се намесят 
в битката за челните места в своите 
възрасти и категории. 

Стефка БУрмова

На проведеното в края на 
миналата седмица събитие в 
габровския Технически универ-
ситет, свързано с инициативата 
на Европейската комисия „Дни 
на Еразъм 2022“, посветена на 
35-годишнината на програмата, 
се включиха студенти и док-
торанти от висшето училище, 
входящи Еразъм+ студенти от 
Украйна и стажуващи студенти 
от Алматински университет в 
Казахстан. Всички те получиха 
информация за предимствата 
на програмата, възможностите 
за обучение и практика, за 
новите моменти в програмния 
период 2021-2027 г., основни-
те стъпки за реализиране на 
мобилност, необходимите доку-
менти, партньорските универ-
ситети на ТУ - Габрово и натру-
пания опит от Университетския 
център за международни и на-
ционални програми и проекти.

По време на събитието сту-
дентите имаха възможност да 
получат подробна информация 
за програмата за двойни ди-
пломи с Университета за при-
ложни науки в Шмалкалден, 
Германия, чрез споделените 
впечатления на предишни и на-
стоящи участници в програмата 
„Еразъм+“.

Беше осъществена и он-
лайн връзка от Германия, чрез 
която в информационния ден 
се включи третокурсникът от 
специалност „Промишлена и 
автомобилна електроника“ Ра-
достин Стефанов, който насър-
чи студентите да  участват в 
програма „Еразъм+“. Макар 
самият той да е в началото 
на своята Еразъм мобилност, 
той призова присъстващите да 
бъдат отворени към програма-
та „Еразъм+“ и да се включат 
в нея, тъй като тя предоставя 
възможности за изграждане на 
нов опит, за добиване на нови 
впечатления, за създаване на 
нови приятелства. 

Четвъртокурсникът от спе-
циалност „Компютърни системи 
и технологии“ Момчил Панчев 
представи своята гледна точ-
ка за програмата „Еразъм+“ 

и личния си опит, натрупан в 
продължение на два семестъра 
в чужбина. „Целта на програма-
та „Еразъм+“ е да ни изгради 
самосъзнание на европейски 
граждани и да осъзнаем, че 
цяла Европа е отворена пред 
нас и тя е пълна с възможнос-
ти - сподели той. - В рамките на 
двата семестъра като Еразъм 
студент си дадох сметка, че 

България не е назад в разви-
тието си и животът тук е също 
толкова добър, както в другите 
европейски държави“, бяха не-
говите думи. Момчил Панчев 
се е завърнал от продължите-
лен престой в университета за 
приложни науки в Шмалкалден, 
Германия, и е първият студент, 
изпратен от ТУ - Габрово, полу-
чил най-много кредити в резул-
тат на осъществена мобилност 
с цел обучение. Той е получил 
благодарности от Университета 
за приложни науки в Шмал-
калден и уверение, че след 
завършването си ще получи 
немска диплома в резултат на 
успешното си представяне. 

Габровският студент очерта 
своята стратегия така: „Явя-
вам се на повече изпити от 

необходимото и дори и да не 
взема някои от тях, имам над 
30 кредита и семестърът ми е 
успешен“. В своята презентация 
той акцентира върху мотивите 
си за участие в Еразъм програ-
мата, избора на приемащ уни-
верситет, учебния процес, като 
подчерта и възможността да се 
обучава със студенти от повече 
от 50 държави. „Всички студен-

ти, независимо от държавата, 
в която са, са като нас, нивото 
на обучение е също толкова 
високо, както в ТУ - Габрово 
– почерта Момчил Панчев.  - 
Има време и възможност за 
включване във всички събития, 
за екскурзии и да пътуваш без-
платно в рамките на провинци-
ята.“  Следващата дестинация 
на Момчил Панчев като Еразъм 
студент ще бъде Казахстан и 
той очаква с нетърпение нови-
те впечатления, новите изпити, 
новите приятелства и новата 
международна среда.

Студентите Емилиян Нико-
лов, Ипек Юсеинова и Симеон 
Малчев от специалност „Ме-
хатроника“ също се завърнаха 
от продължителен обучителен 
Еразъм престой. Те вече са се 

дипломирали в Технически уни-
верситет – Габрово и ще полу-
чат своите германски дипломи 
през декември 2022 г. 

Впечатленията на група-
та и натрупания от тях опит 
представи Симеон Малчев. 
Той акцентира върху учебния 
процес и интересните лекции, 
възможността да се използ-
ва специалното оборудване на 

лабораториите, практическата 
насоченост на обучението в 
приемащия университет, как-
то и отличната спортна база. 
„Тъй като вече има достатъчно 
натрупан опит, наши помощ-
ници в Германия бяха предиш-
ните Еразъм студенти на ТУ 
- Габрово“ – сподели Симеон 
Малчев. - В рамките на на-
шия престой посетихме Париж, 
Амстердам, много градове в 
Германия и всички градове в 
област Тюрингия, поради кар-
тата за безплатен транспорт от 
университета.  „Програмата 
„Еразъм+“ предоставя възмож-
ност, освен обучението, да при-
добиеш нови впечатления, да 
посетиш желани дестинации, да 
участваш в различни събития, 
да бъдеш част от една неповто-

рима атмосфера. Препоръчвам 
на всеки от Вас да бъде част 
от това изживяване“ – заключи 
Симеон Малчев.

Студентът от трети курс, 
специалност „Софтуерно инже-
нерство“, Емир Мехмед Сали 
изпрати писмено своите впе-
чатления от Еразъм престоя си 
в чужбина. „Програмата „Ера-
зъм+“ ми показа кои са ва-

жните неща в живота и то съв-
сем неусетно, просто докато се 
забавлявах. Успях да подобря 
уменията си и да обогатя зна-
нията си по английски език. В 
крайна сметка най-хубавото на 
Еразъм престоя ми беше, че ме 
срещна с много забавни и ин-
телигентни хора. Доволен съм 
от престоя си и затова препо-
ръчвам на другите студенти да 
не пропускат тази възможност 
да се обучават и обменят опит 
в чужбина“, счита Емир Сали. 
Той също получи благодарност 
за успешното си представяне в 
Университета за приложни нау-
ки – Шмалкалден, Германия, и 
очаква своята немска диплома.
 Еразъм студентите на Тех-
нически университет – Габрово 
изразиха своята благодарност 

към г-жа Надежда Пангелова, 
която е контактното лице по 
програма „Еразъм+“ в габров-
ския университет, за всеотдай-
ната, непрекъсната и ангажира-
на подкрепа преди, по време и 
след мобилността. 
 По време на дискусията 
Добромир Комитски, студент 
от специалност „Социални дей-
ности“, сподели, че е участвал 
в няколко проекта по програма 
„Еразъм+“ (но не в рамките 
на габровския ТУ). За съжа-
ление, Ковид-19 ситуацията е 
била основната причина да не 
се включи в мобилност. Но все 
пак участието му в различните 
проекти по програмата е доста-
тъчно основание да препоръча 
на всички студенти да бъдат 
част от приключението, нарече-
но „Еразъм+“.
 Технически университет – 
Габрово е координатор на про-
ект за мобилност на студенти 
и преподаватели с партниращи 
на програмата „Еразъм+“ стра-
ни. Благодарение на него ТУ - 
Габрово финансира престоя на 
студентка от Украйна, която се 
обучава  в специалност „Ком-
пютърни системи и технологии“ 
– ОКС „Магистър“ в габровския 
университет. В процес на под-
готовка са още пет мобилности 
на студенти от Украйна. 
 Накрая зам.-ректорът доц. 
Лиляна Русанова направи крат-
ка равносметка на реализира-
ните студентски мобилности и 
подчерта, че предходната годи-
на осъществените студентски 
мобилности са били 22, а ре-
ализираните преподавателски 
мобилности - 29. „Амбициите ни 
са студентските мобилности да 
бъдат повече от преподавател-
ските. За нас е чест, привиле-
гия и огромна отговорност да 
работим за и със студенти като 
Вас. Вие осмисляте нашите 
усилия, създавате нашите Ера-
зъм истории и ни мотивирате. 
Очакваме с нетърпение новите 
Еразъм впечатления“ – подчер-
та доц. Русанова, зам.-ректор 
„Международно сътрудничество 
и връзки с обществеността“ 
и институционален „Еразъм+“ 
координатор. 

Информационен Еразъм+ ден в Технически университет - Габрово

Зàмåñтник-рåкторът äоц. Лилянà Руñàновà: Амáициитå ни ñà 
ñтуäåнтñкитå моáилноñти äà áъäàт повåчå от прåпоäàвàтåлñкитå

Нови призови мåñтà 
зàäåцàтà нà ДК „Гàáрово

“
продължава от стр. 1

Оттам нататък нещата бяха на 
кантар, въпреки че „Канес“ во-
деха през цялото време. 77:77 
- при този резултат дойде по-
следният съдийски сигнал. В 
продълженията обаче плевен-
чани проявиха по-здрави нерви 
и стигнаха до победата - 83:80.
 С оглед на показаното през 
целия мач „Канес“ логично спе-
чели мача. Плевенчани превъз-
хождаха по всички показатели 
и най-вече имаха по-равностой-
на резервна скамейка. Съот-
ношението на точките, реали-
зирани от играчи, невлизащи 

в основната петица, е 55:8 в 
тяхна полза. Борбите пак са 
в тяхна полза - 49:44, както и 
кошовете от близко разстоя-
ние - 48:42. Очаквано, „Зограф“ 
имаше лек превес при бързите 
контраатаки - 9:6. И двата тима 
бяха отчайващи от зоната на 3 
точки - 7 успешни от 28 опита 
за тревненци - 25%, 5 от 26, или 
19.2% за техните противници. 
 Във временното класиране 
момчетата на Стефан Иванов, 
заради по-добрата си кошова 
разлика, останаха пред „Канес“ 
въпреки поражението. В съ-
бота, пак във Велико Търново, 

те ще имат много по-сериозно 
изпитание - троянският „Дрийм 
тийм“, който със сигурност ще 
се опита през този сезон да 
гони златните медали.
 „Зограф“ игра в състав:  
Николай Василев (коефици-
ент за ефективност 6, борби 6, 
асистенции 2, точки 10), Крис-
тиян Костов (0, 0, 0, 0), Ни-
колай Георгиев (15, 4, 4, 12), 
Димитър Тодоров (30, 12, 5, 
26),  Цветослав Митев (2, 3, 1, 
0), Александър Стефанов (9, 2, 
1, 15), Калоян Благоев (3, 1, 0, 
2), Цветомир Минев (-1, 2, 2, 6), 
Пламен Илиев (22, 13, 3, 9).

Дàáъл-äàáъл нà Тоäоров нå 
помоãнà нà "Зоãрàф" - 80:83

 Унгарецът Адам Ломб спе-
чели полумаратона при мъжете 
на Софийския марат с време от 
час, 5 минути и 29 секунди. 
 Той изпревари с точно 3 ми-
нути и 1 секунда Дарио Иванов-
ски от Република Северна Ма-
кедония, който завърши втори. 
Тройката допълни българинът 
Исмаил Ссенанджи с 1:11:26 
часа.
 При жените успехът взе ро-
дената в Дряново Маринела 
Нинева. Тя финишира за 1:17:48 
часа, като след финала заяви, 
че е доволна от победата си, 
тъй като за нея това състе-
зание се явява по-скоро тре-
нировка. Тройката допълниха 
Нора Търкля (Сърбия) с 1:21:14 
часа и Фрушина Бакони (Унга-
рия) с 1:21:23 часа.

Мàринåлà Нинåвà и 
унãàрåц ñпåчåлихà 
полумàрàтонà в София


