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„Паралåл” влаãа 16 милиона лåва 
в нови произвоäñтвåни мощноñти
	 Севлиевската	 компа-
ния	 за	 производство	 на	
мека	 тапицирана	 мебел,	
матраци,	 полиуретан,	 тер-
мовата	 и	 конфекция	 за	
мебели	 „Паралел“	 ЕООД	
влага	16	млн.	лева	в	нови	
производствени	мощности.	
Първата	 копка	 за	 изграж-
дането	им	беше	направена	
в	петък,	24	април	2015	г.	За	
тържествения	водосвет	по	
осветяването	и	полагането	
на	основите	на	новия	цех,	
отслужен	 от	 отец	 Спас,	
бяха	дошли	кметът	на	Се-
влиево	 д-р	 Иван	 Иванов,	
председателят	на	ОбС	д-р	
Явор	 Памукчиев,	 зам.-об-
ластният	управител	Иглика	
Иванова,	 представители	
на	 изпълнителя	 „Кастело	
Прикаст“.
	 В	средата	на	миналата	
година	приключва	първият	
етап	 от	 планираното	 мо-
дернизиране	 и	 разшире-
ние	 на	 „Паралел“,	 включ-
ващо	модерна	 и	 функцио-

нална	 административна	
сграда	 със	 заседателни	
зали	 и	 зали	 за	 видео-	 и	
телеконференции,	 с	 прос-
торен	 ресторант	 за	 ра-
ботниците	 и	 служителите	
на	севлиевската	компания.	
Новоизграденото	 произ-
водствено	хале	към	нея	е	
снабдено	 с	 най-модерно	
технологично	 оборудване	
и	в	него	работят	350	чове-
ка.	Новата	административ-
на	 сграда	 беше	 осветена	
на	Богоявление	тази	годи-
на.	Тя	е	осигурена	с	всич-
ки	технологично	необходи-
ми	инсталации	-	автомати-
зирана	 система	 за	 елек-
трозахранване	 на	 машини	
и	 оборудване;	 висок	 клас	
структурно	 окабеляване,	
включително	 оптични	 ка-
бели;	 мощна	 система	 за	
сгъстен	 въздух;	 резерв	на	
електроподаването	 чрез	
високоефективен	 дизелге-
нератор	 и	 т.	 н.	 Особено	
внимание	 е	 обърнато	 за	

прилагането	на		високока-
чествени,	 надеждни	 и	 съ-
временни	 материали	 при	
всички	 сградни	 елементи.	
При	 освещаването	 й	 соб-
ственикът	 на	 дружеството	
Йордан	Ковачев	обеща	до	
края	 на	 годината	 да	 бъде	
направена	първа	копка	за	
изграждането	 на	 нов	 цех	
към	фирмата.
	 Първата	 копка	 вече	
стана	факт.	„С	гордост	от-
белязваме,	 че	 държим	 на	
думата	 си	 и	 правим	 пър-
вата	 копка	 на	 обещаното	
на	 6	 януари	 ново	 строи-
телство	–	отбеляза	по	вре-
ме	на	ритуала	на	първата	
копка	 изп.	 директор	 на	
„Паралел“	 ЕООД	 Ивелина	
Георгиева.	-	Разширението	
на	производствената	 база	
на	 „Паралел“	 включва	 из-
граждането	 на	 нови	 про-
изводствени	 помещения	 и	
автоматизирано	 логистич-
но	стопанство	на	стойност	
10	млн.	лева.	 на стр. 8

Първата копка направиха 
д-р Иван Иванов, Иглика 
Иванова, Франко Ди Капуа 
- „Кастело Прикаст“, 
Ивелина Георгиева

 „ОПРЕдЕлЕнО ТРябВа да 
бъдат увели-
чени, защото 
в сравнение 
с останалите 
армии на-
шата е една 
от най-ма-
лобройните 
и с много 
старо на-
лично оборудване. Трябва да 
подобрим защитата си.“
 „нЕ сМяТаМ, че сме в 
подготовка 
за провеж-
дане на во-
енни дейст-
вия, за да е 
необходимо 
увеличаване 
на средства-
та за арми-
ята. По-скоро те трябва да се 
научат, подобно на болниците, 
да се справят с наличното.“
 „акО уВЕличаВанЕТО оз-
начава, че 
армията ни 
ще бъде по-
голяма от 20 
хиляди души, 
то тогава 
наистина е 
необходимо 
тази реформа да бъде приве-
дена в действие.“

Тряáва ли äа ñå увåличат 
воåннитå разхоäи?

Оãромåн  уñпåх  за музикалåн  клуá „Вåñåла” 
- äуåтът  Мария Öвъркалåва - дåñиñлава  Öонкова изпрåвари 
Õаñан и иáрахим на конкурñа „Vivapiano-2015”    2

на стр. 2

	 Боксов	 клуб	 „Чарда-
фон“	има	шампион	на	Бъл-
гария.	 Пламен	 Петков	 се	
представи	по	великолепен	
начин	 във	 втория	 кръг	 от	
Държавното	 лично-отбор-
но	първенство	за	младежи	
на	възраст	 17-18	 години	и	
се	окичи	със	златото.	Със-
тезанието	 се	 проведе	 в	
столичната	 зала	 „Локомо-
тив“	и	на	ринга	кръстосаха	
ръкавици	 129	 боксьори	 от	
клубовете	в	страната.	
	 Възпитаникът	 на	 Дра-
гомир	Тотев	участва	в	една	
от	най-многолюдните	кате-
гории	-	до	75	килограма,	и	

постигна	четири	победи	по	
пътя	 към	 първото	 място.	
На	 осминафиналите	 Пла-
мен	надигра	с	3:0	Антонио	
Марков	 от	 ЦСКА.	 Георги	
Караколев	 от	 „Локомотив“	
беше	 следващият	 му	 съ-
перник	 и	 Пламен	 трябва-
ше	да	 демонстрира	много	
явно	 превъзходство,	 за	
да	си	гарантира	победата.	
Той	 го	направи	и	въпреки	
че	един	от	реферите	даде	
гласа	си	за	представителя	
на	домакините,	 габровски-
ят	 боец	 продължи	 напред	
с	2:1.	

Шампионñка титла за Пламåн 
Пåтков и бк “чарäафон”

В	 Свищов	 отбелязаха	
115-та	 годишнина	 от	 изи-
граването	 на	 първия	 офи-
циален	 футболен	 мач	 в	
България.	 Кметът	 на	 Об-
щина	Габрово	Таня	Христо-
ва	 беше	 официален	 гост	
на	 проявата,	 тъй	 като	 въ-
просният	 двубой	 е	 бил	 с	
габровско	 участие.	Toй	 се	
е	 състоял	 пo	 вpeмe	 нa	
Пъpвия	юнaшки	cъбop	във	
Вapнa	 и	 e	 пpoтивoпocтa-
вил	 oтбopитe	 нa	 Свищoв	

и	 Гaбpoвo,	 cъoтвeтнo	 нa	
ДTГ	 „Д.	 Хaдживacилeв”	 и	
Апpилoвcкaтa	 гимнaзия.	
Срещата	 се	 е	 провела	 на	
11	aпpил	1900	година.

Куп	 легенди	 на	 бъл-
гарския	 футбол	 уважиха	
събитието	на	градския	ста-
дион	в	Свищов,	където	се	
проведе	 приятелски	 мач	
между	ветераните	на	„Ака-
демик”	 и	 Сборен	 отбор	
на	 България.	 На	 празни-
ка	 присъстваха	 кметовете	

на	 крайдунавския	 град	 и	
на	 Габрово	 -	 Станислав	
Благов	 и	 Таня	 Христова,	
почетният	 гражданин	 на	
Свищов	 Валентин	 Михов,	
футболни	легенди	като	Ди-
митър	 Якимов,	 Добромир	
Жечев,	 Трифон	 Иванов,	
Любе	Спасов	и	др.

Националния	 екип	 об-
лече	 председателят	 на	
Областния	 съвет	 на	 БФС	
Георги	Трендафилов.	

В свищов отáåлязаха 115 ãоäини от първия футáолåн 
мач в бълãария, Таня Õриñтова - официалåн ãоñт

	 Габровската	 джаз	 из-
пълнителка,	 студентката	
Драгомира	 Драшкова	 ще	
има	 самостоятелен	 кон-
церт	 в	 аудитория	 „Проф.	
Райна	Михайлова“	 на	Нов	
български	 университет	 в	
София.	 Той	 ще	 се	 състои	
на	29	април	от	16,30	часа.	
Организатор	 е	 департа-
мент	 „Музика“	 в	 универ-
ситета,	 който	 съществува	
от	 неговото	 основаване.	
Творческите	 изяви	 и	 из-
следвания	 на	 департамен-
та	са	в	областта	на	музи-
кално-сценичните	жанрове	
-	 класическа	 и	 популяр-

на	 музика,	 опера,	 балет,	
фолклор,	 както	 и	 в	 сфе-
рата	 на	 художествената	
практика	 и	 интегрирането	
на	музиката	и	новите	ком-
пютърни	технологии.
	 За	 Драгомира	 Драш-
кова	 в	 сайта	 на	 НБУ	 е	
написано,	че	тя	е	„един	от	
най-активните	 студенти	 в	
класа	 на	Ангел	 Заберски,	
с	изключителен	опит	в	му-
зицирането,	 с	 ярко	 сце-
нично	присъствие,	отлична	
самостоятелна	 подготов-
ка	 и	 с	 импровизационни	
качества	 на	 високо	 худо-
жествено	ниво“.

драãомира драшкова ñъñ 
ñамоñтоятåлåн концåрт в нбу

Продължава на стр. 8

Продължава на стр. 8

Румяна илиåва: “Повåчå от 
половината орãанизации на кнсб 
в оáлаñтта опрåäåлят труäовитå 
възнаãражäåния като ниñки”  2
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рАбоТА преДЛАгА
бАрмАН И сервитьор/ка 
търси тел. 0877/815-715. 

ФИрмА „кЛИм-
ТехНИк Инженеринг 
БГ“ търси машинен 
инженер с компю-
търни познания и 
владеене на немски, 
СО заварчик, който 
да може да разчита 
документация (чер-
тежи). Фирмата под-
сигурява отлично за-
плащане и условия 
за работа с възмож-
ност за постоянен 
трудов договор. Тел. 
066/850-613 [10, 9]

ТАо кЛУб набира серви-
тьорки за пълна работна 
седмица и за петък и съ-
бота - тел. 0885/611-819. 
[22, 9]
пАсТИр ТЪрсИ в с. Чавеи 
тел. 0885/522-466. [11, 9]
НоВооТкрИВАщо се за-
ведение търси сервитьор-
ки - 0876/463-627. [11, 9]

пИцАрИЯ „мАНИЯ“ търси 
сервитьори - 0899/161-
663. [11, 7]
ВИНАрНА „ЛопИ“ търси 
сервитьори и готвачи - 
0898/514-054. [11, 7]
ресТорАНТ В Китен на-
бира персонал за летния 
сезон - готвачи и серви-
тьори. Осигурени квартира 
и храна. Тел. 0897/926-
776. [11, 5]
ресТорАНТ „еЛеНИТе“ 
търси помощник-кухня. За 
справки: 0897/896-176. 
ТЪрсИм креДИТНИ кон-
султанти. Отлично запла-
щане, гъвкаво работно 
време. Може без опит. 
Тел. 0895/505-582. [6, 4]
ТАксИмеТроВ шоФьор 
търси тел. 0896/644-577. 
шоФьорИ зА таксита за 
сезона в Слънчев бряг - 
много добро заплащане, 
търси тел. 0878/557-167, 
от 18 до 20 ч. [11, 6]
пИцАрИЯ „Темпо“ търси 
готвач/ка с опит в бран-
ша - тел. 0879/988-010. 
[11, 5]

„Теспом“ АД търси да 
назначи на работа работ-
ници със следните профе-
сии: Стругари за работа 
на универсални стругове; 
Механик за поддръжка и 
ремонт на металообработ-
ващи машини; Разкройвач 
на листов материал. Ра-
бота на гилотини, абкант; 
Оператор/настройчик на 
стругове с цифрово-про-
грамно управление; Работ-
ник по поддръжка. За кон-
такти: ул. „Бодра смяна“ 1, 
до КАТ. [11, 5]
ФИрмА ТЪрсИ фрезисти - 
2, бояджия - 1. За контак-
ти: 0888/300-593. [5, 5]
осИгУрЯВАм НАДом-
НА работа За стругари и 
фрезисти. За контакти: 
0888/300-593. [5, 5]
серВИз зА гуми търси 
машинен оператор - тел. 
0884/243-104. [11, 4]
рАбоТНИк зА автомивка - 
тел. 0884/005-537. [5, 4]
ресТорАНТ В центъра 
търси сервитьор/ка - тел. 
0897/066-778. [5, 3]

ФИрмА „ДИмАс“ АД на-
бира работници за карие-
ра на следните длъжнос-
ти: 1. ЕКСПЕДИТОР-ФАК-
ТУРИСТ; 2. МАШИНИСТИ 
НА ТРОШАЧНО-СОРТИРО-
ВЪЧНИ ИНСТАЛАЦИИ; 3. 
ШОФЬОРИ НА ТОВАРНИ 
АВТОМОБИЛИ - категория 
С + професионална ком-
петентност; 4. РАБОТНИК 
ПОДДРЪЖКА; 5. ЕЛ. МОН-
ТЬОР; 6. МАШИНИСТ НА 
ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МА-
ШИНИ (ФАДРОМА, БУЛДО-
ЗЕР). ФИРМАТА ПРЕДЛАГА: 
1. ПОСТОЯННА РАБОТА; 2. 
ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ; 
3. РЕДОВНО ЗАПЛАЩАНЕ. 
Документи се приемат 
в седалището на фирма 
„ДИМАС“ АД. Габрово, 
бул. „Трети март“ 53. Кон-
такти: 066/801-430. Лице 
за контакт: Мариела Глу-
шкова. [5, 2]
бИсТро „рИо“ (под НТС) 
търси сервитьорка - тел. 
0898/441-776. [5, 1]
пАсТИр зА крави търси 
тел. 0899/687-138. [5, 1]

АВТомИВкА ТЪрсИ ра-
ботник - 0896/777-521. 
ресТорАНТ И кафе „Бул 
Китчън“ търси сервитьори/
ки - тел. 0888/261-026. 
ФИрмА „бИпА“ ЕООД 
търси да назначи мотока-
рист с квалификация - тел. 
066/804-242. [8, 4]
ФИрмА ТЪрсИ жена за 
работа на шприцавтома-
ти до 45 години - тел. 
0888/378-036. [3, 2]
хрАНИТеЛеН мАгАзИН 
на Дядо Дянко търси про-
давачки - тел. 0888/806-
310. [15, 3]
серВИТьор/серВИТьор-
кА ТЪрсИ заведение „Ви-
нарна“ - 0898/84-22-06. 
ФИрмА „ДомАкИН“ 
търси шофьор-дистрибу-
тор, мъж до 45 години - 
0897/973-676. [4, 1]
зАВеДеНИе НА открито 
набира готвачи и серви-
тьорки - тел. 0876/603-
173. [4, 1]
мАгАзИН „пИЛе на грил“ 
търси продавач-консултант 
- 0898/478-589. [5, 1]

„горско хАНЧе“ - Гради-
ще търси помощник-кухня 
(може и почасово след 
16.30 часа), подисгуре-
ни храна и транспорт - 
справки на тел. 0897/066-
778. [5, 1]
бАсейН ТЪрсИ да назна-
чи касиер (за събиране 
на входа) - 0876/603-173. 
[4, 1]
хоТеЛ „бАЛкАНцИ“ - м. 
Узана, търси служител 
техническа поддръжка. За 
справки: 0888/671-601. 
[11, 1]
„броД-ИНВесТ“ ТЪрсИ 
охранители. Телефон за 
информация: 066/805-
774. [22, 1]

рАбоТА ТЪрсИ
ТЪрсЯ рАбоТА като чис-
тачка - тел. 0895/860-948. 
сТроИТеЛеН ТехНИк с 
опит търси работа - тел. 
0889/305-651. [5, 5]

грИжА зА ВЪзрАсТНИ
гЛеДАм боЛНИ, с опит - 
0895/069-358. [5, 2]

Областен съвет на ветераните от войните 
в България - област Габрово

ПОКана
По случай 70 години от края на Втората 
световна война, победата над Германия и 

Деня на Европа - 9 май 1945 г., 
Областният съвет на ВВБ най-учтиво 

Ви кани на тържествена среща за 
отбелязване на великата дата, придружена 

с обяд в ресторант „Хемус“ - Габрово в 12.30 
часа на 8 май 2015 г. 

Председател на СВВБ, област Габрово - 
Райчо Райков

  
допитване

Продължава от стр. 1

Тряáва ли äа 
ñå увåличават 
воåннитå разхоäи?
 „ПРи услОВиЕ, че в мо-
мента бол-
ници и ред 
други жиз-
неноважни 
институции 
з а т ъ в а т 
поради не-
възможност 
да покрият 
разходите си 
далеч не смятам за наложител-
но средствата на армията да 
бъдат увеличени.“
 „ОПРЕдЕлЕнО нЕ смятам, 
че военни-
те разходи 
трябва да се 
увеличават, 
защото това 
ни гарантира 
само едно - 
подготовка 
за пристъп-
ване към военни действия. И 
без това положението ни е 
тежко, последното нещо, което 
ни е нужно сега, е война.“
 „нЕсъМнЕнО ВОЕнни-
ТЕ разхо-
ди трябва 
да бъдат 
у в е л и ч е -
ни, защото 
българската 
армия в мо-
ментното си 
състояние е 
много лесна за побеждаване. 
Не се знае дали на някой няма 
да му хрумне да ни напада.“
 „на ТОзи въпрос не може 
да се отговори с категорич-
но „да“ или 
категорично 
„не“. Моне-
тата има две 
страни и уп-
равляващите 
трябва до-
бре да пре-
мерят риска, 
преди да ре-
шат каквото и да е.“
 „ниТО МОга да заявя 
твърдо, че 
р а з х о д и т е 
трябва да 
се увеличат, 
нито кате-
горично да 
го отрека, 
защото и 
двете посоки 
имат своите 
както плю-
сове, така и минуси. В случая 
е важно обаче чии минуси ще 
са по-безопасни за нас.“
 „акО с увеличаването на 
в о е н н и т е 
разходи се 
повиши и 
нивото на 
защита на 
страната ни 
от външни 
атаки, то 
тогава опре-
делено тази 
реформа трябва да стане факт. 
Самият факт колко много бе-
жанци минават през България 
като през разграден двор е по-
казателен за това колко слаба 
ни е защитата.“
 „нЕ МОга да дам конкре-
тен отговор, 
защото от 
една страна 
сега времето 
е мирно и 
следовател-
но не виж-
дам нужда 
да се дават 
повече пари 
на военните, 
но от друга страна при ня-
кое изненадващо нападение 
нямаме защита, а за да си из-
градим такава, са необходими 
средства.“

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Тревненски	 полицаи	
арестуваха	 двама	 брако-
ниери	с	убита	сърна	в	ба-
гажника	и	 незаконно	оръ-
жие	с	оптика	и	заглушител	
след	полунощ	на	26	април.	
После	 откриха,	 че	 имотът	
на	единия,	който	се	нами-
ра	в	района	на	Плачковци,	
е	 превърнат	 в	 транжорна	
за	дивечово	месо.	Другият	
се	 оказал	 ловец	 с	 тапия	
за	оръжие	и	боеприпаси...
	 Полицейски	екип	спрял	
колата	за	проверка	на	два-
мата	около	1,30	часа	в	ра-
йона	на	село	Ножери,	Тре-
вненско,	 съобщиха	 вчера	
от	Областната	дирекция	на	
МВР	в	Габрово.	В	„Хонда“-
та	 пътували	 двама	 мъже	
-	46-годишен	от	Казанлък	и	
44-годишен	 от	 Раднево.	 В	
багажника	 проверяващите	
открили	 отстреляна	 сърна,	
а	 на	 задната	 седалка	 -	
огнестрелно	 оръжие,	 тип	
„болтова	 карабина“	 с	 при-
качени	 към	 нея	 оптика	 и	
заглушител.	За	нея	мъжете	
не	 представили	 разреши-
телно.

	 Полицейски	 дознатели	
извършили	оглед	на	място-
то,	а	после	разследването	
продължило	 и	 с	 обиск	 в	
имота	на	единия	бракони-
ер	 от	 Раднево.	 В	 къщата	
му	 в	 близкото	 село	 Но-
жери	полицаите	 намерили	
трупни	 части	 от	 сръндак	
от	 вида	 „европейска	 сър-
на“.	Намерили	и	ловна	ка-
мера	 и	 фенери,	 както	 и	
ловно	 нарезно	 оръжие	 и	
боеприпаси	за	него,	които	
били	законно	притежавани	
от	казанлъчанина.	
	 Двамата	 съучастници	
в	 бракониерството	 били	
задържани	 в	 полицейския	
арест	за	24	часа.	По	слу-

чая	е	започнато	досъдебно	
производство	по	две	обви-
нения	 –	 за	 бракониерски	
отстрел	 на	 едър	 дивеч	 и	
за	 незаконно	 притежание	
на	огнестрелно	оръжие.
	 Ловът	 на	 сърни	 е	 за-
бранен	 целогодишно,	 за-
ради	малкия	им	брой	и	ни-
ската	 популация.	 Животът	
им	 в	 природата	 достига	
максимум	 до	 15	 години,	
но	у	нас	средната	им	въз-
раст	 е	 сведена	 само	 до	
2-3	 години.	 Причината	 за	
това	 е	 неправилното	 ло-
вуване	 и	 най-вече	 брако-
ниерството,	 включително	
осъществявано	от	ловци	и	
ловни	дружинки	като	неза-

конен	съпътстващ	лов	при	
излетите	 за	 дива	 свиня.	
В	 България	 съществуват	
цели	райони,	в	които	тя	не	
се	среща,	заради	бракони-
ерски	 прояви	 и	 вредител-
ство	от	хищници.	Сърни	и	
сръндаци	 могат	 да	 се	 ло-
вуват	 само	 в	 държавните	
дивечовъдни	 станции	 при	
спазване	 на	 законовите	
изисквания.
	 По	 това	 време	 сърни-
те	 са	 бременни	 в	 послед-
ните	 дни	 на	 9-10-месечна	
бременност.	Проверява	се	
дали	и	отстреляната	сърна	
е	 била	 бременна.	 Какъв	
ли	 трябва	 да	 е	 човек,	 че	
да	 има	 желание	 да	 убие	
сърна?	 –	 попита	 запален	
ловец.	А	 друг	 сподели,	 че	
много	 отдавна,	 още	 като	
19-годишен	 войник,	 убил	
една	и	още	съжалявал	 за	
това.	 „Бракониерите	 са	
мързеливци,	 които	 гърмят	
по	 бременни	 животни	 и	
майки	 от	 джиповете	 си	 -	
не	 сдържат	 възмущението	
си	експерти.	-	Грехота	е	да	
убиеш	 бременно	 животно,	
без	значение	дали	е	сърна	
или	лисица.“

	 Четирима	 спасители	
от	Група	„Спасителнa	дей-
ност”	 при	 РД	 „Пожарна	
безопасност	 и	 защита	 на	
населението“	 в	 Габрово	
успяха	 да	 извадят	 крава	
над	 500	 кг,	 попаднала	 в	
дълбока	 дупка	 край	 село	
Сейковци.	 Помагали	 им	 и	
четирима	 местни	 жители,	
разказаха	от	пожарната.
	 Сигналът	за	помощ	до-
шъл	 в	 неделя,	 26	 април,	

в	 17,19	 часа.	 Хората	 мо-
лели	 спасителите	 да	 по-
могнат	 за	 изваждане	 на	
кравата,	тежка	над	500	кг,	
която,	 пасейки	 край	 стар	
път,	паднала	от	нещо	като	
мост	 в	 дълбоката	 над	 2	
метра	дупка.	Само	главата	
й	 стърчала.	 Преди	 това	
копали,	вадили	камъни,	но	
не	 успели	 да	 освободят	
заклещеното	животно.
	 Пристигналите	 на	 по-

мощ	 спасители	 орязали	
клони	 от	 близкото	 дърво,	
монтирали	тирфор	–	ръчна	
лебедка,	и	накрая,	с	помо-
щта	 на	 местните,	 успели	
да	 издърпат	 вързаната	 за	
рогата	 крава.	 Животното	
било	живо,	но	останало	да	
лежи	 изнемощяло.	 Благо-
дарните	 собственици	 по-
викали	 ветеринар,	 който	
да	 се	 погрижи	 за	 възста-
новяването	му.	

	 Преди	 години	 габров-
ски	 служители	 на	 пожар-
ната	пак	вадили	изплаше-
но	животно	 –	 млада	юни-
ца,	 паднала	 в	 10-метров	
геран,	 която	 веднага	 се	
изправила	жива	и	здрава.	
Надяват	 се	 и	 сега	 кра-
вата	 от	 Сейковци	 да	 се	
възстанови,	 за	 радост	 на	
стопаните	й,	които	от	бла-
годарност	поканили	спаси-
телите	„на	мляко“.

спаñитåли изваäиха крава, паäнала в äупка край сåйковци

	 Щастливи	и	препълнени	
с	 емоции	 от	 преживяното	
на	Международния	конкурс	
„Vivapiano-София	 2015”	 се	
завърнаха	 в	 Габрово	 учас-
тниците	на	преподавателка-
та	по	пиано	Весела	Пенева.	
Тази	 година	 пиесите	 на	
композитора	 Михаил	 Пе-
ков	 бяха	 задължителни	 за	
всички	 пианисти	 от	 всички	
възрастови	групи,	но	награ-
дата	 на	 името	 на	 Михаил	
Пеков	 спечели	 Емили	 Цо-
нева,	 която	 е	 и	 на	 първо	
място	 в	 групата	 си.	 Eмили	
беше	избрана	от	журито	да	
участва	 в	 гала-концерта	 в	
зала	 „България”	 с	 пиесата	
на	Пеков	„Млади	кончета”.	
	 Първа	награда	сред	ду-
етите	 на	 4	 ръце	 имат	Ма-
рия	Цвъркалева	-	Десисла-
ва	Цонкова,	които	по	точки	
бяха	 преди	 дуета	 на	 из-
вестните	близнаци	Хасан	и	
Ибрахим	Игнатови.	Веднага	
след	тях,	на	второ	място	бе	
класирано	 дуото	 на	 петок-
ласничките	Симона	Тодоро-
ва	 и	 Александра	 Станева.	
Клавирният	дует	Емили	Цо-
нева	 (III	 клас)	 -	Светослав	
Цифудин	 (IV	 клас)	 спечели	

Специалната	 награда	 на	
издателство	 „Edition	 Elm”.	
За	соловите	си	изпълнения	
Мария	Цвъркалева	(X	клас)	
и	 Александра	 Станева	 (V	
клас)	 получиха	 второ	 мяс-
то,	 а	 Симона	Тодорова	 (V	
клас)	и	Десислава	Цонкова	
(XI	клас)	-	трето.	
	 „Изключителната	конку-
ренция	 между	 най-добрите	
пианисти-непрофесиона-
листи	на	България	на	кон-
курса	 „Vivapiano”	 бе	школа	
за	 моите	 възпитаници	 –	
сподели	 вокалният	 педагог	
Весела	Пенева.	-	Поздрав-
ления	 получихме	 от	 пиа-
нистката	 Даниела	 Дикова	
-	 главният	 организатор	 на	
конкурса,	 както	 и	 от	 мно-
го	 колеги.	 Изключително	
топли	бяха	думите	на	Ивай-
ло	Христов	от	издателство	
„Edition	Elm”.	Съвсем	спон-
танно	 той	 направи	 и	 един	
неочакван	за	нас	човешки	
жест.	 След	 приключването	
на	 конкурса,	 разбирайки,	
че	награда	на	името	на	Ар-
тин	Потурлян	не	е	дадена,	
той	 каза,	 че	 я	 връчва	 на	
Александра	Станева	за	из-
пълнението	й	на	„Токатина.“

МИНКА МИНЧЕВА
 

	 Повече	 от	 половината	
синдикални	 организации	
на	 КНСБ	 в	 Габровска	 об-
ласт	 определят	 получава-
ните	трудови	възнагражде-
ния	като	ниски.	Това	заяви	
на	пресконференция	вчера	
председателят	 на	 Регио-
налния	 съвет	 на	 КНСБ	 –	
Габрово	 Румяна	 Илиева	
–	Стефанова	 в	 присъстви-
ето	на	вицепрезидента	на	
синдиката	Пламен	Нанков	
минути	 преди	 да	 започне	
дискусионният	 форум	 „За-
плащане	на	труда	и	евро-
пейски	стандарти“,	с	който	
се	отбелязват	и	25	години	
от	създаването	на	КНСБ.	
	 „25	 години	 са	 много	

и	 малко.	 Много,	 за	 да	
извървим	 мъчителния	 си	
път	на	 трансформация,	да	
се	 освободим	 от	 казион-
ността,	 зависимостта	и	от	
чакането	 някой	 друг	 да	
вземе	 решенията	 вместо	
нас	и	са	малко,	защото	не	
успяхме	 да	 направим	 жи-
вота	 на	 хората	 по-добър,	
по-справедлив,	 по-досто-
ен.	Ние	изживяхме	своите	
грешки,	 имаме	 своите	 по-
стижения,	загубихме	много	
приятели	 по	 този	 дълъг	
път,	но	и	намерихме	много	
нови.	Факт	е,	че	КНСБ	ос-
тава	незаобиколим	факт	в	
обществено-икономическо-
то	 развитие	 на	 страната	
и	това	е	оценка,	която	не	
си	даваме	ние“	-	определи	

накратко	 постигнатото	 от	
синдиката	 през	 този	 чет-
върт	 век	 вицепрезидентът	
Пламен	Нанков.
	 В	 анализа	 си	 той	 оп-
редели	мястото	на	държа-
вата	 и	 работодателските	
организации	 за	 постигна-
тите	 успехи,	 но	 най-вече	
за	 това,	 че	 за	 тези	 25	
години	България	остава	на	
дъното	 по	 заплащане	 в	
Европейския	съюз,	най-бе-
дната	 държава	 и	 съответ-
но	 животът	 на	 българите	
далеч	не	отговаря	на	стан-
дартите	 за	 достоен,	 спра-
ведлив	 и	 добър	 живот	 на	
хора,	 които	 живеят	 в	 XXI	
век	в	държава-член	на	ЕС.
	 „Компенсацията	на	на-
емния	 труд	 като	 дял	 от	

БВП	 продължава	 да	 е	
сред	 най-ниските	 в	 ЕС	 –	
37.1%,	 при	 среден	 за	 ЕС	
–	 49.5%.	БВП	на	България	
е	 47%	 от	 средноевропей-
ското	 равнище.	 Средната	
брутна	 работна	 заплата	 в	
индустрията	 и	 услугите	 е	
25%	 от	 тази	 в	 ЕС.	 У	 нас	
не	 е	 възстановена	 поку-
пателната	 способност	 на	
средната	 работна	 заплата	
от	1990	година.	В	Румъния	
реалната	 работна	 заплата	
надхвърля	 23.9%	 от	 нача-
лото	на	прехода.	Средната	
работна	 заплата	 е	 с	 35%	
по-висока	от	тази	в	Бълга-
рия“	-	сочат	изследванията	
на	КНСБ.	
	 „57%	 от	 анкетирани-
те	 синдикални	 лидери	 в	

областта	 определят	 като	
водещ	проблем	в	предпри-
ятието	 си	 усещането	 за	
ниско	и	недостойно	запла-
щане	 на	 труда,	 следвано	
от	заплаха	от	съкращения	
-	 20%,	 тежко	 финансово	
състояние	 на	 предприяти-
ето	–	12,5%,	лоши	условия	
на	труд,	нередовно	изпла-
щане	 и	 липса	 на	 пазари	
–	 представи	 резултатите	
от	 проучването	 на	 РС	 на	
КНСБ	 за	 социално-иконо-
мическата	 обстановка	 в	
Габровска	 област	 предсе-
дателят	 на	 синдикалната	
организация	Румяна	Илие-
ва.	
	 Те	 бяха	 дискутирани	
по	 време	 на	 дискусион-
ния	форум	„Заплащане	на	

труда	и	европейски	стан-
дарти“,	 в	 който	 участва-
ха	 областният	 управител	
Николай	 Сираков,	 пред-
ставители	 на	 местните	
власти	и	над	100	души	от	
актива	на	КНСБ	в	Габров-
ска	област.	
	 След	 дискусията	 на	
анализа	 на	 предизвика-
телствата	 пред	 хората	 на	
наемния	 труд	 в	 Габров-
ска	 област	 –	 заплащане	
на	труда	и	колективно	тру-
дово	 договаряне	 и	 въз-
можностите	 на	 пазара	 на	
труда	 в	 Габровска	 област,	
вицепрезидентът	 на	 КНСБ	
награди	с	грамота	за	при-
нос	в	социалния	диалог	и	
развитието	 на	 синдикали-
зма	Божана	Гигова.	

Румяна илиåва: “Повåчå от половината орãанизации на кнсб 
в оáлаñтта опрåäåлят труäовитå възнаãражäåния като ниñки”

Оãромåн уñпåх за музикалåн клуá „Вåñåла” - äуåтът 
Мария Öвъркалåва - дåñиñлава Öонкова изпрåвари... арåñтуваха äвама ñ уáита ñърна и нåзаконно оръжиå 
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СТЕФКА БУРМОВА

	 Вчера	 стартира	 се-
минарът	 „Иновативният	
потенциал	 среща	 опита“,	
чието	 начало	 поставиха	
зам.-областният	 управител	
Добромир	 Валачев	 и	 изп.	
директор	 на	 ГТПП	 Гали-
на	Михнева.	„Надяваме	се	
чрез	 иновации	 да	 успеем	
да	задържим	младите	хора	
в	 Габрово“	 -	 заяви	 при	
откриването	 на	 форума	
Добромир	 Валачев.	 Семи-
нарът	се	провежда	в	рам-
ките	на	свързания	с	транс-
фера	 на	 иновации	 проект	
„Enterprise+“,	 финансиран	
от	 програма	 „Erasmus+“	
на	 Европейската	 комисия,	
по	който	ГТПП	е	партньор	
и	 неговата	 реализация	
ще	 продължи	 три	 години.	
Координатор	 на	 проекта	
с	 ръководител	 д-р	 Мар-
тин	 Крьол	 е	 Институтът	
по	 трудово-правни	 науки	
към	 Рурския	 университет	
в	 Бохум.	 Партньорите	 са	
Научно-технологичен	 парк	
на	Крит	Ираклион,	Гърция,	
и	 тамошната	 компания	
за	 бизнес	 консултации	
„Eniochos	Consulting”,	ТПП	
на	Печ-Бараня	 в	Унгария,	
Европейски	 център	 за	
бизнес	 иновации	 в	 Мур-
сия,	Испания,	Външнотър-
говска	 камара	 -	 Литва,	
Катедра	 по	 дидактика	 и	
икономика	 при	 Универси-
тета	 в	 Дуисбург-Есен	 в	

Германия,	 организацията	
„Стари	 помагат	 на	 мла-
ди“	 към	 Центъра	 за	 биз-
нес	 консултации	 Северен	
Рейн	 Вестфалия	 в	 Герма-
ния	и	Габровската	търгов-
ско-промишлена	палата.		
	 По	време	на	семинара	
стана	ясно,	че	през	трите	
години,	 в	 които	 ще	 се	
реализира	проектът,	парт-
ньорските	 организации	
ще	се	опитат	да	срещнат	
знанията	 по	 предприема-

чество,	 опита	 на	 мени-
джърите	 и	 предприемаче-
ския	дух	на	младите	хора,	
за	да	им	дадат	по-голяма	
увереност	при	стартиране	
на	 собствен	 бизнес	 или	
израстване	 като	 ценни	
сътрудници	 във	 фирмите.	
Целта	 на	 този	 проект	 е	
свързана	 с	 намаляване	
на	 младежката	 безрабо-
тица	 чрез	 развиване	 на	
предприемачески	 умения.	
В	 Европа	 най-висока	 е	

младежката	 безработица	
в	Испания	и	Гърция	–	над	
55	процента,	докато	в	Гер-
мания	тя	е	7,9	на	сто,	ин-
формира	Кристина	Бурова	
от	 Рурския	 университет.	
Тя	 подчерта,	 че	 възмож-
ностите	за	намаляване	на	
младежката	 безработица	
са	 свързани	 с	 поощрява-
не	 на	 предприемаческите	
умения	 на	 младите	 хора,	
с	 подпомагане	 на	 техни	
бизнес	 инициативи,	 как-

то	 и	 на	 работа	 в	 еки-
пи	 от	 няколко	 поколения	
за	 разработване	 на	 нови	
методи	 за	 преподаване.	
Изграждането	на	европей-
ска	 мрежа	 за	 съвместна	
работа	 на	 няколко	 поко-
ления	ще	има	важен	при-
нос	 към	 намаляване	 на	
младежката	 безработица	
в	Европа.	Важен	елемент	
в	 тази	 посока	 е	 осигуря-
ване	 на	 ментори	 на	 мла-
дите	предприемачи	–	хора	

с	опит,	 	 които	са	работи-
ли	 в	 реалния	 бизнес.	 Те	
ще	обучават	онези	от	тях,	
които	 имат	 желание	 да	
развиват	свои	фирми.	
	 Разбира	се,	за	успеш-
ната	 реализация	 на	 про-
екта	 е	 важно	 да	 бъдат	
открити	 амбициозните	
млади	 хора,	 които	 искат	
да	вървят	напред,	да	съз-
дават	 и	 развиват	 свой	
бизнес.	А	 това	 са	 младе-
жи	 на	 възраст	 от	 16	 до	
21	 години	 –	 те	 трябва	 да	
имат	 своите	ментори	 (до-
айени	 в	 бизнеса	 –	 вече	
пенсионирани	 ръководни	
кадри,	 които	 имат	 соци-
алната	 компетентност	 за	
общуване	с	младите	хора).
	 Лена	 Хелер	 от	 кате-
драта	 по	 икономика	 и	
дидатктика	 на	 икономиче-
ската	 наука	 в	 Универси-
тета	в	Дуисбърг-Есен,	Гер-
мания,	насочи	вниманието	
на	участниците	в	дискуси-
ята	 към	 използването	 на	
метода	 за	 анализ	 на	 съ-
ществуващия	потенциал	от	
възможни	 предприемачи	
и	как	да	бъде	открит	пре-
дприемаческият	талант.	От	
своя	 страна	 Урсула	 Гизе-
ле	 от	 „Стари	 помагат	 на	
млади“	 в	 Северен	 Рейн	
Вестфалия	 говори	 за	 въз-
можностите	 за	 подкрепа	
на	 учредителите	 на	 но-
вопрохождащи	 фирми.	 Тя	
посочи,	че	през	2014	г.	от	
около	 1400	 консултирани	

от	 тях	 предприемачи,	 40	
на	сто	са	били	начинаещи.	
	 „Бизнесът	 има	 нужда	
от	добри	кадри,	които	мо-
гат	 да	 изпълняват	 поста-
вените	 им	 задачи“	 -	 под-
черта	 инж.	 Стефан	 Деев-
ски,	 привлечен	 като	 мен-
тор	при	реализирането	на	
„Иновативния	 потенциал	
среща	 опита“.	 Според	
него	 са	 нужни	 месеци	 за	
дообучаване	 на	 младите	
специалисти,	 завършили	
своето	 средно	 или	 висше	
образование,	 за	 да	 успя-
ват	да	работят	върху	внед-
ряването	 на	 иновативни	
идеи,	които	в	днешно	вре-
ме	нямат	алтернатива.
	 За	 младежката	 безра-
ботица	 и	 преодоляването	
й	чрез	програми	на	нацио-
нално	и	регионално	ниво,	
запозна	участниците	в	се-
минара	 Лена	 Енева,	 ди-
ректор	на	дирекция	„Бюро	
по	труда“	в	Габрово.	Пен-
ка	 Пенева,	 преподавател	
в	 ПГТ	 „Пенчо	 Семов“,	
сподели	 опита	 на	 учеб-
ното	 заведение	 в	 реали-
зирането	 на	 национални	
и	 регионални	 стратегии,	
програми	и	инициативи	за	
обучение	 по	 предприема-
чество.
	 Днес	 семинарът	 „Ино-
вативният	 потенциал	 сре-
ща	 опита“	 продължава	 с	
дискусия	 за	 ученическите	
фирми	 и	 обучението	 на	
менторите	в	България.

стартира „иновативният потåнциал ñрåща опита"

На	 28	 април	 2015	 г.	
от	 10.30	 часа	в	зала	 2	на	
Централна	 поща	 -	 София,	
ул.	 „Гурко”	 №	 6,	 ще	 се	
открие	тематична	филател-
ната	 изложба	 „Домашни	
любимци“,	 	 а	 главният	 из-
пълнителен	 директор	 на	
„Български	 пощи”	 ЕАД	
Деян	Дънешки	ще	валиди-
ра	 една	 пощенска	 марка	
в	 блок	 на	 същата	 тема.	
Тиражът	на	марката	е	3100	
броя.	 Художник	 -	 Виктор	
Паунов.	 Организатори	 на	
изложбата	 са	 Съюзът	 на	
българските	филателисти	и	
„Български	пощи”	ЕАД.

Фауната	е	една	от	лю-
бимите	 теми	в	световното	
маркоиздаване.	Красивите	
пощенски	 марки	 с	 живот-
ни,	 птици	 и	 риби	 радват	
и	 малки,	 и	 големи.	 Зато-
ва	 тези	 пъстри	 картинки,	
претворени	 в	 пощенски	
марки,	 изпълват	 редове-
те	 на	 хиляди	 класьори	 на	
филателисти	от	целия	свят.

На	 изложбата	 в	 Цен-
трална	поща	посетителите	
ще	 видят	 малка	 част	 от	
експонатите	на	български-
те	колекционери.	

Безспорен	 интерес	
представлява	участието	на	
Цветелина	Костадинова.	Тя	
ще	 покаже	 най-добрия	 в	
България	тематичен	експо-
нат	„На	конете	–	с	любов“,	
награден	 с	 много	 медали	
на	европейски	и	световни	
изложби.	 Експонатът	 ще	
представлява	 България	 на	
световната	 филателна	 из-
ложба	НЮ	ЙОРК	2016.

„Пеперудите	 -	 хармо-

ния	 от	 красота“	 е	 експо-
натът	на	17-годишната	уче-
ничка	 от	 Пловдив	 Емилия	
Стефанова.	

Дългогодишният	 ди-
ректор	 на	 зоологическа-
та	 градина	 в	 София	 д-р	
Иван	 Иванов	 с	 научен	
подход	 е	 създал	 своята	
филателна	 сбирка	 „До-
машни	 любимци“,	 като	 е	
разработил	 темата,	 по-
казвайки	 различни	 живот-
ни,	 трайно	 съжителства-
щи	 с	 хората	 от	 дълбока	
древност	 до	 наши	 дни. 
	 Любопитна	 находка	 е	
и	 експонатът	 на	 Никола	
Николов	 от	 София,	 кой-
то	 е	 подбрал	 най-хубаво-
то	 от	 голямата	 си	 сбирка	
„Животни“,	 изобразени	 не	
на	 пощенски	 марки,	 а	 на	
кибритени	 етикети	 от	 цял	
свят.	 Изложбата	ще	може	
да	се	види	до	5	май	2015	г.

На	 28	 април	 от	 16,30	
часа	 в	 Клуба	 на	 софий-
ските	 филателисти	 на	 ул.	
„Хан	Крум”	7а	ще	се	про-
веде	 дискусионна	 среща	
на	 тема:	 „Насоки	 за	 раз-
витието	 на	 съвременната	
българска	 пощенска	 мар-
ка”.	 Участници:	 предста-
вители	 на	 Министерство	
на	 транспорта,	 информа-
ционните	 технологии	 и	
съобщенията,	 „Български	
пощи”	ЕАД,	„Българска	фи-
лателия	 и	 нумизматика”,	
Специализиран	 съвет	 по	
маркоиздаване,	 СБХ,	 ху-
дожници	 -	 творци	 на	 по-
щенски	 марки,	 Съюз	 на	
българските	 филателисти,	
филателни	деятели.

Филатåлната изложáа 
„домашни люáимци"

 Победителят	 в	 кон-
курса	 StartUp	 за	 старти-
раща	 бизнес	 инициатива	
на	 млад	 предприемач	 ще	
стане	 известен	 през	 юни.	
Той	беше	обявен	през	юни	
2014	г.	като	съвместна	идея	
на	Община	 Габрово	 и	Тун,	
Швейцария,	 като	 победи-
телят	 ще	 получи	 20	 000	
швейцарски	франка,	за	да	
реализира	 своята	 идея	 на	
практика.
	 След	 обявяването	 на	
инициативата	 в	 конкурса	
се	включиха	млади	хора	от	

Габрово,	които	депозираха	
своите	 30	 предложения	 в	
определения	 срок.	 Шест	
от	 тях	 бяха	 допуснати	 до	
втория	 кръг	 на	 надпрева-
рата	и	да	разработят	своя	
бизнес	 план.	 В	 определе-
ния	 срок	 са	 депозирани	
четири	 разработки,	 а	 на	
защитата	в	сряда	се	явиха	
трима	 от	 кандидатите.	 А	
те	са	Станислав	Иванов	с	
проект	 за	 сглобяеми	 дет-
ски	площадки	„Дървеница“,	
д-р	 Владислав	 Райков	 с	
проект	 „Масово	 индивиду-

ализиране	 на	 генерични	
импланти“	 и	 Татяна	 Йор-
данова	 –	 „Фирмено	 ръчно	
плетено	дамско	и	младеж-
ко	облекло	и	аксесоари“.
	 Всеки	 от	 кандидатите	
сам	 беше	 преценил	 как	
да	впечатли	журито.	Пред-
ставителят	 на	 „Дървени-
ца“	 разказа	 за	 детските	
площадки	 от	 дърво,	 кои-
то	 иска	 да	 произвежда,	 и	
на	 място	 сглоби	 къщичка	
за	 игра-строител	 за	 дво-
ра.	 Д-р	 Владислав	 Райков	
беше	 донесъл	 истински	

импланти	 и	 дори	 такива,	
извадени	от	човешко	тяло,	
заради	 тяхната	 несъвмес-
тимост	 и	 лошо	 качество.	
Журито	имаше	възможност	
да	 види	 и	 пипне	 лично	
и	 плетивата,	 които	 Татяна	
Йорданова	 предвижда	 да	
предлага	 на	 пазара.	 След	
презентациите	 беше	 поис-
кано	 и	 мнението	 на	 при-
състващите	 за	 представя-
нето	на	тримата	номинира-
ни	за	наградата	на	StartUp	
-	 лекари	 и	 представители	
на	габровския	бизнес.

	 Своето	 окончателно	
решение	 журито,	 което	
включва	 представители	 на	
град	Тун	 и	 Община	 Габро-
во,	 на	 габровския	 биз-
нес,	 Българо-швейцарска	
търговска	 камара,	 банка	
ДСК	 и	 Общински	 съвет,	
ще	обяви	по	време	на	Бъл-
гаро-швейцарския	 бизнес	
форум,	 чието	 провеждане	
е	 планирано	 за	 юни	 2015	
г.	 Тогава	 лично	 кметът	 на	
Тун,	 Швейцария,	 Рафаел	
Ланц	 ще	 връчи	 наградата	
на	победителя.

Поáåäитåлят в StartUp за ñтартираща áизнåñ инициатива 
на млаä прåäприåмач щå áъäå извåñтåн прåз юни

	 В	 Деня	 на	 обществе-
ната	 ангажираност	 кметът	
на	 община	 Севлиево	 д-р	
Иван	 Иванов	 и	 неговите	
служители	 боядисаха	 пей-
ките	 в	 парк	 „Казармите”,	
съобщи	 пресаташето	 на	
управата	 Мирела	 Ганчева.	
Тази	 година	 акцентът	 на	
кампанията	е	„За	един	по-
красив	и	по-чист	град”,	а	в	
община	Севлиево	беше	от-
ворен	пункт	 за	раздаване	
на	 чували	 и	 ръкавици	 на	
всички,	които	пожелаха	да	
се	 включат	 в	 инициатива-
та,	уточни	тя.	„За	да	бъде	
Севлиево	 чист	 и	 привле-
кателен	 град,	 за	 да	 бъде	
уютно	 място	 за	 нас,	 за	
семействата	и	децата	ни	-	
всички	трябва	да	се	вклю-
чат	 и	 да	 дадат	 своя	 при-

нос.	С	днешната	инициати-
ва	искаме	да	покажем,	че	
с	желание	и	малко	усилие	
може	да	стане.“	Това	каза	
кметът	д-р	Иван	Иванов	в	
Деня	на	обществена	анга-
жираност	-	25	април,	кога-
то	 граждани,	 организации	
и	 фирми	 излязоха	 заед-
но	 да	 почистят	 града	 си.	
„Надявам	 се	 с	 тази	 наша	
инициатива	паркът	да	бъде	
още	 по-приятно	 място	 за	
гражданите,	които	прекар-
ват	 свободното	 си	 вре-
ме	 тук“,	 допълни	 още	 той.	
След	 края	 на	 акцията	 в	
почистените	и	облагороде-
ни	райони	 кметският	 екип	
постави	 обозначителни	
табели	 и	 стикери,	 които	
гласят:	 „Колко	 е	 красиво,	
когато	е	чисто	около	нас”.

кмåтът на оáщина сåвлиåво ä-р иван иванов и нåãовитå 
ñлужитåли áояäиñаха пåйкитå в парк “казармитå”
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АНгЕЛ АНгЕЛОВ
 
	 Най-неочаквано	 получих	 подарък	
от	 мой	 внук	 биографичната	 книга	
на	цар	Симеон	Втори.	Прочетох	 я	 с	
голям	интерес	и	понеже	тя	събуди	в	
мен	 много	 размисли	 за	 миналото	 и	
настоящето	на	България,	 изкуших	се	
да	споделя	някои	от	тях	с	читателите	
на	вестник	„100	вести	-	Арт“.
	 Първото,	 което	 искам	 да	 отбе-
лежа,	 е,	 че	 цар	 Симеон	 Втори	 е	
избрал	много	сполучливо	заглавието	
на	своята	биографична	книга	-	„Една	
необикновена	 съдба“.	 Действително	
неговата	човешка	съдба	е	необикно-
вена	 -	 аристократ	 по	 произход,	 бъл-
гарин	по	рождение,	на	6	години,	след	
трагичната	 смърт	 на	 баща	 му	 цар	
Борис	Трети,	миропомазан	за	Цар	на	
българите,	 прокуден	 от	 родината	 си	
България,	прекарва	цели	50	години	в	
изгнание	и	когато	си	мислил	вече,	че	
към	България	„някога	за	път	обратен	
едва	ли	ще	удари	час“	(П.	К.	Яворов	
-	„Заточеници“),	съдбата	решава	друго	
-	през	1996	г.	отново	стъпва	на	земята	
свещена	на	 своята	родина	България,	
посрещнат	от	стотици	хиляди	гражда-
ни	в	София.	
	 Преживял	 е	 тежки	 моменти	 в	
своя	 нелек	 живот.	Аз	 не	 мога	 да	 си	
представя	 ужаса,	 който	 са	 изживели	
със	сестра	си	княгиня	Мария	Луиза	в	
страшната	нощ	на	Разпети	петък	през	
1946	година,	когато	са	още	невръстни	
деца,	пред	изровения	ковчег	на	баща	
си	 от	 Рилския	 манастир	 и	 пренесен	
в	 двора	 на	 двореца	 „Врана“,	 за	 да	
бъде	препогребан	там.	Или	пък	нощта	
на	 24	 март	 1944	 г.,	 когато	 американ-
ски	 самолети	 хвърлят	 над	 двореца	
„Врана“	 500	 запалителни	 бомби	 и	 5	
бомби	от	по	800	кг,	а	той	с	майка	си	и	
сестра	си	стоят	в	бомбоубежището	на	
сградата,	която	е	частично	разрушена	
от	бомбите.
	 Биографичната	 книга	 на	 цар	 Си-
меон	Втори	с	многобройните	истори-
чески	факти,	които	съдържа,	и	негови-
те	 оценки	 за	 тях,	 представлява	 един	
голям	принос	към	най-новата	история	
на	 България.	 Разбира	 се,	 аз	 като	
човек	 с	 леви	 убеждения,	 а	 той	 зая-
вява,	 че	 е	 либерал,	 се	 разминаваме	
в	някои	от	оценките	си	за	събитията	

и	лицата.	Още	е	твърде	рано	да	спо-
рим	чии	оценки	 са	 верни,	 нека	 това	
направи	историята	след	нас.	Аз	обаче	
напълно	 споделям	 неговите	 мисли,	
че	 „човечността,	 интелигентността	 и	
щедростта	са	ценности,	които	трябва	
днес	да	се	поставят	над	политически-
те	убеждения“.	Ако	така	бяха	мислили	
и	 действали	 нашите	 политици	 след	

1989	година,	сигурен	съм,	че	България	
днес	щеше	да	бъде	съвсем	различна	
от	това,	което	е	сега.
	 Хубаво	 е,	 че	 в	 книгата	 си	 цар	
Симеон	Втори	е	дал	достоен	отговор	
на	 онези	 български	 политици,	 които	
не	се	посвениха	да	го	обвинят,	че	се	
е	 върнал	 в	 България,	 за	 да	 урежда	
въпроси	с	наследството	от	дядо	си	и	

баща	си.	Целият	му	живот	в	изгнание,	
който	 той	 е	 описал	 в	 книгата	 си,	 е	
едно	 неопровержимо	 доказателство,	
че	цар	Симеон	Втори	се	върна	в	Бъл-
гария,	 защото	е	българин,	роден	е	в	
България,	а	родината	за	всеки	човек	
е	най-милото	нещо	на	света.	Апропо,	
всички	 български	 граждани,	 които	
имахме	 одържавени	 или	 национали-
зирани	имоти,	след	1989	година	си	ги	
потърсихме	и	получихме.	А	защо	цар	
Симеон	 Втори	 като	 български	 граж-
данин	 да	 не	 си	 потърси	 своите	 на-
следствени	 имоти	 в	 България?	 Няма	
логика!	Нещо	повече,	аз	бих	попитал	
колко	 са	 тези	 български	 граждани,	
които	като	цар	Симеон	Втори	дариха	
част	 от	 имотите	 си	 за	 обществени	
нужди,	както	направиха	той	и	сестра	
му	княгиня	Мария	Луиза	като	дариха	
по-голямата	част	от	парка	на	двореца	
„Врана“	 на	 Софийската	 община,	 а	 в	
сградата	 на	 двореца	 изгражда	 об-
ществен	музей.
	 Според	 мен	 голямо	 предизвика-
телство	 бе	 за	 цар	 Симеон	 Втори	 да	
приеме	 да	 стане	 министър-председа-
тел	на	Република	България.	Както	той	
пише	 в	 книгата	 си,	 световната	 исто-
рия	познава	досега	само	един	случай,	
когато	 крал	 става	 министър-предсе-
дател	 на	 страната	 си	 -	 крал	 Сианук	
в	 Камбоджа	 през	 1955-1956	 година.	
По	мое	лично	убеждение	цар	Симеон	
Втори	 бе	 един	 от	 най-успешните	 ми-
нистър-председатели	 на	 България	 по	
време	 на	 прехода	 след	 1989	 година.	
По	 негово	 време	 се	 оживи	 наша-
та	 икономика,	 стабилизираха	 се	 фи-
нансите,	 издигна	 се	 международният	
престиж	на	България	чрез	приемане-
то	й	в	НАТО,	подготви	се	приемането	
на	 страната	 ни	 в	 Европейския	 съюз	
и	 пр.	 Искам	 специално	 да	 отбележа	
и	 това,	 че	 като	 министър-председа-
тел	 успя	много	 деликатно	 да	 тушира	
страстите	 български,	 например	 бе	
реабилитиран	патриархът	 -	един	свят	
човек,	и	по	този	начин	се	сложи	край	
на	недостойните	борби	в	Българската	
православна	църква.
	 В	своята	книга	цар	Симеон	Втори 
коментира	и	решението	си	да	не	по-
ставя	въпроса	за	възстановяване	на	
монархия	у	нас.	Аз	намирам	за	много	
мъдро	 решението	 му	 да	 не	 поставя	

този	 въпрос.	 В	 същото	 време	 нами-
рам	за	мъдро	и	решението	му	да	не	
абдикира	от	българския	 трон.	Макар	
де	юре	да	не	участва	в	управлението	
на	България	като	неин	цар,	той	е	ми-
ропомазан	в	името	на	нашия	Бог	за	
цар	на	българите	и	де	факто	в	съзна-
нието	 на	 много	 български	 граждани	
той	все	още	е	техният	цар.	В	негово	
лице	 виждат	 морална	 подкрепа	 в	
своя	живот.
	 В	своята	книга	цар	Симеон	Втори	
с	голяма	синовна	обич	е	представил	
и	 живота	 на	 своята	 майка	 царица	
Йоана	 Българска	 -	 една	 от	 най-бла-
городните	 български	 жени.	 Сигурен	
съм,	че	няма	да	сгреша,	ако	я	нарека	
майка	 героиня,	 дори	 майка	 светица.	
На	 37	 години	 остава	 вдовица	 с	 две	
невръстни	 деца,	 изгонена	 от	 Бълга-
рия,	 тя	 успява	 в	 чужди	страни	сама	
да	отгледа	децата	си,	възпита	и	изучи	
и	да	 ги	направи	достойни	за	уваже-
ние	 българи.	 Царица	 Йоана	 е	 пола-
гала	 и	 много	 грижи	 за	 българските	
деца.	 Тя	 дарява	 зестрата	 си,	 която	
получава	от	своя	баща	-	италианския	
крал	Виктор	Емануил,	при	женитбата	
си	 за	 българския	 цар	 Борис	 Трети,	
за	построяване	на	болницата	в	 град	
Трявна	за	лечение	на	деца,	заболели	
от	туберкулоза.
	 Накрая	 ще	 отбележа	 още	 една	
щриха	 от	 живота	 на	 цар	 Симеон	
Втори.	След	9	септември	1944	г.	мно-
зина	кръстихме	своите	деца	с	руски	
имена,	 а	 след	 1989	 г.	 задръстихме	
българската	 именна	 система	 със	 за-
падни	имена.	В	същото	време,	макар	
и	в	изгнание,	цар	Симеон	Втори	със	
съпругата	 си,	 царицата	 на	 България	
Маргарита,	кръстиха	своите	четирима	
сина	с	български	исторически	лични	
имена,	 а	 единствената	 си	 дъщеря	
-	 с	 едно	 от	 най-хубавите	 български	
женски	лични	имена	-	Калина.	Някои	
наши	езиковеди	твърдят,	че	това	име	
е	прабългарско.
	 Цар	 Симеон	 Втори	 и	 съпругата	
му	Маргарита,	царицата	на	България,	
живеят	скромно.	Той	пише	в	книгата	
си,	 че	 със	 съпругата	 си	 никога	 не	
са	 правили	 излишни	 разходи,	 дълги	
години	 карали	 една	 и	 съща	 кола,	 а	
днес	в	двореца	 „Врана“	нямат	прис-
луга,	а	когато	се	наложи,	сам	и	готви.

За книгата „Симеон Втори. Една необикновена съдба. 
Автобиография“ и за избора на едно сполучливо заглавие

Решението	 дали	 да	 бъде	 удос-
тоен	 с	 наградата	 ще	 бъде	 взето	
от	 Общинския	 съвет	 в	 четвъртък.	
Предложението	е	на	кмета	Йорданка	
Фандъкова,	 председателя	 на	 Съвета	
Елен	Герджиков,	председателя	на	Ко-
мисията	 по	 култура	 и	 на	 групата	 на	
ГЕРБ	Малина	Едрева	и	на	секретаря	
на	местната	управа	Ралица	Стоянова.	
Поводът	е	80-годишнината	на	Любом-
ир	Левчев,	който	е	роден	на	27	април	
1935	г.	в	Троян.

Първата	 му	 книга	 „Звездите	 са	
мои“	е	издадена	през	1957	г.,	а	днес	
негови	книги	са	преведени	в	36	стра-
ни.	Автор	 на	 поезия,	 романи	 и	 сце-
нарии,	 Левчев	 работи	 през	 годините	
в	 „Радио	 София“	 и	 вестник	 „Литера-

турен	фронт“.	Между	1979	и	1988	 г.	е	
председател	на	Съюза	на	българските	
писатели.	През	1991	 г.	 създава	изда-
телска	 къща	 „Орфей“,	 публикуваща	
стихосбирки	 и	 списание	 със	 същото	
име.

Има	 десетки	 международни	 на-
гради,	 сред	 които	 е	 Златен	 медал	
за	 поезия	 на	Френската	 академия	 и	
носител	на	званието	„Рицар	на	поези-
ята“	 (1985),	 голяма	награда	на	инсти-
тута	 „Александър	 Пушкин“	 и	 Сорбо-
ната	(1989),	както	и	„Златен	венец“	на	
Стружките	вечери	на	поезията	(2010).	
Последната	 му	 антология	 с	 любовни	
стихове	 „В	 невидимата	 кула“	 беше	
издадена	през	февруари	2014	г.	През	
2006	г.	по	повод	неговата	70-годишни-
на	е	награден	с	орден	„Стара	плани-
на“	-	първа	степен,	а	през	2008	г.	по-
лучава	националната	награда	„Христо	
Г.	Данов“	за	цялостно	творчество.

* * *
	 Дора	Бонева	 е	 родена	 на	 11	 ап-
рил	 1936	 г.	 в	 Габрово	 в	 семейство	
на	музиканти.	Завършва	Художестве-
ната	 академия	 в	 София	 в	 класа	 на	
академик	 Дечко	 Узунов.	 Участва	 във	
всички	 национални	 и	 общи	 изложби	
в	страната	и	чужбина.	Била	е	награж-
давана	 за	 свои	 творби	 от	Съюза	 на	
българските	 художници,	 от	 Софий-
ската	 община,	 от	 Културния	 институт	
„Солензара“	 в	 Париж,	 със	 сребърен	
медал	 от	 Френската	 академия	 за	
изящни	 изкуства	 и	 много	 други.	 От	
1981	 г.	е	член-кореспондент	на	Евро-
пейската	академия	за	наука,	изкуство	
и	литература	със	седалище	в	Париж.	
Нейни	 картини	 са	 изложени	 в	 сгра-
дата	 на	ЮНЕСКО	 в	 Париж,	 в	 много	
галерии	и	частни	колекции	в	България	
и	чужбина.
	 Миналата	 година	 през	 ноември	
в	 столичната	 галерия	 „Нюанс“	 беше	

открита	 изложба	 на	 Дора	 Бонева	 -	
„Спомени“.	 „Спомени“	от	 хора,	места	
и	 емоции,	 запаметени	 в	 живописни	
платна.	В	експозицията	бяха	включе-
ни	непоказвани	досега	 творби,	 рису-
вани	за	75-годишен	период.	Най-ран-
ните	 показани	 рисунки	 бяха	 от	 3-го-
дишната	й	възраст.	Те	са	се	запазили	
до	днес,	благодарение	на	майката	на	
художничката.	„Като	малка	непрекъс-

нато	рисувах.	Спомням	си,	че	имаше	
цели	кашони	с	тях.	Но	твърде	малко	
съм	запазила“,	разказва	Бонева.	
	 Дора	Бонева	е	близка	с	Христо	
Явашев	-	Кристо,	познават	се	още	от	
детските	години	в	Габрово.	През	2013	
години	в	„100	вести“	имаше	няколко	
публикации,	в	които	се	разказваше	
за	габровския	род	Хаджиеви.	Минис-
търът	на	образованието	и	науката	

проф.	Тодор	Танев	е	също	от	този	род	
по	майчина	линия	-	Румяна	Хаджие-
ва.	На	5	юли	2013	година	Вела	Лаза-
рова	представи	сестрата	на	Румяна	
Хаджиева	-	скулпторката	Ива	Хаджи-
ева,	която	предостави	за	публикация	
уникална	снимка	от	семейния	архив,	
на	която	се	вижда	и	Дора	Бонева.	 

Материалът подготви 
Бояна Пенчева

Поетът Любомир Левчев е предложен за най-високото отличие 
на Столичната община - почетен гражданин на София
Дългогодишната спътница в живота на Любомир Левчев, художничката Дора Бонева, е родена в Габрово

	 Децата	Хаджиеви	и	Явашеви	в	двора	на	къщата	на	улица	„Чардафон“	10.	Отляво	надясно:	Анани	Явашев	(брат	на	Кристо),	
Ива	Хаджиева,	Дора	Бонева	(художник,	бъдеща	съпруга	на	Любомир	Левчев),	Румяна	Хаджиева	и	Христо	Явашев	-	Кристо.	На	
задния	ред	-	Петър	Димчев,	д-р	Маргарита	Хаджиева	и	г-жа	Бонева,	майка	на	Дора
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Ако	 за	 едно	 литературно-твор-
ческо	 сдружение	 от	 национален	 ма-
щаб	се	съдеше	по	неговата	възраст,	
Съюзът	 на	 независимите	 български	
писатели	е	твърде	млад	–	само	преди	
няколко	дни	беше	отбелязан	неговият	
25-и	рожден	ден.	В	салона	на	софий-
ското	 читалище	 „Славянска	 беседа“	
на	 24	 април	 първо	 се	 проведе	юби-
лейното	 заседание	 на	 Управителния	
орган	на	сдружението,	на	което	двете	
специализирани	 комисии	докладваха	
предлаганите	 книги	 на	 кандидатите	
за	 членове	 в	 разделите	 поезия	 и	
проза.	 За	 изминалия	 половингоди-
шен	период	 те	отчетоха	съответно	8	
и	 4	 кандидатури	 -	неочаквано	малък	
брой!	 След	 поименното	 обсъждане	
на	 предлаганите	 от	 всички	 автори	
творби	 за	 нови	 членове	 на	 Съюза	
бяха	приети	само	двама	поети	и	три-
ма	 прозаици,	 а	 една	 млада	 авторка	
от	 Цариброд	 се	 наложи	 заслужено	
със	 своите	 книги	 в	 двата	 раздела	 –	
поезия	и	проза.

Прецизната	 работа	 на	 двете	 ко-
мисии,	 с	 председатели	 Рачо	 Буров	
и	Никола	Герджиков,	след	това	беше	
отличена	и	в	поздравителното	слово	
на	 Марин	 Кадиев	 -	 председател	 на	
Съюза	 на	 независимите	 български	

писатели.	 Похвални	 бяха	 думите	 на	
Кадиев	 и	 за	 председателите	 на	 гру-
пите	 от	 регионите	 Сливен,	 Хасково,	
Ботевград,	 Габрово,	 Севлиево	 и	 др.	
За	пример	беше	посочено	успешното	
участие	 на	 мнозина	 членове	 на	 Съ-

юза	 в	 редица	 национални	 конкурси,	
в	 журитетните	 комисии	 на	 такива	
конкурси.	 Както	 и	 факта,	 че	 именно	
Съюзът	 на	 независимите	 български	
писатели	шест	пъти	досега	 е	 търсен	
от	Нобеловия	комитет	за	номиниране	
на	български	автор	за	световно	при-
знатата	награда	за	литература.

И	 четирите	 литературно-творче-
ски	 съюза	 имат	 своите	 достойнства	
–	 подчерта	 в	 словото	 си	Марин	Ка-
диев	и	ги	назова	поименно	–	Съюзът	
на	 българските	 писатели,	Съюзът	 на	
независимите	 български	 писатели,	
Съюзът	 на	 свободните	 писатели	 и	
Сдружението	на	 българските	 писате-
ли,	 в	 който	 са	 членували	 класиците	
Георги	 Мишев	 и	 Марко	 Ганчев.	 А	
сегашният	председател	на	Съюза	на	
българските	 писатели	 Боян	 Ангелов	
е	 един	 от	 съучредителите	 на	 нашия	
Съюз.	 Ето	 защо	 аз	 радея	 за	 създа-
ването	на	конфедерация	на	всичките	
тези	творчески	сдружения.

След	това	тържествената	програ-
ма	 продължи	 с	 приветствия	 и	 позд-
равителни	 адреси	 от	 Славянското	
дружество	в	България,	Янка	Такева	от	
Профсъюза	 на	 българските	 учители,	
Звездомира	 Петрова	 –	 дъщерята	 на	
Йосиф	Петров,	и	др.

Освен	 Марин	 Кадиев	 поздрав-
ления	 и	 цветя	 за	 юбилея	 получиха	
председателите	 на	 литературно-кри-
тичните	комисии	Рачо	Буров	и	Нико-
ла	Герджиков.

Особено	 топли	 думи	 бяха	 изка-
зани	 за	 ръководителя	 на	 Съюза	 на	
независимите	 български	 писатели	 –	
нашият	земляк	Марин	Кадиев,	 който	
повече	 от	 двайсет	 години,	 неуморно	
като	 Васил	 Левски	 или	 още	 по-вяр-
но	 -	 като	 отец	 Матей	 Миткалото,	
кръстосва	 нашир	 и	 длъж	 земята	 на	
България	 да	 дири	 талантливи	 май-
стори	 на	 перото	 за	 проявления	 в	
творческото	 дело.	 За	 изминалите	
години	 той	 е	 участвал	 десетки	 пъти	
като	 жури	 в	 литературни	 конкурси,	
създал	 е	 много	 литературни	 групи	
из	 различни	 градове	 на	 страната,	
организирал	 е	 безброй	 литературни	
четения,	 представял	 е	 десетки	ново-
излезли	книги	на	редица	писатели,	с	
което	 е	 популяризирал	 българското	
слово	не	само	у	нас,	но	и	в	редица	
страни	 като	 Украйна,	 Румъния,	 Сър-
бия	 и	 Македония.	 Затова	 определе-
нието,	 че	 Марин	 Кадиев	 означава	
Съюза	 на	 независимите	 български	
писатели	и	Съюзът	на	независимите	
български	 писатели	 означава	Марин	

Кадиев,	беше	одобрено	с	бурни	апло-
дисменти	от	всички,	присъстващи	на	
тържеството.

След	 изключително	 топлите	 при-
ветствия	 за	 славната	 годишнина	 на	
Съюза	 беше	 официално	 представен	
вторият,	юбилейният	сборник	от	твор-
би	 –	 поезия	 и	 проза,	 от	 най-малко	
сто	творци	от	цялата	страна.	Накрая	
с	рецитал	на	няколко	стихотворения	
от	сборника	и	с	пожелания	„На	мно-
гая	 лета!“	 завърши	 програмата	 на	
юбилейното	тържество	на	относител-
но	младия,	 но	 творчески	 зрял	Съюз	
на	независимите	български	писатели.

Христо Мандев

	 *	*	*
	 На	 16	 април	 в	 столицата	 беше	 про-
ведено	 отчетно-изборното	 събрание	 на	
Съюза	 на	 независимите	 български	 писа-
тели,	в	който	членуват	близо	20	творци	
от	 Габровска	 област.	 След	 отчетните	
материали	 и	 обсъждането	 им	 беше	 из-
бран	нов	управителен	съвет	от	29	души,	
сред	които	са	Христо	Мандев	от	Габрово	
и	 Крум	 Табаков	 от	Севлиево,	 а	 за	 пред-
седател	 беше	 преизбран	 Марин	 Кадиев.	
На	първото	си	заседание	управителният	
съвет	прие	за	нови	членове	на	организа-
цията	13	нови	кандидати.

Зрелостта на един млад писателски съюз 

		 Председателят	на	Съюза	на	незави-
симите	 български	 писатели	 Марин	 Ка-
диев	е	роден	в	село	Душево,	Севлиевско,	
през	 1939	 г.	 В	 своята	 дейност	 Марин	
Кадиев	е	успял	да	осъществи	на	живо	над	
8000	представяния	на	писатели	в	цяла-
та	страна.

Покана
на 30 април четвъртък от 

18.30 часа в Дома на култу-
рата нЧ ”Габрово 2002” кани 

габровци и гости на богат 

танцов концерт
 на Фолклорен ансамбъл 

„Сивек” и техните гости от 
танцовия ансамбъл на нЧ 

„развитие” - гр. Севлиево и   
танцовия състав на нЧ „Пен-
чо Славейков” - гр. трявна.
Ще участват също школа за 
народни танци „Луди млади” 

от град Пловдив 
и танцова школа „Лиана”

 към читалище „Габро-
во-2002”

Билети от 3 лв.   
в деня на концерта на касата 
на Дома на културата и  репе-
тиционната зала на ансамбъ-

ла на ул. „Ивайло”.

П
о	нашия	 край	 плевните	
се	 правят	 на	 два	 ката.	
Предпочита	 се	 леко	 на-
клонено	 място,	 та	 като	
вали	бързо	да	се	отцеж-
да.	 Иначе	ще	 стане	 ца-

палок	от	подкования	добитък.	Отдолу	
е	дамът	 -	оборът.	Широк,	 та	да	има	
място	 и	 за	 коня,	 и	 за	 двете	 крави	
или	 биволици,	 че	 и	 за	 страничната	
преграда	 -	 котората	 за	 малките	 те-
лета.	 На	 широката	 -	 южната	 стена,	
се	 оставят	 два	 прозореца,	 а	 край	
цялата	северна	се	иззижда	нисък	ду-
вар,	върху	който	по	цялата	дължина	
се	сглобяват	от	дебели	дъбови	дъски	
яслите.
	 Горният	 етаж	 е	 самата	 плевня.	
Нейният	 вход	 си	 е	 горе.	Там,	 откъм	
северната	част,	на	човешка	височи-
на,	е	широката	й	врата.	Пред	врата-
та	й	се	прави	здрава	дървена	тераса	
-	балконче	без	парапети.	На	него	се	
качваш	по	яка	дървена	стълба.	Като	
продължение	 на	 покрива	 се	 прави	
голям	навес.	Там	се	държи	колата	 -	
на	сухо.
	 Още	 от	 ранно	 лято	 плевнята	
почва	 да	 се	 пълни	 със	 сено,	 после	
вкарваш	 сламата	 от	 вършитбата	 и	
пак	сено,	колкото	може	повече	-	тъп-
че	се	до	билото,	до	плочите.	Защото	
тук,	 в	 Балкана,	 като	 завали	 някога	
по	 Димитровден	 -	 де	 студен	 дъжд,	
де	сняг,	та	чак	по	Великден	се	обади	
тревица.	Ама	тя	не	храни	-	вечер	пак	
сенце	 трябва,	 че	 и	 малко	 трички,	
ако	 забъркаш	 за	 животинките	 -	 ще	
изпролетят.
	 С	 брат	 ми	 отдавна	 сме	 станали	
градски	 чада	 -	 родителите	 си	 зами-
наха	един	след	друг,	ние	заключихме	
къщата,	 поотулихме	 как	 да	 е	 огра-
дите	и	взехме	да	си	ходим	от	дъжд	
на	 вятър.	 Завръщаме	 се	 само	 да	
погледаме	 заснежените	 хълбоци	 на	
планината,	 да	 си	 посеем	 по	 малко	
лук,	 картофи	 и	 домати,	 колкото	 за	
чорбата	и	салатата,	да	не	 ги	носим	
от	 града.	Хвърлим	и	по	малко	семе	
от	 целина	 и	 магданоз,	 но	 на	 тях	
охлювите	 не	 им	 дават	 и	 да	 се	 по-
кажат.	Ако	разполагаме	с	някой	ден	
повечко,	може	и	да	се	попечем,	да	
си	наберем	гъби	или	да	се	почерпим	

вечер	с	приятели.	Трябва	да	се	коси	
из	 двора	 и	 овощната	 градина	 -	 ра-
бота	 колкото	 щеш,	 но	 де	 време	 за	
всичко...
	 Веднъж	 сме	 се	 комбинирали	 да	
си	отидем	заедно,	па	дано	свършим	
нещо	повечко.
	 С	влизането	оставяме	вкъщи	ба-
гажите	и	бързаме	да	излезем	пак	на-
вън	да	разгледаме	дали	не	е	влизал	
в	двора	чужд	човек.

	 Брат	ми	отива	надолу	към	плев-
нята,	после	завива	към	обора.
	 След	десетина	минути	се	връща,	
подсмихва	се	нещо,	па	ми	вика:
	 -	Ела	да	видиш	нещо.
	 Ха!	 Че	 какво	 ли	 ще	 да	 е	 туй	
любопитно	 нещо,	 дето	 трябва	 да	 го	
видя	безотлагателно?	Вероятно	елен	
или	 някой	 човек	 е	 бутнал	 оградата,	
влизал	 е	 и	 е	 направил	 някакъв	 зу-
лум?!	Но	тогава	брат	ми	нямаше	да	
се	 подсмива,	 а	 просто	 ще	 си	 бъде	
ядосан.
	 Тръгвам	 след	 него	 и	 той	 ме	 по-
вежда	 към	 обора.	Свикнали	 сме	 да	
му	 слагаме	 резето,	 колкото	 да	 не	
влизат	животни.	Но	след	огледа	брат	
ми	е	оставил	вратата	отворена.	Той	
влиза,	а	аз	след	него.	Спира	се	и	ми	
сочи	с	пръст.
	 Бре!
	 Насред	яслите	 камъните	са	раз-
бутани	и	в	северната	стена	зее	голя-
ма	дупка.	Самите	ясли	са	напълнени	
с	пръст,	та	преливат.	Даже	пред	тях	

камарата	 е	 не	 по-малко	 от	 кубик	 и	
половина	-	ситна,	ситна...	
	 Надничам	 в	 дупката.	Там	 е	 чис-
то,	 виждат	 се	 деруги	 по	 стените	 й.	
Можем	да	се	заврем	и	двамата,	да	
седнем	и	пак	ще	сме	на	широко.
	 -	Какво	е	туй	нещо?	-	викам	му.
	 -	Ха,	познай	де!	-	казва	ми	той	и	
се	смее.
	 Оглеждам	 празния	 обор	 и	 съ-
глеждам	 в	югозападния	 ъгъл	 на	 по-

мещението,	 че	свети	някаква	дупка.	
Сещам	 се,	 че	 май	 имаше	 такова	
нещо	там,	правено	заради	оттичане-
то	на	течния	тор.	Но	сега	тя	е	раз-
копана	и	разширена,	а	от	нея	до	нас	
се	вижда	отъпкана	пътека.
	 -	Язовецът?	-	изведнъж	включвам	
аз.
	 -	Той,	 ами!	 -	 смее	се	брат	ми.	 -	
Но	 интересното	 е	 друго.	 Явно	 дядо	
тук	си	е	крил	голямо	бъдне	с	ракия	
от	акцизните	-	извади	си	двата	хуба-
во	одялани	 камъка,	мушне	маркуча,	
наточи	 си	 една	 дамаджана	 сливова	
ракия,	 затули	 пак	 с	 удобните	 ка-
мъни	 и	 напълни	 яслата	 със	 сено.	
Биволиците	 ядат	 ли,	 ядат...	 Влезе	
акцизният.	Гледа,	гледа,	па	се	махне	
от	туй	лайняно	място.	Работата	спи.	
Но	дядката	е	спускал	бурето	отгоре.	
Зад	 дувара	 на	 стената,	 горе	 -	 под	
козирката	на	плевнята,	дето	се	дър-
жат	 колата,	 има	 по-широка	 дупка,	
затисната	 с	 голяма	 и	 тежка	 плоча.	
Спусне	бъднето,	напълни	го	с	ракия,	

захлупи	с	плочата	и	надхвърля	върху	
нея	огризки	от	мамулак,	дребен	съ-
чкалак,	 клечесто	 сено,	 мръсна	 сла-
ма,	 плява...	 Па	 и	 обикновен	 боклук	
и	 шумарлак.	 Чисти,	 ако	 си	 нямаш	
друга	 работа,	 и	 търси.	 Кой,	 акциз-
ният	 или	 полицаят,	 ще	 си	 мърси	
униформата?	 Той,	 българинът,	 си	 е	
тъй	-	тъй	е	оцелявал	винаги.	Държа-
вата	само	иска,	 той	дава,	ама	като	
му	посегнеш	и	на	ракията,	му	става	
много	и	ти	показва	среден	пръст.	Че	
те	тая	конфискувана	ракия	на	бедни-
те	 ли	ще	 я	 дадат?	Най-хубавата,	 то	
се	знае,	ще	остане	за	управниците,	
пък	оназ,	 която	е	 каква	да	е,	ще	я	
продадат	евтино	на	своите	приятели	
-	кръчмарите.	А	парите	-	пак	за	тях.	
Ей	тъй	се	управлява!
	 Слушам	го,	защото	е	прав.	Зная	
ги	тия	работи.	Тъй	върви	светът...	Да	
не	се	раждаш	сиромах	-	няма	упра-
вия.	И	на	държавата	колкото	повече	
й	даваш,	толкова	повече	иска.	Всич-
ки	 управници	 -	 и	 едновремешни,	 и	
сегашни,	 от	 устата	 на	 най-гладните	
най-много	вземат.	Щото	най-гладните	
са	най-много	и	най-мълчаливи...
	 Но	вече	се	размислям	за	язове-
ца.	
	 Хитро	животно,	ей!	Ние	не	знаем	
и	не	подозираме	нищо,	а	то	открило	
дядовото	 скривалище...	 Видяло	мал-
ката	 дупка	 на	 гириза,	 съобразило	
накъде	води,	разкопало	я	хубаво,	за	
да	може	бързо	да	се	промъква,	вля-
зло,	 оглеждало	 се,	 душило,	 душило	
и	 открило	 скритата	 пещеричка	 зад	
яслите.	Факир!...	После	 се	мушнало	
и	 я	 остъргало	 яко.	 Може	 да	 му	 е	
харесало	и	поколението	вече	тука	да	
гледа...
	 Излиза,	че	дядо,	както	е	боледу-
вал	накрая,	 е	 забравил	да	разкаже	
на	 баща	 ми	 за	 скривалището.	 Пък	
умният	борсук	как	е	душил,	какво	е	
правил,	но	го	е	открил.
	 -	Че	и	ний	можем	да	го	използ-
ваме	за	скривалище...	-	чувам	се	да	
казвам	на	брат	си.
	 -	Е?	И	какво	ще	крием	в	него?	-	
пита	ме	той.
	 Смея	се.
 Че то какво ли може да крие чо-
век в къщата си, която е зарязал?!

Дойчо БояДжиев

Язовецът 

Стартира	конкурсът	за	детска	ри-
сунка	на	тема	„Нарисувай	габровския	
влак	 2”,	 съобщи	 Николай	 Колев	 от	
екипа	на	интернет	изданието	„Желез-
ниците	днес“.	Той	е	част	от	кампания-
та,	която	електронното	издание	води	
за	 популяризиране	 на	 железопътния	
транспорт	 в	 Габровския	 регион	 и	 е	
насочена	към	най-малките	пътници	на	
националния	железопътен	превозвач.	
Чрез	участието	си	в	конкурса	децата	
не	 само	 ще	 покажат	 своя	 талант,	
но	 и	 ще	 се	 запознаят	 по-отблизо	
с	 особеностите	 на	 най-екологичния	
транспорт	 –	железопътния,	 обясниха	
от	„Железниците	днес“.

„Конкурсът	 се	 провежда	 в	 две	
възрастови	групи.	Едната	е	за	децата	
до	 7	 навършени	 години,	 а	 другата	 е	
от	 8	 до	 14	 навършени	 години.	Твор-
бите	 ще	 се	 приемат	 на	 билетната	
каса	 в	 жп	 гара	 Габрово	 в	 периода	
22	април	–	28	май	2015	г.	в	часовете	
от	 7:00	 до	 10:50	 и	 от	 12:00	 до	 19:00,	

уточни	Николай	Колев.	-	При-
емат	се	всякакви	рисунки	на	
железопътна	 тематика,	 неза-
висимо	 от	 стила,	 формата,	
използваните	 техника	 и	 ма-
териали.	Необходимо	е	всеки	
автор	да	напише	на	гърба	на	
своето	 произведение	 името	
си	и	телефон	за	връзка.“	

Детските	 рисунки	 ще	
се	 оценяват	 от	 петчленно	
жури,	 председателствано	 от	
габровски	 художник,	 което	
ще	 отличи	 най-сполучливите	
творби.	Победителите	в	двете	
възрастови	 групи	 ще	 бъдат	
обявени	на	31	май	от	11	часа	
пред	 сградата	 на	 жп	 гара	
Габрово.	 Тогава	 малките	 габровски	
творци	 ще	 имат	 възможност	 да	 ри-
суват	 на	 перона	 на	 гарата,	 да	 пеят	
забавни	 песни.	 Голямата	 награда	 за	
първенците	 във	 всяка	 от	 двете	 въз-
растови	 групи	 ще	 бъде	 безплатен	

двупосочен	билет	за	пътуване	с	влак	
за	 цялото	 семейство	 по	 избрана	
от	 детето	 дестинация.	 Участниците,	
класирани	 от	 журито	 на	 второ	 и	
трето	 място,	 ще	 получат	 играчки	 от	
естествени	 материали,	 книжки	 за	
оцветяване,	лакомства,	стикери	и	др.	

Специални	 награди	 са	
предвидени	 за	 учебни-
те	заведения	с	най-ак-
тивно	участие.

Творбите	 на	 всич-
ки	 участници,	 както	 и	
през	 миналата	 година,	
ще	 бъдат	 изложени	 в	
чакалнята	 на	 жп	 гара	
Габрово,	 освежена	 от	
екипа	на	„Железниците	
днес”	 през	 2014	 г.	 В	
нея,	 редом	 с	 обособе-
ните	кът	с	информация	
за	 развитието	 на	 же-
лезопътния	 транспорт	
в	 Централна	 България,	
с	 информация	 за	 по-

сетителите	на	град	Габрово,	с	инфор-
мация	 за	 природното	 богатство	 на	
региона	и	страната,	библиотечен	кът	
„Пътуващата	 библиотека”,	 ще	 бъдат	
представени	и	рисунките	на	малките	
художници.

„Финалът	 на	 конкурса	 е	 на	 31	
май,	 тъй	 като	 всяка	 година	 на	 1	
юни	–	Международния	ден	на	детето,	
„Холдинг	 БДЖ”	 ЕАД	 подарява	 без-
платно	пътуване	на	всички	български	
деца	до	14	години	срещу	представяне	
на	 документ,	 удостоверяващ	 възрас-
тта	 на	 пътниците	 –	 уточниха	 органи-
заторите.	-	Малките	пътници	могат	да	
се	възползват	от	тази	възможност	от	
00:00	до	24:00	ч.	на	1	юни	във	всички	
категории	влакове	(пътнически,	бързи	
и	 бързи	 влакове	 със	 задължителна	
резервация).	 Заплащат	 се	 единстве-
но	 запазените	 места,	 добавките	 за	
бързи	влакове	със	задължителна	ре-
зервация	 и	 спалните	 места.	 Децата	
до	 10	 години	 задължително	 пътуват	
с	 придружител.“	Второто	 издание	на	
конкурса	за	детска	рисунка	е	поред-
ната	инициатива	от	 продължаващата	
вече	втора	година	кампания	за	попу-
ляризиране	на	жп	транспорта	в	Бъл-
гария	на	„Железниците	днес“.
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ИмоТИ проДАВА
ТЛЪЧНИцИ, 98 м2, 5 ет, 
ново строителство, прода-
ва 0888/057-857.
ТрИсТАйНИ АпАрТАмеН-
ТИ до 110 кв. м, 290 
евро/кв. м, продава тел. 
0893/661-325.
пАрцеЛИ кВ. Тлъчници 
5600 кв. м, 21 лв/кв. м 
продава 0888/724-758. 
[22, 19]
АпАрТАмеНТ НА ул. „Ми-
тко Палаузов“ продава 
тел. 0886/301-245. [11, 9]
кЪщА НА два етажа в 
кв. Етъра 1 продава тел. 
0877/455-352. [22, 14]
кЪщА В с. Музга, с двор, 
овощна градина и 2 гара-
жа продава  0895/744-
089. [12, 11]
проИзВоДсТВеНо по-
мещеНИе - 1400 кв. м, 
72 евро/кв. м, двор - 10 
дка,  продава 0888/419-
838. [22, 11]
АпАрТАмеНТ В Габрово 
продава тел. 0887/247-
895. [22, 5]

помещеНИе - 107 кв. 
м, на бул. „Могильов“ 2, 
апартамент - двустаен, на 
бул. „Могильов“ 3 се про-
дава на тел. 0887/215-
496. [11, 8]
АпАрТАмеНТ НА ул. 
„Христо Ботев“, срещу 
„Фикуса“, 78 кв. м, про-
дава тел. 0896/901-990. 
[11, 7]
кЪщА В Габрово, на два 
етажа, в центъра, цена по 
договаряне, продава тел. 
0898/595-968. [20, 5]
ИмоТ В село Златевци 
- 1250 кв. м, без ко-
мисиона, продава тел. 
0899/943-105. [5, 4]
гАрсоНИерА НА ул. „Ин-
дустриална“ № 45 продава 
за 10000 лв. или дава 
под наем за 70 лева тел. 
066/990-818, 0890/222-
150. [8, 4]
АпАрТАмеНТ - 55-60 кв. 
м, в Лъката, цена по до-
говаряне, продава тел. 
0888/010-873, след 18 ч. 
[8, 4]
АпАрТАмеНТ - 73 кв. м, 
двустаен, продава тел. 
0878/916-800. [5, 3]
гАрАж В кв. Голо бърдо - 
ток, вода, нова изолация, 
продава тел. 0887/667-
929. [5, 2]

гАрсоНИерА, 3 стаи, 49 
кв. м, Баждар, продава 
тел. 0888/890-907. [11, 1]
кЪщА НА Етъра продава 
тел. 0896/613-456. [3, 1]
гАрсоНИерА НА Еса про-
дава 0877/512-217. [2, 1]
сеВЛИеВо, жк „Димитър 
Благоев“, блок „Ела“, па-
нел, 62-46 кв. м; Крушев-
ски баир - 2.200 дка, с 
постройка 20 кв. м, цена 
по споразумение - тел. 
0888/108-474. [5, 1]

ИмоТИ ДАВА поД НАем
ДВУсТАеН поД наем - 
обзаведен, на Бичкинята 
- 0885/944-624. [11, 6]
мАгАзИН - 25 кв. м, цен-
тър, под наем/продажба 
- 062/672-084, 0886/237-
405. [11, 10]
ДВУсТАеН обзАВеДеН 
апартамент дава под 
наем тел. 0898/219-814, 
0885/071-224. [4, 3]
АпАрТАмеНТ ДАВА под 
наем тел. 0898/731-595. 
[7, 6]
оФИс-мАгАзИН - 50 кв. 
м, ИЦ - 0878/833-068. 
[15, 5]
обзАВеДеНА гАрсо-
НИерА зад СВА на Мла-
дост дава под наем тел. 
0885/085-228. [3, 2]

жИЛИще ДАВА под наем 
тел. 0898/283-871. [11, 4]
гАрсоНИерА - обзаведе-
на, в кв. Бичкиня дава под 
наем тел. 0887/328-161. 
[4, 2]
АпАрТАмеНТ В центъ-
ра дава под наем тел. 
0888/703-915. [3, 2]
гАрАж НАД хотел „Бал-
кан“ под наем - тел. 
0890/937-105. [3, 3]
АпАрТАмеНТ - двустаен, 
необзаведен, на Еса, дъл-
госрочно - тел. 0895/214-
616. [5, 2]
коЛеЛоТо, ТрИсТАеН, 
обзаведен, 200 лв., под 
наем - тел. 0876/777-647. 
[3, 1]

земИ
земИ, горИ и други не-
движими имоти на най-
добри цени изкупува 
0897/429-374.

НощУВкИ
НощУВкИ В идеален цен-
тър, TV, Интернет, 10 лв. 
- 0876/735-596. [22, 20]
НощУВкИ - 0878/515-
080. [24, 22]
НощУВкИ - 0896/640-
697. [22, 3]
НощУВкИ - 10 лв., цен-
тър - 0888/508-819. [3, 2]

АВТомобИЛИ проДАВА
опеЛ ВекТрА - бензин, 
на добра цена се прода-
ва на тел. 0877/851-966. 
[6, 6]
ФорД ФИесТА 1.1, бен-
зин, запазена, за 550 лв. 
продава тел. 0899/456-
631. [2, 1]

ремАркеТА
ремАрке зА лек автомо-
бил купува тел. 0877/700-
061. [11, 4]

АВТомобИЛИ кУпУВА
коЛИ, бУсоВе, ками-
они, трактори, ремаркета 
(може и дефектирали) от 
място на най-високи цени 
изкупува  0897/429-374

АВТоЧАсТИ/мАгАзИНИ
реНо 19 на части прода-
ва 0898/812-591. [5, 1]

опеЛ кАДеТ за части 
продава тел. 0896/613-
456. [3, 1]

скрАп, сТАрИ АВТомобИЛИ
коЛИ зА скрап от място 
изкупува тел. 0899/092-
510. [22, 5]

гАзсТАНцИИ
гАзсТАНцИЯ зА въгле-
роден двуокис (СО) - гр. 
Севлиево работи и събота 
на конкурентни цени - тел. 
0888/840-087. [4, 1]

преВозИ
ТрАНспорТ с бус - 0.45 
лв./км, и самосвал - 
0893/511-154.
ТрАНспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
межДУгрАДскИ пре-
ВозИ С ПИКАП И БУС 
- по договаряне, реално, 
изгодно -  0887/26-60-
50.
ТрАНспорТ с бус, по 
договаряне - 0895/688-
189. [22, 22]
ТрАНспорТ сЪс самос-
вал, хамали - 0887/357-
039. [22, 18]

ЛекАрИ
кАбИНеТ кожНИ И ВЕ-
НЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕС-
ТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА 
ДЕРМАТОЛОГИЯ, ХОМЕО-
ПАТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ, 
ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ, 
ФОТОИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ  
при акне, тъмни петна, 
белези, разширени капи-
ляри  с апарати ПУЛСАР 
и СИНЕРОН ЕЛОС. РАДИ-
ОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ на 
лице. ВЕЛАСМУУТ проце-
дури за лечение на целу-
лит, стягане и изглаждане 
на кожата. МЕЗОТЕРАПИЯ 

при целулит, косопад, тор-
бички под очите, отпусна-
та и дехидратирана кожа.  
ПОСТАВЯНЕ НА БОТОКС 
при мимически бръчки и 
обилно изпотяване. ХИАЛ-
УРОНОВИ ФИЛЪРИ - по-
пълване на бръчки, уголе-
мяване на устни и коре-
кция на лицевия обем и 
контур.  ЕЛЕКТРОКОАГУЛА-
ЦИЯ - премахване на бра-
давици и доброкачествени 
кожни туморчета. ДЕРМА-
ТОСКОПИЯ - диагностика 
и оценка на риска от зло-
качествено израждане на 
бенки и други пигментни 
образувания. ЛЕЧЕБНИ И 
КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 
- биотерапевтичен лазер, 
поляризирана светлина, 
ултразвук, Д Арсонвал, 
химически пилинг, почист-

ване на лице. КАБИНЕТЪТ 
работи и по договор с 
РЗОК. Габрово, ул. „Брян-
ска“ 11, тел. 066/ 800-
140, Д-Р МАРИНА САНКЕ-
ВА, GSM 0889/436-613, 
www.drsankeva.com.
псИхИАТЪр И НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

козмеТИкА, мАсАж
мАсАжИ - тел. 0876/735-
596. [22, 11]
мАсАжИ - 0896/867-284. 
[11, 11]

сТроИТеЛсТВо
сЪбАрЯ И почиства 
от А до Я и извършва 
строителни работи - тел. 
0895/043-388.
кЪрТИ И пробива - 
0897/832-363
ФИрмА „УНИВерсАЛ-
сТрой“ извършва всички 
видове строителни услуги 
- 0988/877-615.
кЪрТИ, пробИВА, из-
хвърля - 0895/707-050. 
[22, 18]
ИззИжДАНе НА тераси! 
Къртене и разширяване 
на кухни! Гипсокартон, 
шпакловане, боядисване. 
Топлоизолация. Качество! 
Тел. 0897/626-360. [22, 
16]
НАпрАВА И ремонт на 
покриви - тел. 0895/240-
227. [22, 15]
ремоНТ И направа на 
покриви и др. - тел. 
0897/390-194. [22, 14]
проекТИрАНе, ВЪзсТА-
НоВкА, ремонт, рестав-
рация и консервация на 
стари къщи, озеленяване, 
проектиране и изработка 
на градински езера и шад-
равани - 0892/059-007 
- Николай Спасов (бай 
Франц), 0887/680-104 
- арх. Евгений Николов. 
[11, 9]
ИззИжДАНе НА тераси, 
къртене на панел, изола-
ции. Качество и корект-
ност! Тел. 0897/931-088, 
066/851-723. [22, 6]
зИДАНе НА тераси, из-
олация, шпакловка, бо-
ядисване. Качество! Тел. 
0877/888-173. [11, 5]
сЪбАрЯНе И почистване 
и всички останали дей-
ности - 0894/098-260. 

ремоНТ НА покриви, об-
шивки на комини, подмя-
на на улуци и др. Частно 
лице. Тел. 0892/308-759. 
[11, 4]

ВЪТрешеН ремоНТ
безпрАшНо цИкЛеНе - 
0887/040-471.
цЯЛосТНИ ремоНТИ, 
гипсокартон, шпаклов-
ка, боя, теракота - тел. 
0887/357-039. [22, 18]
ВЪТрешНИ ремоНТИ - 
тел. 0897/665-022. [11, 
5]

ИзоЛАцИИ
АЛпИНИсТИ - 0898/907-
400
АЛпИНИсТИ - 0878/447-
244.
АЛпИНИсТИ - 0899/321-
190
ТопЛоИзоЛАцИИ, зИ-
ДАНе на тераси, про-
мишлен алпинизъм - тел. 
0878/140-692. [11, 2]

щорИ
еТ „ВеДИмА-м“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

еЛ. ИНсТАЛАцИИ, ремоНТИ
ремоНТ И монтаж на 
бойлери и автоматич-
ни перални по домовете, 
без почивен ден  - тел. 
066/82-16-75, 0899/284-
703.
еЛекТроИНсТАЛАцИИ 
- на тел. 0884/012-716. 
[22, 22]

Вик, комИНИ
Вик моНТАж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
мАшИННо оТпУшВАНе 
на канали - 0897/615-666
комИНоЧИсТАЧ - ма-
шинно - 0889/177-737.
оТпУшВАНе НА канали - 
тел. 0889/177-737.
комИНоЧИсТАЧ - тел. 
0876/636-876. [5, 1]
комИНоЧИсТеНе - тел. 
0876/814-876. [5, 1]

ДогрАмА
роЛпЛАсТ - AL и PVC до-
грама, 15% отстъпка - тел. 
0988/701-925. [11, 1]

ремоНТ НА еЛекТроУреДИ 
И еЛекТроНИкА
ремоНТ НА телевизори, 
плазми, LCD, LED, МОНИ-
ТОРИ - 0887/942-469.
ремоНТ НА МИКРОВЪЛ-
НОВИ ПЕЧКИ, резервни 
части - заявки на тел. 
0887/942-469.
ремоНТ НА телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 7]
ремоНТ НА всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [25, 
6]

поЧИсТВАНе
„еЛИ 07“ ЕООД - по-
чистване  - 066/857-028, 
0893/435-258, 0898/485-
154.
поЧИсТВАНе - тел. 
0889/177-737.
проФесИоНАЛНо по-
ЧИсТВАНе на домове, 
офиси, производствени 
сгради, халета и др. пред-
лага тел. 0878/709-855. 
[5, 4]

мебеЛИ, обзАВежДАНе
мебеЛИ по поръчка, 
конкурентни цени - тел. 
0887/830-601. [22, 21]

косеНе
косИ, поЧИсТВА, из-
хвърля - 0895/707-050. 
[22, 18]

хИДроИзоЛАцИИ
хИДроИзоЛАцИЯ НА 
покриви и гаражи - тел. 
0895/240-227. [22, 21]

УсЛУгИ
ДЪрВоДеЛскИ УсЛУгИ - 
0885/990-538. [5, 5]
пеЧеНе НА агнета, ярета, 
прасенца - тел. 0895/290-
905. [6, 4]

ЯсНоВИДсТВо
хоДжА сЪбИрА разде-
лени двойки, бяла ма-
гия за любов, арабски 
защитни муски, изчист-
ва негативна енергия и 
проклятия, развързва 
късмета - тел. 0885/995-
789, 0877/702-473, 
0892/377-975. [7, 7]

зАпозНАНсТВА
сАмоТНА жеНА на 47 
години търси мъж до 60 
години за съвместно съ-
жителство - тел. 066/86-
48-10 - Габрово. [5, 2]

оТопЛеНИе
пресЯТИ ВЪгЛИщА дон-
бас и брикети, кафяви 
въглища и разпалки. Без-
платен транспорт. Заяв-
ки на тел. 0887/031-439, 
0889/991-977, 066/88-
21-13, с/у КДН

ДЪрВА зА огрев - 
066/823-712, 0887/620-
535, 0885/152-803.
НАцепеНИ ДЪрВА - 60 
лв. реален кубик, безпла-
тен транспорт - 0897/222-
062.
НАцепеНИ ДЪрВА - 60 
лв. с безплатен транс-
порт,  незабавна доставка 
- 0899/508-564.
„рАЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ - 0898/450-
946, 0887/105-729.

сУхИ  ДЪрВА в чували - 
4 лв., безплатна доставка 
-  0899/508-564
НАрЯзАНИ, НАцепеНИ 
сухи дърва на 58 лв. с 
транспорт и гаранция  - 
0897/429-374.
ДЪрВА  зА огрев  0879/ 
972-115, 0898/801-009.
ДЪрВА по желание на 
клиента - безплатна 
доставка, продава тел. 
0879/988-131.
НАцепеНИ, НАрЯзАНИ 
дърва и метрови - тел. 
0892/074-641. [6, 1]

емИгрАцИЯ
емИгрАцИЯ В Канада - 
0878/800-382. [6, 3]

проДАВА мАшИНИ
ЧеТИрИоперАцИоННА 
ЯрмомеЛкА продава тел. 
0885/990-538. [5, 5]
поТАпЯщА ВоДНА помпа 
продава тел. 066/810-415. 
[22, 7]
еЛ. косАЧкА за 50 лв. 
продава тел. 0888/508-
819. [2, 2]

проДАВА обзАВежДАНе
ЪгЛоВА пейкА, холова 
гарнитура, гардероб, спал-
ня и две нощни шкафче-
та на цена по договаряне 
продава тел. 0887/742-
551. [16, 4]

проДАВА рАзНИ
кАзАНИ зА ракия продава 
тел. 066/874-284. [11, 9]

ТрЪбИ, ВИНкеЛИ, лама-
рини, ел. мотори и др. 
продава тел. 0895/752-
838. [22, 16]
ВрАТА - нова, 190 на 80 
см, продава тел. 066/810-
415. [22, 7]
кАзАНИ зА ракия и пиле-
та продава тел. 0886/928-
101. [6, 5]
грАДИНскИ косАЧкИ - 
бензин и на ток, пералня 
- 140 лв., продава тел. 
0886/606-969. [6, 3]
ДомАшНА грозДоВА 
продава тел. 0896/929-
107. [2, 1]

сеЛскосТопАНскА 
проДУкцИЯ
бАЛИ сеНо продава 
0895/631-842. [20, 17]

ж И Т о  п р о Д А В А 
0885/590-463. [10, 8]

жИВоТНИ проДАВА
пИЛеТА И кокошки про-
дава 0887/021-373. [22, 10]
мАЛкИ прАсеНцА - 20-
25 кг, 110 лв., продава 
тел. 0896/705-062. [11, 6]
3 бр. малки прасета - 
женски, продава в с. Вра-
ниловци тел. 0893/972-
371. [2, 2]
ДВе ТеЛеТА продава тел. 
0899/358-546. [5, 1]

кУпУВА рАзНИ
АкорДеоНИ кУпУВА тел. 
0878/434-708.
бУркАНИ ИзкУпУВА 
066/88-21-13, 0884/156-
497, с/у КДН

ФИрмА кУпУВА битова 
нафта - 0895/752-838. 
[22, 16]
ФИрмА зА вторични су-
ровини купува железа с 
транспорт и товарене - 
тел. 0896/183-637. [22, 
16]
сТАрИННИ преДмеТИ, 
стари броеници и гердани, 
монети, часовници, накити 
и др. антиквариат купува в 
бл. „Чайка“, вх. Г - партер 
- центъра, тел. 0889/211-
957. [11, 10]
ТрИФАзНо ТеЛопоДАВА-
що (СО2) купува - справ-
ки  на тел. 0886/803-596. 
[10, 4]

УроцИ, кУрсоВе
УроцИ по френски език - 2 часа - 10 лв. - 0878/800-
382. [4, 3]
УроцИ по руски език - 2 часа - 10 лв. - 0878/800-
382. [4, 3]
шоФьорскИ кУрсоВе - тел. 0897/665-022. [11, 5]
НА 18 май 2015 г. във Вашия град ще се проведе 
лицензиран курс по професиите: масажист, козметик, 
фризьор, маникюр, педикюр. Такса: 200 лв., с въз-
можност за работа у нас и в чужбина. Записване на 
тел. 0879/894-985 - Генова. [15, 3]

ероТИкА
жИгоЛо сАмо за жени 
- 0878/023-658. [22, 15]
секс УсЛУгИ - 55 лв. 
за 30 мин., 75 лв. за  
час, на 18 г. Михаела - 
0892/977-563. [5, 2]

ВеТерИНАрИ
Д-р росеН ДИМИТРОВ 
- ВЕТЕРИНАРНА АМБУ-
ЛАТОРИЯ И ЗООМАГАЗИН 
- прегледи, лечение, про-
филактика, изкуствено 
осеменяване - Габрово, 
ул. „Стефан Караджа“ 
19, срещу Автогарата, 
до Уникс, тел. 066/806-
140, GSM 0888/671-905, 
0897/897- 822.
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„Паралåл” влаãа 16 милиона лåва 
в нови произвоäñтвåни мощноñти
	 Ще	 бъдат	 въведени	
в	 експлоатация	 модерно	
оборудване	 и	 нови	 маши-
ни	 от	 най-висок	 техноло-
гичен	 клас	 на	 стойност	 6	
млн.	 лева.	 В	 трудната	 и	
нестабилна	 икономическа	
среда	в	Европа	и	в	света	
и	 на	 фона	 на	 продължа-
ващия	 икономически	 за-
стой	в	България	ние	пред-
приемаме	 смела	 и	 важна	
крачка	и	разкриваме	нови	
хоризонти	 пред	 нашата	
фирма.	 Стартиралото	 раз-
ширение	 и	 порасналите	
ни	 възможности	 ще	 до-
ведат	 до	 увеличаване	 на	
поръчките,	 удвояване	 на	
експортното	 производство	
и	 разкриване	 на	 над	 250	
нови	 работни	 места.	 Гри-
жата	 за	 персонала,	 со-
циалните	 придобивки	 и	
създаване	 на	 условия	 на	
труд	 съобразно	 най-висо-
ките	европейски	стандарти	
са	израз	на	желанието	на	
собственика	 да	 утвърдим	
„Паралел“	 като	 компания	
лидер	в	Севлиево	и	в	ре-
гиона.	 Тази	 година	 отбе-
лязваме	 20-годишнината	
на	 фирмата,	 а	 инвестици-
ята	от	над	16	млн.	лева	ни	
вдъхва	 вяра	 и	 оптимизъм	
в	утрешния	ден.“

Кметът	 д-р	 Иван	 Ива-
нов	 беше	 категоричен,	 че	
„Паралел“	 доказва,	 че	 е	
една	 от	 водещите	 фирми	
не	само	в	Севлиево,	но	и	
в	 страната.	 „Горд	 съм,	 че	
една	 българска	 фирма	 се	
развива	с	бързи	темпове	и	
открива	нови	възможности	
пред	 нашите	 съграждани“,	

отбеляза	той.	
	 От	 своя	 страна	 Игли-
ка	Иванова,	зам.-областен	
управител	 на	 Габровска	
област,	 заяви,	 че	 „няма	
по-благородна	 кауза	 от	
разкриването	 на	 нови	 ра-
ботни	 места,	 от	 дейности,	
насочени	 към	 хората“.	 Тя	
отправи	 пожеланието	 за	

още	инвестиции	за	разви-
тието	на	компанията.
	 Според	 предварител-
ните	 разчети	 се	 планира	
през	 ноември	 изгражда-
нето	 на	 новата	 производ-
ствена	сграда	да	бъде	при-
ключено,	 тъй	 като	 според	
г-жа	Георгиева,	за	него	са	
избрани	 най-добрите	 из-

пълнители	 на	 различните	
строителни	дейности.
	 Новите	 мощности	 са	
предназначени	 за	 про-
изводство	 на	 конфекция	
за	 мебели	 -	 калъфи	 за	
градински	изделия,	за	фо-
тьойли,	 столове,	 матраци,		
за	 всички	 фирми	 на	 „Па-
ралел“.	Досега	дейностите,	
свързани	 с	 тези	 манипу-
лации,	 са	 извършвани	 в	
наличните	 работни	 прос-
транства.	А	сега	това	про-
изводство	се	разширява	и	
модернизира,	като	по	този	
начин	 се	 откриват	 нови	
пазарни	 възможности.	
Стартиралото	 разширение	

ще	доведе	до	увеличаване	
на	 поръчките	 и	 усвояване	
на	 експортно	 ориентира-

но	производство,	което	да	
утвърди	фирмата	като	ком-
пания	лидер	в	Севлиево	и	
в	региона.
	 „Паралел“	ЕООД	рабо-
ти	 стабилно	 20	 години	 не	
само	за	вътрешния	пазар.	
През	последните	пет	годи-
ни	тя	разширява	и	своето	
експортно	 производство.	
От	 2010	 г.	 е	 доставчик	 на	
крупната	 верига	 магазини	
„Икеа“,	при	това	с	качест-
во	 и	 прецизност,	 които	
не	отстъпват	на	водещи	в	
световен	мащаб	компании	
и	 задоволяващи	 вкуса	 и	
на	 най-капризния	 потре-
бител.	Освен	с	 „Икеа“	 се-
влиевската	 фирма	 работи	
успешно	 и	 с	 други	 евро-
пейски	 търговски	партньо-
ри.	
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Ивелина Георгиева, изп. директор на „Паралел“ ЕООД

Отец Спас, кметът д-р Иван Иванов, Иглика Ива-
нова - зам.-областен управител, Ивелина Георгиева

Гости и работници на „Паралел“  ЕООД

Негови	 съотборници	
бяха	Стефан	Павлов,	Или-
ян	 Киряков,	Анатоли	 Нан-
ков,	 Станислав	 Ангелов,	
Пламен	Николов,	Валентин	
Станчев,	 Йордан	 Йорда-
нов	 -	Жан,	Веселин	Вели-
ков,	 Ивайло	 Петков,	 Яков	
Папарков,	 Евгени	 Мари-
нов,	 Светлин	 Симеонов,	
Валери	 Греков,	 Игор	 Ба-
кьов	 и	 др.	 За	 домакините	
от	 „Академик”	 пък	 играха	
Б.	Ботев,	Н.	Нончев,	Т.	Бо-
рисов,	Ст.	Трайков,	П.	Пе-
тков,	Р.	Игнатов,	В.	Личев,	
В.	 Кръстев,	 Григоров,	 П.	
Няголов,	 А.	 Георгиев,	 Кр.	
Капитанов,	 М.	 Михайлов,	
Ст.	Тодоров,	Искъров,	Вен-
ков,	Ферещанов	и	др.	Гла-
вен	 съдия	 бе	 Камен	 Але-
ксиев	 с	 асистенти	 Петко	
Павлов	и	Пламен	Гълъбов.

Ветераните	 показаха	
пред	 многобройната	 пуб-
лика,	че	за	възрастта	няма	
граници.	 Макар	 и	 в	 по-
бавно	 темпо,	 имаше	 хуба-
ви	 комбинации,	 удари	 и	
красиви	 голове.	 Срещата	

завърши	 без	 победител,	
при	резултат	4:4.

Куп	 отличени	 имаше	
и	 на	 последвалата	 тър-
жествена	 церемония.	 От	
името	на	Община	Габрово	
Таня	Христова	получи	спе-
циален	 плакет	 по	 повод	
на	115-та	годишнина.	Такъв	
беше	връчен	и	на	директо-
ра	на	ДТГ	 „Д.	Хадживаси-
лев”	Румяна	Иванова.

„Искам	 да	 благодаря	
на	всички	за	днешния	ис-
тински	 празник,	 радостен	
съм,	 че	 съм	 част	 от	 тази	
организация“,	 сподели	
Станислав	 Благов	 и	 при-
помни,	че	Свищов	е	извес-
тен	 като	 градът	 на	 стоте	
първи	неща.	Таня	Христова	
също	 благодари	 за	 пока-
ната	 и	 заяви,	 че	 е	 горда,	
че	 Габрово	 е	 сред	 учас-
тниците	в	първия	футболен	
и	 хандбален	 мач	 у	 нас.	
И	 ние	 сме	 град	 на	 сто	
първи	 неща,	 заяви	 тя	 и	
покани	 всички	 на	 16	 май	
в	Габрово	за	Международ-
ното	биенале	на	хумора	и	
сатирата	в	изкуствата.

В свищов отáåлязаха 115 ãоäини от първия футáолåн 
мач в бълãария, Таня Õриñтова - официалåн ãоñт
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В	битката	за	място	на	фи-
нала	 Петков	 беше	 убеди-
телен	срещу	 Георги	Нико-
лов	 от	 Русе	 и	 се	 наложи	
с	3:0.	Същият	резултат	се	
получи	 и	 в	 мача	 за	 зла-
тото,	 в	 който	 Пламен	 на-
дигра	 Хасеин	 Хюсеин	 от	
варненския	 клуб	 „Ивайло	
Маринов“.	
	 Това	е	най-сериозният	
успех	 на	 Пламен	 Петков.	
До	 този	 момент	 той	 има-
ше	 едно	 второ	 място	 от	
ДЛОП	за	юноши	през	2013	
г.	 „Много	 съм	 доволен.	
Видя	 се,	 че	 съм	 подгот-
вен	 добре.	 Първият	 мач	
ми	 беше	 най-труден,	 тъй	
като	 притеснението	 беше	
сериозно.	 Съперникът	 ми	
беше	от	силната	школа	на	
ЦСКА,	 а	 публиката	 беше	
шумна	и	не	можех	да	чу-
вам	указанията	на	треньо-
ра	 си,	 така	 че	 трябваше	
да	разчитам	на	това,	кое-
то	мога.	Радвам	се,	че	се	
получи.	 В	 двубоя	 срещу	

състезателя	 от	 „Локомо-
тив“	 спечелих	 убедително,	
но	 единият	 от	 реферите	
беше	 видял	 нещо	 друго.	
В	 останалите	 два	 мача	
нямах	 проблеми.	 Повече-
то	 ми	 съперници	 влизаха	
на	 близък	 бой,	 а	 моята	
игра	е	точно	обратна	-	да	
ги	 дължа	 на	 дистанция	 и	
да	 въртя	 повече.	Следвах	
указанията	 на	 треньора	
си	и	нещата	се	получиха.	
Доволен	съм	и	съм	много	
зареден.	Имам	големи	ам-
биции,	които	не	се	ограни-
чават	до	национално	ниво	
и	 съм	 готов	 за	 сериозна	
работа“,	 сподели	 щастли-
вият	шампион.
	 Задоволство	 изрази	 и	
треньорът	Драгомир	Тотев,	
който	 пък	 излъчи	 първия	
си	златен	медалист.	„Пла-
мен	се	представи	на	едно	
много	 добро	 ниво	 и	 оп-
равда	 очакванията,	 които	
имахме	към	него.	Той	вло-
жи	много	усилия	в	тежкия	
тренировъчен	 процес	 за	

това	 състезание	 и	 резул-
татът	 дойде	 закономерно.	
Получи	се	тежък	турнир,	с	
доста	участници	и	той	изи-
гра	 четири	 срещи,	 което	
му	се	случва	за	пръв	път	
в	едно	състезание.	Проти-
вниците	му	бяха	сериозни,	
от	 добри	 боксови	 школи.	
Известни	трудности	срещ-
нахме	в	мача	срещу	пред-
ставителя	на	„Локомотив“,	
тъй	 като	 обстановката	 не	
беше	благоприятна	за	нас,	
имаше	 много	 публика	 и	
един	от	съдиите	даде	гла-
са	си	за	съперника	му,	въ-
преки	 че	 Пламен	 победи	
убедително	по	моята	 пре-
ценка.	Останалите	 двубои	
преминаха	 гладко,	 а	 на	
финала	може	би	му	беше	
най-лесно,	 тъй	 като	 той	
вече	беше	влязъл	в	ритъм	
и	 тактически	 изигра	 сре-
щата	 перфектно.	 Разбира	
се,	имаше	леки	пропуски,	
върху	 които	 ще	 работим.	
Смея	да	кажа,	че	Пламен	
взе	първото	място	без	да	

даде	пълния	си	потенциал,	
а	 това	 може	 само	 да	 ни	
радва,	тъй	като	имаме	се-
риозна	 база	 за	 работа“,	
коментира	 Драгомир	 То-
тев.
	 Очаква	се	след	месец	
младият	специалист	да	по-
еме	официално	и	ръковод-
ството	 на	 БК	 „Чардафон“.	
Предстои	 Общо	 събрание	
на	 клуба,	 на	 което	 ще	
бъде	 избран	 нов	 прези-
дент	 и	 нов	 Управителен	
съвет.	„Аз	съм	възпитаник	
на	 Христо	 Радев.	 Той	 ме	
е	 обучил	 и	 създал	 като	
състезател	 и	 се	 радвам,	
че	 ще	 имам	 възможност-
та	 да	 продължа	 неговата	
работа	 в	 БК	 „Чардафон“.	
Смятам,	 че	 това,	 което	
постигнахме	 с	 Пламен,	 е	
едно	 добро	 ново	 начало	
за	 боксов	 клуб	 „Чарда-
фон“.	 Започваме	 отново	
да	 градим	 и	 се	 надявам	
оттук	 нататък	 тепърва	 да	
отбелязваме	все	повече	и	
повече	 добри	 резултати“,	
допълни	Драго	Тотев.

Шампионñка титла за Пламåн Пåтков и бк “чарäафон”
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	 На	 29	 април	 от	 19	
часа	 в	 зала	 „Възражда-
не“	 солисти,	 хор	 и	 балет	
на	 Държавната	 опера	 в	
Стара	 Загора	 и	 Габров-
ският	 камерен	 оркестър	 в	
съвместна	 продукция	 ще	
представят	операта	„Дидо-
на	 и	 Еней“	 на	 английския	
бароков	композитор	Хенри	
Пърсел.	 Пърсел	 е	 англий-
ски	композитор	от	епохата	
на	 барока.	 Характерното	
за	музиката	му	е	съчетава-
нето	на	елементи	от	френ-
ския	 и	 италианския	 барок	
с	 такива	 от	 английския.	
В	 зрелищен	 спектакъл	 на	
режисьора	Петко	Бонев	по	
поемата	 „Енеида“	 на	 Вер-
гилий	 габровци	 ще	 имат	
редкия	шанс	да	видят	опе-
рен	 спектакъл	 така,	 както	
е	 изглеждал	 преди	 око-
ло	400	години,	по	времето	
на	 Шекспир.	 Диригент	 е	
Иван	 Стоянов.	 Цената	 на	
билетите	е	по	8	лева,	а	за	
ученици,	студенти	и	пенси-
онери	–	по	6	лева.

камåрният оркåñтър и 
старозаãорñката опåра 
прåäñтавят „диäона и Енåй”

	 Председателят	 на	 фо-
рум	 „България-Русия“	 д-р	
Светлана	 Шаренкова,	 но-
сител	 на	 орден	 „Дружба“	
и	 издател	 на	 вестници-
те	 „Русия	 днес“	 и	 „Земя“,		
дари	 книги	 за	 Русия,	 за	
руски	 политици	 и	 взаимо-
отношенията	 между	 двете	
държави	 на	 габровските	
русофили.	 Дарението	 на-
прави	 по	 време	 на	 сре-
щата	 разговор	 в	 събота,	
организирана	 от	 сдруже-
нието	 на	рускоговорящите	
„Вива	 Габрово“,	НД	 „Русо-
фили“	 -	 Габрово	 и	 БСП	 в	
града.	Светлана	Шаренко-
ва	 връчи	 юбилеен	 медал	
„70	години	от	победата	над	
фашизма“	 на	 областния	
председател	 на	 движение	
„Русофили“	 Стефан	 Кънев	
и	на	председателя	на	БСП	
Кристина	Сидорова.	
	 Стефан	 Кънев	 върна	
жеста	 на	 д-р	 Шаренкова,	
която	получи	почетна	 гра-
мота	 от	 името	 на	 органи-
заторите	на	Второто	изда-
ние	 на	 областния	 фести-
вал	на	руската	поезия,	пе-

сен	и	танци	„Пусть	всегда	
будет	 солнце“.	 Депутатът	
от	 „БСП	 лява	 България“	
Кирил	 Добрев	 също	 беше	
удостоен	с	почетна	грамо-
та	 от	 габровската	 струк-
тура	на	НД	„Русофили“	за	
дарените	 от	 него	 лични	
средства	за	провеждането	
на	 фестивала	 в	 събота,	
както	 и	 за	 обучението	 по	
руски	 език	 в	 габровските	
детски	 градини.	 „С	 Русия	
и	руския	народ	ни	свързва	
не	само	общият	славянски	
и	 православен	 корен	 от-
преди	 1150	 години,	 когато	
сме	 приели	 християнство-
то,	 но	 и	 общата	 ни	 исто-
рия,	 решаващата	 роля	 на	
Русия	 за	 освобождението	
от	османско	иго,	огромни-
те	жертви,	които	народите	
на	 Русия	 дадоха	 в	 битка-
та	 срещу	 фашизма	 в	 Ев-
ропа,	 помощта	 в	 иконо-
мически	 план	 в	 годините	
между	1944	и	1989,	тесните	
културни,	 образователни	
и	 социални	 връзки”,	 отбе-
ляза	 пред	 участниците	 в	
срещата	Шаренкова.

свåтлана Шарåнкова äари книãи 
за Руñия на ãаáровñкитå руñофили


