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"Иñкам ñи лъжата" - 
хумориñтични разкази 
от Йорäан Õаäжиåв 5

	 С	 театрална	 постанов-
ка	 „Снежанка	 и	 седемте	
джуджета”	и	юбилейна	из-
ложба	 в	 Националния	 му-
зей	 на	 образованието	 НУ	
„Васил	 Левски”	 -	 Габрово	
отбеляза	135	години	от	ос-
новаването	си.
	 С	премиерата	на	една	
от	 най-обичаните	 приказ-
ки	 на	 Братя	 Грим	 музеят	
стартира	Прегледа	на	учи-
лищните	 театрални	 групи	
и	състави	„Старото	школо	
разказва”.	
	 Прегледът	 ще	 се	 про-
вежда	всяка	година	в	рам-
ките	на	Месеца	на	слово-
то	 и	 знанието	 през	 май,	
съобщиха	от	НМО.
	 Познатата	 в	 огромен	

брой	 публикации,	 вариа-
ции	 и	 екранизации	 дву-
вековна	 приказка	 полу-
чи	 нов	 прочит	 на	 26	 май	
вечерта	 в	 кинозалата	 на	
Националния	музей	на	об-
разованието.
	 Под	 ръководството	
на	 трима	 професионал-
ни	 актьори	 от	 ДТ	 „Рачо	
Стоянов”	 –	 Петко	 Петков,	
Надежда	 Петкова	 и	 Димо	
Димов,	театралният	състав	
на	 училище	 „Васил	 Лев-
ски”	 изненада	 публиката	
със	 свежа	 и	 по	 детски	
позитивна	 драматургия,	 с	
осъвременено	 действие	 и	
близки	 до	 реалността	 си-
туации,	с	много	чувство	за	
хумор	и	най-вече	с	екипна	

игра.
	 В	ролята	на	Снежанка	
се	 изяви	 Никол	 Велчева,	
принца	игра	Теодор	Атана-
сов,	 Елица	Анчева	 блесна	
като	 злата	 кралица.	Заед-
но	 с	 останалите	 актьори	
от	 втори	 и	 четвърти	 клас	
–	 Ирен,	 Калояна,	 Цвети,	
Еленка,	 Мартин,	 Кирчо,	
Митко	 и	Боби,	 те	 влизаха	
в	 различни	 персонажи	 и	
приказни	 ситуации.	Моми-
четата	 за	 секунди	 сваля-
ха	 наметките	 в	 музейната	
„гримьорна”,	 слагаха	 шап-
ките	и	влизаха	в	ролята	на	
джуджета	и	обратно.	

продължава на стр. 4

Прåмиåра на „Снåжанка и ñåäåмтå äжуäжåта”
в Националния музåй на оáразованиåто

Държавата щå ñтрои нов моñт 
äо авариралия Õаäжицонåв

Бояна Пенчева

	 Агенция	 „Пътна	 ин-
фраструктура”	 подготвя	
обществена	 поръчка	 за	
изграждане	 на	 ново	 път-
но	 съоръжение	 на	 река	
Паничарка	 близо	 до	 ава-
риралия	 единствен	 път	
към	Узана	 -	150-годишният	
мост	на	Уста	Генчо	Кънев,	
финансиран	 от	 габровеца	
хаджи	Цоньо.
	 На	 23	 февруари	 тази	
година	падна	дясната	сто-
манобетонна	 конзола	 на	
Хаджицонев	 мост	 и	 отто-
гава	движението	е	затруд-
нено.	Не	е	ясно	защо	про-

падна	 „надената”	 към	 ка-
мъка	 бетонна	 част	 -	 дали	
от	 вибрации	 или	 от	 нато-
вареност.
	 Мостовото	съоръжение	
е	 безалтернативен	 под-
ход	към	местността	Узана,	
квартал	 Радецки,	 селата	
Баевци,	 Малуша,	 Стома-
неците	и	Зелено	дърво.	И	
улица	„Палатките”.
	 Същия	 ден	 -	 23	 фев-
руари,	 директорът	 на	 Об-
ластно	 пътно	 управление	
-	Габрово	въведе	ограниче-
ния	за	движението	по	мо-
ста,	 които	 са	 валидни	 до	
31	декември	тази	година.
	 Забранено	 е	 премина-

ването	 на	 превозни	 сред-
ства	над	3.5	тона	и	шири-
на,	по-голяма	от	3.20	м.
	 Дърводобивните	 фир-
ми,	 които	 ползваха	 много	
натовареното	трасе	и	Хад-
жицонев	 мост,	 сега	 тър-
сят	 алтернативни	 горски	
маршрути.
	 Вече	 станаха	 няколко	
инцидента,	за	щастие,	без	
жертви.	 Още	 след	 първия	
специалистите	на	АПИ	взе-
ха	 решение,	 че	 трябва	 да	
се	 ползва	 само	 каменния	
свод	 заради	 реален	 риск	
от	 пропадане	 на	 ушире-
нието.	 Според	 изчисления	
на	 Агенцията	 не	 е	 ефек-

тивно	 да	 се	 реконструи-
ра	 старото	 съоръжение,	
затова	 се	 пристъпва	 към	
изграждане	на	ново.
	 През	двайсетте	години	
на	 миналия	 век	 Хаджицо-
невият	 мост	 е	 надзидан	
и	 разширен	 с	 1.50	 метра,	
като	 върху	 платното	 са	
направени	напречни	треге-
ри	от	бетон,	а	върху	тях	е	
излята	 носещата	 бетонна	
плоча	на	платното.
	 Община	 Габрово	 оказ-
ва	 пълно	 съдействие	 при	
процедурите	 за	 учредява-
не	 на	 сервитути	 и	 право	
на	 строеж	 върху	 имоти	
общинска	собственост.	

	 Председателят	 на	 Об-
щински	 съвет	 -	 Дряново	
и	 председател	 на	 УС	 на	
ФК	 „Локомотив”	 (Дряно-
во)	 Тодор	 Георгиев	 вчера	
беше	 в	 Министерството	
на	 младежта	 и	 спорта	 на	
среща	с	министър	Красен	
Кралев.	Теди	Джордо	връ-
чи	 на	 Кралев	 официална	
покана	 от	 организаторите	
на	„Милан	Джуниър	Камп”	
-	 „C.R.E.A.M	 България”	 и	
„Доминант	спорт	 груп”,	да	
открие	 събитието,	 което	
ще	се	проведе	в	Дряново	
за	втора	поредна	година	-	
от	3	до	8	юли.
	 Кралев	 и	 Георгиев	
обсъдиха	 развитието	 на	
спорта	в	Община	Дряново.	
Най-изявените	 спортове	
в	 китното	 предбалканско	

градче	са	футбол,	лека	ат-
летика,	 тенис	 на	 корт	 и	
спортно	ориентиране.
	 „Благодарни	 сме	 на	
г-н	 Кралев	 и	 на	 Минис-
терството	 на	 младежта	 и	
спорта,	 което	 винаги	 се	
отзовава	 и	 помага	 много	
за	 развитието	 на	 детско-
юношеския	 спорт	 и	 в	 по-
малките	 общини”,	 сподели	
Теди	Джорджо	пред	меди-
ите.
	 На	 срещата	 Красен	
Кралев	 поздрави	 ръко-
водството	 на	 „Локомотив”		
(Дряново),	 треньорите	 и	
футболистите	 за	 първото	
място	 на	 отбора	 и	 вли-
зането	 в	Трета	 лига,	 като	
пожела	 на	 тима	 успех	 и	
през	следващия	сезон.
	 Кралев	 изказа	 адми-

рации	 от	 факта,	 че	 над	
70	 деца	 тренират	 в	 дет-
ско-юношеската	 школа	 на	
„Локомотив”	(Дряново)	при	
отлични	условия.
	 Спортният	 министър	 и	
Тодор	 Георгиев	 обсъдиха	
и	предстоящото	голямо	съ-
битие	 във	 Варна	 -	 дома-
кинството	 на	 Световната	
лига	 по	 волейбол	 -	 9,	 10	
и	 11	 юни,	 когато	 тимът	
на	 Пламен	 Константинов	
-	българските	„лъвове”,	по-
среща	Бразилия,	Канада	и	
Полша.	 Официалният	 во-
дещ	и	диджей	Теди	Джор-
джо	 от	 години	 е	 в	 кухня-
та	 на	 родния	 волейбол,	
като	 постоянно	 подгрява	
публиката,	давайки	тон	на	
хилядите	 в	 залите	 на	 до-
макинските	мачове	на	на-

ционалните	ни	отбори.
	 Пред	 спортните	 аген-
ции	Тодор	Георгиев	споде-
ли	 и	 радостната	 новина,	
че	 с	 влизането	 на	 „Локо-
мотив”	 (Дряново)	 в	 Трета	
лига	за	втори	път	отборът	
ще	 представя	 България	 в	
квалификациите	 на	 Евро-
пейското	 първенство	 за	
аматьори	 на	БДЖ.	Квали-
фикацията	ще	бъде	във	Ва-
рна	 през	 септември	 тази	
година.
	 При	 предишното	 си	
участие	-	през	2011	година,	
когато	 „Локомотив”	 (Дря-
ново)	 представяше	 Бълга-
рия	 на	 Европейското	 за	
аматьори	 на	 БДЖ,	 тимът	
се	класира	на	престижно-
то	трето	място	на	финали-
те	във	Франция.

Дряново очаква миниñтър Кралåв за 
откриванåто на "Милан Джуниър Камп"

	 Солистката	 на	 ВФ	 „Upstream	 Voices”	 петнайсетго-
дишната	 Симона	 Захариева	 спечели	 трета	 награда	 от	
Европейския	 младежки	 поп-рок	 конкурс	 „Сарандев	
2017“.	Конкурсът	се	проведе	за	26-ти	пореден	път	в	До-
брич.	Мотото	на	проявата	е:	„Не	на	наркотиците,	не	на	
страха,	да	пазим	природата,	да	спасим	човечеството”.	
Над	60	участници	от	България,	Казахстан,	Гърция,	Маке-
дония	се	състезаваха	в	три	възрастови	групи	от	11	до	
30	години.	След	предварителна	селекция	с	демо	записи,	
до	 втория	 етап	 на	 конкурса	 бяха	 допуснати	 Симона	
Захариева	 и	 Сияна	 Калоянова	 от	 Севлиево	 и	 Ивета	
Петрова	от	Габрово.	Трите	момичета	са	прекрасни	пе-
вици	от	школата	на	Ценка	Горалова,	и	трите	заедно	се	
бориха	във	втора	възрастова	група,	от	15	до	18	годишна	
възраст.	 Симона	 се	 представи	 с	 изключително	 силен	
репертоар	и	направи	голямо	впечатление	на	междуна-
родното	жури	с	председател	Хайгашод	Агасян.	Тя	изпъл-
ни	песните	„Кажи	ми	докога”	на	Маргарита	Хранова	и	
най-популярния	хит	на	Бионсе	 „Listen”.	Симона	получи	
трета	 награда,	 диплом,	 статуетка	 и	 парична	 награда	
в	 конкуренция	 с	 22	 изпълнители.	 Сияна	 Калоянова	
участва	и	се	бори	достойно	с	песните	 „Луда	 Гана”	на	
Валери	 Костов	 и	 с	 впечатляващото	 парче	 „Love	 is	 a	
lie”.	В	конкурса	успешно	се	представи	и	Ивета	Петрова,	
която	за	първи	път	участва	в	толкова	силно	състезание.	
Тя	изпълни	„Нагоре”	от	репертоара	на	Ваня	Костова	и	
„Feeling	good”	във	версия	на	Адам	Ламберт.	

Симона Захариåва трåта на 
поп-рок конкурñа „Саранäåв”
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„иМпулс“ ад - 
габроВо търси да на-
значи сТругари за 
рабоТа на униВЕр-
сални сТругоВЕ. ние 
предлагаме: 1. От-
лично заплащане, до-
пълнителни финансови 
бонуси и ваучери за 
храна. 2. Работа в екип 
от млади, амбициозни 
хора, доказани профе-
сионалисти. 3. Транс-
порт от местоживеене 
до работа. Справка на 
тел. 066/899-542 или 
0879/406-796 - Велич-
ка Раева. [22, 20]

МЕхана „габъра“ търси 
готвачки/готвачи. Справки 
на тел. 0897/974-704. [22, 
22]
храниТЕлЕн Магазин 
търси продавачки. Справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[33, 22]

ТърсиШ рабоТа? 
НИЕ ТЪРСИМ ТОЧНО 
ТЕБ! :) рЕсТоранТи 
GODZILA В град Ва-
рна предлагат работа 
за: гоТВаЧи; пиЦа-
ри; барбЕкЮрисТи; 
сЕрВиТЬори. Получа-
ваш: оТлиЧно възна-
граждение; осигурЕна 
квартира; бЕзплаТ-
но работно облекло; 
Много допълнител-
ни придобивки; Вне-
дряващо обуЧЕниЕ; 
приЯТна атмосфера 
на работа. МорЕТо 
ТЕ оЧакВа!!! Справ-
ки на тел. 0888 427 
087,  052/622 216, 
k a r i e r i @ g o d z i l a . b g 
<mailto:karieri@godzila.
bg>, Петя Димитрова 
[22, 20]

МЕбЕлна фирМа „Лукс-
90“ ЕООД търси да на-
значи мебелисти. Справки 
на тел. 0886/332-968. [22, 
21]
бисТро Търси сервитьор 
и барман. Справки на тел. 
0879/383-738. [22, 19]
„ВЕрнада“ Еоод тър-
си сътрудник с англий-
ски език. Справки на тел. 
0885/204-770. [18, 16]
заВЕдЕниЕ Търси гот-
вач/ка. Справки на тел. 
0887/760-358. [11, 6]
фирМа Търси екстру-
деристи. Справки на тел. 
0887/396-371. [12, 12]

фирМа Търси Май-
сТор гоТВаЧ - 1200 
лв., и сЕрВиТЬори - 
650 лв. заплата. Справ-
ки на тел. 0894/053-
750 [24, 11]

бисТро Търси готвач. 
Справки на тел. 0879/383-
738. [11, 11]
CAfe musIC bar „Fashion“ 
търси хигиенистка - тел. 
0897/802-908. [11, 11]
пасТир за 10 бр. крави 
се търси на тел. 0898/310-
464. [11, 6]
къща за гости в Боженци 
търси камериерка, помощ-
ник-готвач/ка, сервитьор/
ка и работник кухня за 
постоянна работа, може и 
за събота и неделя - тел. 
0885/333-148. [11, 10]
фирМа Търси строителни 
работници, началник склад, 
шофьори с категория ми-
нимум „С“. Икономисти до 
29 години. Справки на тел. 
0885/997-488. [11, 8]

„Вск кЕнТаВър - из 
динаМика“ Еоод 
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ 
„спЕЦиалисТ, про-
изВодсТВЕно пла-
ниранЕ”. изискВа-
ниЯ: ПРАКТИЧЕСКИ 
ОПИТ НА СХОДНА ПО-
ЗИЦИЯ В ПРОИЗВОД-
СТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ, 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВА-
ЛИФИКАЦИЯ „ИНЖЕ-
НЕР“, ВИСОКО НИВО 
НА ВЛАДЕЕНЕ НА EXCEL 
И WORD. прЕдлага-
МЕ: ОТЛИЧНО ЗАПЛА-
ЩАНЕ, ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 
НА ТРАНСПОРТНИТЕ 
РАЗХОДИ ОТ МЕСТО-
ЖИВЕЕНЕТО ДО МЕС-
ТОРАБОТАТА И ОБРА-
ТНО, БОНУСИ ЗА ПО-
СТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ, 
ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ. 
МЕсТорабоТа: ГР. 
ДРЯНОВО, УЛ. „ШИП-
КА” № 1. докуМЕнТи 
за кандидаТсТВа-
нЕ: АВТОБИОГРАФИЯ 
(EUROPASS CV). E-MAIL: 
IZ@DINAMIKA.BG. [17, 
15]

рЕсТоранТ „пъсТърВа-
Та“ търси да наеме сер-
витьор/ка. Задължително 
опит в бранша. Добро за-
плащане, осигурени транс-
порт и храна. Справки на 
тел. 0896/640-840. [11, 8]
обЕкТ на плаж Юг в Слън-
чев бряг търси персонал: 
продавач, направа бързи 
закуски, палачинки, про-
давач на пакетирани стоки 
и цигари. Справки на тел. 
0877/398-739. [11, 6]

„принЦ“ оод раз-
ШирЯВа произВод-
сТВоТо и наема: Ши-
ВаЧи с опиТ - 900-
1150 лв.; ШиВаЧи 
- 750-850 лв.; кроЯЧ 
на кожа  -  550-
950 лв.; рабоТниЦи 
ръЧни опЕраЦии - 
550-950 лв.; ЧисТаЧ 
на произВодсТВЕни 
поМЕщЕниЯ - 550 
лв. Възнаграждени-
ята са бруто, според 
извършената работа. 
Целогодишна работа, 
осигуровки на реал-
ната заплата. Справки 
на тел. 066/803-489; 
princeinfo@gmail.com. 
[30, 10]

Магазин за пиле на грил 
търси продавачка. Справ-
ки на тел. 0898/478-589. 
[5, 5]
пасТир В село Донино - 
700 лв., се търси на тел. 
0879/645-245. [5, 4]
пиЦариЯ „МаниЯ“ тър-
си пицари и сервитьори. 
Справки на тел. 0899/161-
663. [7, 4]
фирМа „ник-2007“ ООД 
търси да назначи оператор 
на ЦПУ машини в сфера-
та на металообработване-
то. Телефон за контакти: 
0878/292-004. [6, 4]
асисТЕнТ с добър англий-
ски език за работа вкъщи 
се търси на тел. 0885/977-
195. [22, 4]
гоТВаЧ/ка за Севлиево 
при добро заплащане се 
търси на тел. 0887/671-
848. [22, 4]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси продавач на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0888/359-088. [11, 4]

аВТоМиВкаТа до „Ка-
уфланд“ търси работник. 
Справки на тел. 0898/888-
580. [11, 4]
фирМа Търси шофьор-
дистрибутор на минерал-
на вода. Справки на тел. 
0896/640-781. [11, 4]
продаВаЧ-консулТанТ 
В мини маркет се търси на 
тел. 0897/889-001. [11, 4]
акВапарк В Созопол тър-
си да назначи персонал 
- майстор пицар, готвач, 
работник фреш бар, ра-
ботник палачинки, барман 
безалкохолни, работник 
сладолед  - осигурена от 
фирмата квартира. Тру-
дов договор и осигуровки. 
Отлично възнаграждение! 
Справки на тел. 0893/303-
848 [30, 3]
заВЕдЕниЕ В Китен тър-
си сервитьорка за сезо-
на. Осигурени квартира и 
храна. Може и с минима-
лен опит. Справки на тел. 
0897/926-776. [11, 2]
фирМа за производство 
на PVC и полиетилено-
ви тръби спешно търси 
екструдеристи. Информа-
ция от 8 до 17 часа на тел. 
0884/229-920. [5, 2]
ШофЬор каТЕгориЯ 
„С“ търси да назначи тел. 
0896/967-675. [6, 3]
„Мина-ЕлиТ“ Търси 
сладкар/ка. Справки на 
тел. 0878/598-133. [11, 3]
ВъзМожносТ за поча-
сов допълнителен доход 
в сферата на здравето и 
красотата. Презентация 
на 3 юни от 15 часа в 
кафе Класик, ул. „Хрис-
то Смирненски“ 2. Тел. 
0896/63-64-25. Имейл ад-
рес: nevena_qnkova@yahoo.
com. [5, 2]
фирМа за обработка на 
пилешко месо търси да 
назначи общ работник 
(мъж). Телефон за връзка: 
0893/697-900. [5, 2]
фирМа Търси домашни 
помощници за Германия с 
трудов договор. Отлични 
условия и заплащане. - 
тел. 0878/344-120. [3, 2]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/677-035. [6, 2]
фирМа „уорМТЕк“ ЕООД 
- село Орешак, област 
Ловеч, търси да назна-
чи ЗАВАРЧИК на съдове 
под налягане, водни ризи. 
Описание и изисквания: 
Разчитане на чертежи и 
заваряване на водни ризи, 
работа по монтаж на ка-
мини. Местоработата е в 
село Орешак, област Ло-
веч. Телефон за връзка: 
0888/353-710, Валентина 
Георгиева. [11, 1]
бисТро „карТал“ тър-
си да назначи кухненски 
работник (мияч) - дневна 
смяна. За повече инфор-
мация: тел. 0889/319-654. 
[11, 1]
бисТро „карТал“ наби-
ра сервитьори/ки за втори 
смени. Постоянна работа 
или за петък и събота ве-
чер. За повече информа-
ция: тел. 0889/319-654. 
[11, 1]
нощЕн пазаЧ търси тел. 
0885/095-519. [1, 1]
ШофЬор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [4, 1]
продаВаЧка на витри-
на тип „Пулсар“ - тел. 
0878/966-222. [5, 1]
Тпк „балкан“ търси: 
1. Шивачки; 2. Гладачки; 
3. Ръчник (общ работ-
ник). Телефон за връзка: 
0877/826-140. [4, 1]

УВЕДОМЛЕНИЕ
Енерго-Про Мрежи АД, Разпределителен

обслужващ център - Г. Оряховица и Габрово
уведомява своите клиенти, че:

 На 12.06.2017 г. от 09.00 до 16.00 ч.	 поради	 из-
вършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръ-
женията	за	доставка	на	електроенергия	в	град	Габрово	
ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на:		
	 Селата	Враниловци,	Стоевци,	Михайловци,	Райнов-
ци,	 всички	фирми,	 намиращи	 се	 в	 двора	 на	 бившето		
„ДЗС	Враниловци”	–	„Алевтина	2009“	ООД,	ЕТ	„Надеж-
да”,	„Плам	97”,	Грънчарска	и	дърводелска	работилници,	
„Старкерамикс”,	 „ИД	Дизайн”,	Шивашки	цех	 „Даниела	
Вълева“.

 На 12.06.2017 г. от 09.00 до 09.30 ч. и от 15.30  до 
16.00 ч. поради	извършване	на	оперативни	превключ-
вания	по	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	
в	община	Габрово	са	възможни	смущения	на	електро-
захранването	в	района	на:
-	Западна	промишлена	зона,	квартал	Войнoво	и	квар-
тал	Шенини,	ул.	„Шенини“	и	ул.	„Стрежерът”,	
фирмите:	 „Техноинженеринг-груп“	АД,	ЕТ	 „МИГ	 -	Миро-
слав	Стойчев”,	 „Киров	ЕТ	ВВЛ”,	 „ДИМ	Инвест“	ЕООД,	
„Полипрес“	ООД,	„СД	ПАН	-	Х.	Христов	Панк.Сие”,	„Тис	
ойл“	ООД,	ЕТ	„СЪНИ	-	Пламен	Венков”,	„Нико“	ЕООД,	
„Кристина	 -	 КАПС“	 ЕООД,	 „Колев	 -	Тихомир	 Петков”,	
„Техно	 Стар“	 ООД,	 „ЕВРО	 МИК“	 ООД,	 „Вега“	 ООД,	
„Централен	Балкан“	ЕООД,	„Тимекс“	ООД,	„СД	Дер-Га-
Макс”,	„Меразчиев	-	Драган	Колев”,	„Радев	-	Иван	Хри-
стов”,	„Марина”,	„Омегапласт”;	Ветеринарна	лечебница,	
„Колтек“,	 „Дзалли”,	кв.	Войново,	 „Екопроект”,	 „Тирими“	
ЕООД,	„Алфрида	 -	Пеев”,	с.	Рачевци,	селата:	Гергини,	
Рачевци,	Гарвани,	Николчовци,	Янковци	(долният	край	
на	селото).

 На 13.06.2017 г. от 09.00 до 16.00 ч.	 поради	 из-
вършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръ-
женията	за	доставка	на	електроенергия	в	град	Габрово	
ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на:	
Квартал	 Войново,	 квартал	 Шенини,	 фирми	 „Омегап-
ласт”;	 Ветеринарна	 лечебница,	 „Аутофейс“,	 „Димана“,	
„Ники	21“,	„Колтек“,	„Дзалли“,	кв.	Войново.

 На 13.06.2017 г. от 09.00 до 09.30 ч. и от 15.30 до 
16.00 ч.	поради	извършване	на	оперативни	превключ-
вания	по	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	
в	община	Габрово	са	възможни	смущения	на	електро-
захранването	в	района	на:
Фирмите:	„Техноинженеринг-груп“	АД,	ЕТ	„МИГ	-	Миро-
слав	Стойчев”,	 „Киров	ЕТ	ВВЛ”,	 „ДИМ	Инвест“	ЕООД,	
„Полипрес“	 ООД,	 „СД	 ПАН	 -	 Х.	 Христов	 Панк.Сие”,	
„ТИС	Ойл“	ООД,	 ЕТ	 „СЪНИ	 -	Пламен	Венков”,	 „Нико“	
ЕООД,	 „Кристина	 -	 КАПС“	 ЕООД,	 „Колев	 -	 Тихомир	
Петков”,	 „Техно	Стар“	ООД,	 „ЕВРО	МИК“	ООД,	 „Вега“	
ООД,	 „Централен	 Балкан“	 ЕООД,	 „Тимекс“	 ООД,	 „СД	
Дер-га	–	Макс”,	„Меразчиев	-	Драган	Колев”,	„Радев	-	
Иван	Христов”,	„Марина”,	„Екопроект”,	„Тирими“	ЕООД,	
„Алфрида	-	Пеев”,	с.	Рачевци,	всички	фирми,	намиращи	
се	в	двора	на	бившето	„ДЗС	Враниловци”	–	„Алевтина	
2009“	ООД,	ЕТ	„Надежда”,	„Плам	97”,	Грънчарска	и	дър-
воделска	 работилници,	 „Старкерамикс”,	 „ИД	 Дизайн”,	
Шивашки	цех	„Даниела	Вълева“
-	селата:	Враниловци,	Стоевци,	Михайловци,	Райновци,	
Гергини,	 Рачевци,	 Гарвани,	 Николчовци,	 Янковци	 (до-
лният	край	на	селото),	бензиностанции	„Рид”	и	„Греко”.

 На 14.06.2017 г. от 09.00 до 16.00 ч.	 поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 в	 община		
Габрово	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на:	
Селата	 Гергини,	 Рачевци,	 Гарвани,	 Николчовци,	 Янко-
вци	(долният	край	на	селото).
Фирма	„Алфрида	-	Пеев”,	с.	Рачевци.

 На 14.06.2017 г. от 09.00 до 09.30 ч.	 поради	 из-
вършване	 на	 оперативни	 превключвания	 по	 съоръже-
нията	за	доставка	на	електроенергия	в	община	Габрово	
и	община	Севлиево	са	възможни	смущения	на	електро-
захранването	в	района	на:
-	Западна	промишлена	зона,	квартал	Войнoво	и	квар-
тал	Шенини,	ул.	„Шенини“	и	ул.	„Стрежерът”,	
фирмите:	 „Техноинженеринг-груп“	АД,	ЕТ	 „МИГ	 -	Миро-
слав	Стойчев”,	 „Киров	ЕТ	ВВЛ”,	 „ДИМ	Инвест“	ЕООД,	
„Полипрес“	 ООД,	 „СД	 ПАН	 -	 Х.	 Христов	 Панк.Сие”,	
„ТИС	Ойл“	ООД,	ЕТ	„СЪНИ“	 -	Пламен	Венков”,	 „Нико“	
ЕООД,	 „Кристина	 -	 КАПС“	 ЕООД,	 „Колев	 -	 Тихомир	
Петков”,	 „Техно	Стар“	ООД,	 „ЕВРО	МИК“	ООД,	 „Вега“	
ООД,	 „Централен	 Балкан“	 ЕООД,	 „Тимекс“	 ООД,	 „СД	
Дер-га	–	Макс”,	„Меразчиев	-	Драган	Колев”,	„Радев	-	
Иван	 Христов”,	 „Марина”,	 „Омегапласт”;	 Ветеринарна	
лечебница,	 „Колтек“,	 „Дзалли“,	 кв.	 Войново,	 „Екопро-
ект“,	 „Тирими“	 ЕООД,	 всички	 фирми,	 намиращи	 се	 в	
двора	на	бившето	„ДЗС	Враниловци”	–	„Алевтина	2009“	
ООД,	 ЕТ	 „Надежда”,	 „Плам	 97”,	 Грънчарска	 и	 дърво-
делска	 работилници,	 „Старкерамикс”,	 „ИД	 Дизайн”,	
Шивашки	цех	„Даниела	Вълева“
-	селата:	Враниловци,	Стоевци,	Михайловци,	Райновци,	
Янковци	(долният	край	на	селото).
По	пътя	за	Вран,	с.	Яворец,	с.	Драгановци,	с.	Драгие-
вци,	с.	Новаковци,	с.	Гъбене,	с.	Смиловци,	с.	Борското,	
с.	Камещица,	с.	Музга,	с.	Дебел	дял,	с.	Кастел,	с.	Бато-
шево	–	махала	ДИП		и	Почивна	станция	„Люляци”.

 На 14.06.2017 г. от 15.30 до 16.00 ч.	 поради	 из-
вършване	 на	 оперативни	 превключвания	 по	 съоръже-
нията	за	доставка	на	електроенергия	в	община	Габрово	

са	възможни	смущения	на	електрозахранването	в	ра-
йона	на:
-	Западна	промишлена	зона,	квартал	Войнoво	и		квар-
тал	Шенини,	ул.	„Шенини“	и	ул.	„Стрежерът”,	
фирмите:	 „Техноинженеринг-груп“	АД,	ЕТ	 „МИГ	 -	Миро-
слав	Стойчев”,	 „Киров	ЕТ	ВВЛ”,	 „ДИМ	Инвест“	ЕООД,	
„Полипрес“	 ООД,	 „СД	 ПАН	 -	 Х.	 Христов	 Панк.Сие”,	
„ТИС	Ойл“	 ООД,	 ЕТ	 „Съни“	 -	 Пламен	 Венков”,	 „Нико“	
ЕООД,	 „Кристина	 -	 КАПС“	 ЕООД,	 „Колев	 -	 Тихомир	
Петков”,	 „Техно	Стар“	ООД,	 „ЕВРО	МИК	ООД”,	 „Вега“	
ООД,	 „Централен	 Балкан“	 ЕООД,	 „Тимекс“	 ООД,	 „СД	
Дер-га	–	Макс”,	„Меразчиев	-	Драган	Колев”,	„Радев	-	
Иван	 Христов”,	 „Марина”,	 „Омегапласт”;	 Ветеринарна	
лечебница,	 „Колтек“,	 „Дзалли“,	 кв.	 Войново”,	 „Екопро-
ект”,	 „Тирими“	 ЕООД,	 всички	 фирми,	 намиращи	 се	 в	
двора	на	бившето	„ДЗС	Враниловци”	–	„Алевтина	2009“	
ООД,	ЕТ	„Надежда”,	„Плам	97”.

 На 15.06.2017 г. от 09.00 до 16.00 ч.	 поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 в	 община		
Габрово	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на:	
	 Селата	 Гергини,	 Рачевци,	 Гарвани,	 Николчовци,	
фирма	„Алфрида	-	Пеев”,	с.	Рачевци.

 На 15.06.2017 г. от 09.00 до 09.30 ч. и от 15.30 до 
16.00 ч.	поради	извършване	на	оперативни	превключ-
вания	по	съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	
в	община	Габрово	са	възможни	смущения	на	електро-
захранването	в	района	на:
-	Западна	промишлена	зона,	квартал	Войнoво	и		квар-
тал	Шенини,	ул.	„Шенини“	и	ул.	„Стрежерът”,	
фирмите:	 „Техноинженеринг-груп“	АД,	ЕТ	 „МИГ	 -	Миро-
слав	Стойчев”,	 „Киров	ЕТ	ВВЛ”,	 „ДИМ	Инвест“	ЕООД,	
„Полипрес“	 ООД,	 „СД	 ПАН	 -	 Х.	 Христов	 Панк.Сие”,	
„ТИС	Ойл“	 ООД,	 ЕТ	 „Съни“	 -	 Пламен	 Венков”,	 „Нико“	
ЕООД,	 „Кристина	 -	 КАПС“	 ЕООД,	 „Колев	 -	 Тихомир	
Петков”,	 „Техно	Стар“	ООД,	 „ЕВРО	МИК“	ООД,	 „Вега“	
ООД,	 „Централен	 Балкан“	 ЕООД,	 „Тимекс“	 ООД,	 „СД	
Дер-га	–	МаксС”,	„Меразчиев	 -	Драган	Колев”,	„Радев	
-	Иван	Христов”,	„Марина”,	„Омегапласт”;	Ветеринарна	
лечебница,	 „Колтек“,	 „Дзалли“,	 кв.	 Войново,	 „Екопро-
ект”,	 „Тирими“	 ЕООД,	 всички	 фирми,	 намиращи	 се	 в	
двора	на	бившето	„ДЗС	Враниловци”	–	„Алевтина	2009“	
ООД,	ЕТ	„Надежда“,	„Плам	97”,	Грънчарска	и	дърводел-
ска	 работилници,	 „Старкерамикс”,	 „ИД	 Дизайн“,	 Ши-
вашки	цех	„Даниела	Вълева“
-	селата:	Враниловци,	Стоевци,	Михайловци,	Райновци,	
Янковци	(долният	край	на	селото).

 На 16.06.2017 г. от 09.00 до 16.00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 в	 община		
Габрово	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на:	
Селата	Гергини,	Рачевци,	Гарвани,	Николчовци,	фирма	
„Алфрида	-	Пеев”,	с.	Рачевци.

 На 16.06.2017 г. от 09.00 до 09.30 ч.	 поради	 из-
вършване	 на	 оперативни	 превключвания	 по	 съоръже-
нията	за	доставка	на	електроенергия	в	община	Габрово	
и	и	община	Севлиево	са	възможни	смущения	на	елек-
трозахранването	в	района	на:
-	Западна	промишлена	зона,	квартал	Войнoво	и		квар-
тал	Шенини,	ул.	„Шенини“	и	ул.	„Стрежерът”,	
фирмите:	 „Техноинженеринг-груп“	АД,	ЕТ	 „МИГ	 -	Миро-
слав	 стойчев”,	 „Киров	ЕТ	ВВЛ”,	 „ДИМ	Инвест“	 ЕООД,	
„Полипрес“	 ООД,	 „СД	 ПАН	 -	 Х.	 Христов	 Панк.	 Сие”,	
„ТИС	Ойл“	 ООД,	 ЕТ	 „Съни“	 -	 Пламен	 Венков”,	 „Нико“	
ЕООД,	 „Кристина	 -	 КАПС“	 ЕООД,	 „Колев	 -	 Тихомир	
Петков”,	 „Техно	Стар“	ООД,	 „ЕВРО	МИК“	ООД,	 „Вега“	
ООД,	 „Централен	 Балкан“	 ЕООД,	 „Тимекс“	 ООД,	 „СД	
Дер-га	–	Макс”,	„Меразчиев	-	Драган	Колев”,	„Радев	-	
Иван	 Христов”,	 „Марина”,	 „Омегапласт”;	 Ветеринарна	
лечебница,	 „Колтек“,	 „Дзалли”,	 кв.	 Войново,	 „Екопро-
ект”,	 „Тирими“	 ЕООД,	 всички	 фирми,	 намиращи	 се	 в	
двора	на	бившето	„ДЗС	Враниловци”	–	„Алевтина	2009“	
ООД,	ЕТ	„Надежда”,	„Плам	97”.

 На 16.06.2017 г. от 15.30 до 16.00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 оперативни	 превключвания	 по	 съоръже-
нията	за	доставка	на	електроенергия	в	община	Габрово	
и	община	Севлиево	са	възможни	смущения	на	електро-
захранването	в	района	на:
-	Западна	промишлена	зона,	квартал	Войнoво	и		квар-
тал	Шенини,	ул.	„Шенини“	и	ул.	„Стрежерът”,	
фирмите:	 „Техноинженеринг-груп“	АД,	ЕТ	 „МИГ	 -	Миро-
слав	Стойчев”,	 „Киров	ЕТ	ВВЛ”,	 „ДИМ	Инвест“	ЕООД,	
„Полипрес“	 ООД,	 „СД	 ПАН	 -	 Х.	 Христов	 Панк.	 Сие”,	
„ТИС	Ойл“	 ООД,	 ЕТ	 „Съни“	 -	 Пламен	 Венков”,	 „Нико“	
ЕООД,	 „Кристина	 -	 КАПС“	 ЕООД,	 „Колев	 -	 Тихомир	
Петков”,	 „Техно	Стар“	ООД,	 „ЕВРО	МИК	ООД”,	 „Вега“	
ООД,	 „Централен	 Балкан“	 ЕООД,	 „Тимекс“	 ООД,	 „СД	
Дер-га	–	Макс”,	„Меразчиев	-	Драган	Колев”,	„Радев	-	
Иван	 Христов”,	 „Марина”,	 „Омегапласт”;	 Ветеринарна	
лечебница,	 „Колтек“,	 „Дзалли“,	 кв.	 Войново,	 „Екопро-
ект”,	 „Тирими“	 ЕООД,	 всички	 фирми,	 намиращи	 се	 в	
двора	на	бившето	„ДЗС	Враниловци”	–	„Алевтина	2009“	
ООД,	 ЕТ	 „Надежда”,	 „Плам	 97”,	 Грънчарска	 и	 дърво-
делска	 работилници,	 „Старкерамикс”,	 „ИД	 Дизайн”,	
Шивашки	цех	„Даниела	Вълева“
-	селата:	Враниловци,	Стоевци,	Михайловци,	Райновци,	
Янковци	(долният	край	на	селото).
По	пътя	за	Вран,	с.	Яворец,	с.	Драгановци,	с.	Драгие-
вци,	с.	Новаковци,	с.	Гъбене,	с.	Смиловци,	с.	Борското,	
с.	Камещица,	с.	Музга,	с.	Дебел	дял,	с.	Кастел,	с.	Бато-
шево	–	махала	ДИП		и	Почивна	станция	„Люляци”.
 Енерго-Про Мрежи АД, Разпределителен обслужващ 
център-Г. Оряховица и Габрово се извинява на своите клиен-
ти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.  
 Допълнителна информация можете да получите на 
тел. 0700 161 61.

рабоТа Търси
ЦЯлосТни ВъТрЕШни ре-
монти, 5 години опит в 
Холандия - тел. 0884/66-
22-61. [11, 6]
глЕдаМ дЕЦа почасово - 
справки на тел. 0894/686-
687. [11, 1]

грижа за болни
и ВъзрасТни
дп супорТ ООД пред-
лага лични асистенти - 
066/800-718. [19, 11]
опиТна болноглЕдаЧка 
гледа болни в болница или 
вкъщи - 0895/069-358. 

www.100vesti.info
Новият “100 вести” в Интернет
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	 В	 разговор	 на	 другия	
ден	 след	 откриване	 на	
биеналето	 Христо	 Комар-
ницки,	роденият	в	Габрово	
известен	 аниматор,	 илюс-
тратор,	 „невъзпитан	 кари-
катурист”	 от	 нашумелия	
вестник	„Прас	прес”,	член	
на	 Международното	 жури	
в	раздел	„Карикатура”,	на-
мира,	че:
	 „Темата	 на	 биеналето	
„Да	 се	 смееш	 в	 лицето	
на	 …”	 предразполагаше	
към	 по-широк	 кръг	 от	 ин-
терпретации.	 Беше	 време	
по-традиционните	 форми	
да	 влязат	 в	 ритъма	 на	
промените.	Да	са	в	крак	с	
времето,	 в	 което	 живеем.	
Карикатурата	 е	 една	 от	
формите,	свързани	с	него.	
Намирам	 за	 положител-

ни		промените	като	on	line	
представяне	 и	 журиране	
на	 работите,	 което	 предо-
предели	и	повече	участни-
ци.		
	 Българското	 участие	
отразява	 реално	 състоя-
нието	 на	 жанра	 в	 Бълга-
рия.	Българските	автори	се	
представят	 достойно.	 Нов	
момент	е	карикатурата	без	
думи,	 която	 получи	 разви-
тие	при	демокрацията.
	 Относно	 наградата	
„Златен	 Езоп”	 -	 статуетка	
и	 5000	 лв.,	 присъдена	 на	
група	 нелегални	 българ-
ски	 художници	 „Destruc-
tive	 Creation”	 -	 фотоси	 от	
традиционната	 среда	 на	
София	 с	 оцветени	 скулп-
турни	 фигури	 от	 Паметни-
ка	 на	 Съветската	 армия,	

е	 много	 провокативна	 и	
дискусионна.	Намирам,	 че	
е	 положително.	 Много	 е	
приятно	 да	 се	 види,	 че	
едни	 млади	 хора	 получа-
ват	тази	награда.	Вярно	е,	
че	 произведението	 създа-
ва	 противоречия,	 но	 това	
също	 е	 функция	 на	 сати-
ричното	изкуство.
	 Общата	 оценка	 за	 ка-
рикатурата	 в	 биеналето	 -	
едно	 добро	 средно	 ниво.	
Всеки	 участник	 е	 показал	
това,	 което	 прави	 в	 мо-
мента.	 Забелязва	 се	 все	
по-голямото	 присъствие		
на	 компютърно	 генерира-
ни	работи.
	 Относно	вестник	„Прас	
прес”,	 който	 продължава	
да	 се	 радва	 на	 интерес,	
ние,	 невъзпитаните	 кари-

катуристи,	скъсахме	с	раз-
пространителя.	 Благодаря,	
че	Домът	на	хумора	и	са-
тирата	ни	помага.	Вестник	
„Прас	прес”	е	на	щанда	за	
сувенири.	
	 Благодаря	 за	 предос-
тавените	фотоси,	които	сте	
открили	в	Държавен	архив	
-	 Габрово,	 които	 ме	 връ-
щат	 към	 времето,	 когато	
съм	бил	ученик	в	Детската	
школа	 по	 изкуства	 „Ема-
нуил	 Манолов”	 -	 Габрово.	
Моят	 учител	 по	 рисуване	
беше	художникът	Божидар	
Ковачев,	с	когото	се	видях	
на	откриването.	Още	тога-
ва	 съм	 направил	 „Карна-
вал”	в	Габрово	(б.	а.	първа	
награда	 на	 Детска	 нацио-
нална	 изложба	 Разград,	
1974	г.).

вела лазарова

 Презентация на чле-
новете на журито	 събу-
ди	 основателен	 интерес	
не	 само	 у	 художници	 и	
специалисти,	но	и	у	люби-
телите	 на	 хумористично	 и	
сатирично	изкуство.	
 Жан-Мари Бертен, 
Франция.	Член	на	Между-
народното	 жури	 -	 раздел	
„Карикатура”.	Художествен	
критик.	По	професия	зъбо-
лекар.	Голям	почитател	на	
изкуството	 на	 карикатура-
та.	 Един	 от	 най-прочутите	
в	 света	 колекционери	 на	
карикатурни	издания	с	над	
5	000	книги	в	библиотеката	
си.	 Ковчежник	 на	Асоциа-
цията	на	карикатуристите.
	 Той	 представи	 истори-
ята	 на	 френската	 кари-
катура	 от	 зараждането	 й	
-	„Мъничко	за	карикатура-
та	и	изкуството	във	Фран-
ция”.	
	 В	средата	на	XIX	век	в	
прочутия	 Салон	 в	 Париж,	
където	 излагат	 френски-
те	 художници,	 критиката	
подтиква	към	осмиване	на	
блудкавото.	 Един	 от	 тези,	
които	 злобно	 се	 подигра-
ват	 с	 живописните	 плат-
на	 на	 автори	 като	 Моне,	
Мане,	Реноар,	Шаван,	Дю-
ран,	 Бона	 и	 др.,	 е	 кари-
катуристът	 Кам.	 По	 това	
време	импресионистите	си	
организират	 самостоятел-
на	изложба.
	 Карикатуристите	 осми-
вали	живописците,	отразя-
вали	мнението	на	мнозин-
ството	читатели.
	 „Въпреки	 че	 карикату-
ристите	 осмивали	 живо-
писците	 за	 използваните	
цветове,	 форми	 и	 теми,	
трябва	 да	 се	 каже,	 че	 от	
художествена	гледна	точка	
не	 е	 имало	 нищо	 сери-
озно.	 Били	 са	 замисле-
ни	 като	 смешни	 вицове,	
които	 са	 представлявали	
консервативните	 възгледи	
на	обществото,	дребнобур-
жоазното	 мислене	 и	 най-
вече	 са	 отразявали	 вкуса	
на	 мнозинството	 от	 чита-
телите,	 които	 споделяли	
отхвърлянето	 на	 всякакъв	
вид	ново	художествено	те-
чение	 от	 карикатуристи-
те”,	отбеляза	в	заключение	
Жан-Мари	Бертен.	
	 „В	 презентацията	 си	
Жан-Мари	 Бертен	 пред-
стави	 връзката	 между	 се-
риозното	 френско	 изку-
ство	-	живописта	и	френс-
ката	 карикатура.	 Беше	
интересно	да	се	види	как	
карикатуристите	интерпре-
тират	 изкуството	 на	 ху-
дожниците,	на	колегите	си	

живописци”,	допълни	кари-
катуристът	 Христо	 Комар-
ницки.
 Франсис МакКий 
(Ирландия / Шотландия),	
член	 на	 Международното	

жури	 -	раздел	 „Съвремен-
но	 изкуство”.	 Ирландски	
писател	 и	 куратор,	 рабо-
тещ	в	Глазгоу,	Шотландия.	
Преподавател	в	Универси-
тета	по	изкуства	в	Глазгоу.
Автор	 на	 книги.	 Една	 от	
последните	е	„Дори	смърт-
ните	се	надигат”	(2017).
	 Темата,	 която	предста-
ви,	бе	„Бийтълс”	-	протест,	
смърт”.
	 В	презентацията	си	за-
сегна	 негови	 проучвания	
на	 спиритуализма	 -	 афри-

канските	 богове	 -	 проте-
ста.
 Йорк Бадер, Швей-
цария, член	 на	 Междуна-
родното	 жури	 в	 раздел	
„Съвременно	 изкуство”	 -	

фотография.	
	 В	представянето	засег-
на	съвременното	изкуство	
„Контрол	 от	 камерата”	 в	
контекст	 на	 следвоенно-
то	 консуматорско	 обще-
ство.	 В	 съвремието	 човек	
е	 контролиран	 отвсякъде	
с	 кредитната	 карта,	 елек-
тронния	 паспорт,	 когато	
прекосява	границите	и	пр.
	 Папарашките	 фотогра-
фии	 могат	 да	 превърнат	
всеки	 анонимен	 човек	 в	
звезда.

 - Г-жо Георгиева, чес-
тита награда! Редовен 
участник сте в биеналета-
та?
	 -	 Благодаря.	С	Чавдар	
Георгиев	сме	тандем	и	на-
истина	участваме	от	много	
години.	 Може	 би	 от	 1987	
г.,	 когато	 директор	 беше	
Стефан	 Фъртунов,	 почти	
не	сме	пропускали	биена-
ле.	 През	 1991	 г.	 получих	
втора	награда	за	живопис	
на	 тема	 „Езикови	 барие-
ри”	-	бариери	пред	хората,	
когато	използват	езика.
 - В това издание по-
казвате бродерия „Крис-
то е наш” в раздел „Съ-
временно изкуство”. Сме-
нили сте жанра?
	 -	 Да.	 При	 новия	 ди-
ректор	на	ДХС	Маргарита	
Доровска	 за	 първи	 път	 в	
Международното	 биенале-
то	има	раздел	„Съвремен-
но	 изкуство”	 и	 аз	 избрах	
да	 участвам	 в	 него.	 Ра-
ботата	ми	е	едно	каре	за	
маса	 с	 българска	 шевица	
и	надпис:	„Кристо	е	наш”.	
Това	е	част	от	моя	проект	

„Диванни	войни”,	който	по-
казах	в	София	през	2015	г.	
Проект,	 свързан	 с	 идеята	
за	 езика,	 която	 много	 ме	
вълнува.	 В	 случая	 езикът	
на	 омразата,	 неразбира-
нето.	 Давам	 си	 сметка,	
че	от	наградата	през	1991	
г.	 продължавам	 да	 се	 ин-
тересувам	 от	 темата.	 То-
гава	 това,	 което	 показах,	
беше	 част	 от	 инсталация	
-	салонна	масичка	от	50-те	
години	 с	 това	 каре.	 Този	
път	 предизвикателството	
беше	личността	на	Кристо	
в	 България.	 Бариера,	 коя-
то,	 надявам	 се,	 е	 на	 път	
да	 се	 преодолее.	 Фору-
мите	 в	 социалните	мрежи	
се	 превърнаха	 в	 истин-
ски	войни	-	едни,	които	го	
подкрепят	 и	 се	 гордеят	 с	
творчеството	 му,	 и	 други	
-	 с	 много	 враждебни,	 аг-
ресивни	коментари.	В	про-
екта	„Диванни	войни”	раз-
глеждам	 няколко	 творци	
с	 различен,	 двупосочен	
произход	-	предимно	хора	
от	 авангарда	 като	 Мале-
вич,	Кристо.	При	Малевич	

едни	 казват,	 че	 той	 е	 по-
ляк.	Украинците,	руснаците		
държат:	 „Не,	 Малевич	 е	
наш”.	Същото	се	отнася	за	
Кандински,		за	Кристо.	
	 Инсталацията	 изложба	
беше	 представена	 в	 Гьоте	
институт	в	края	на	септем-
ври	2015	г.	в	София.	Беше	
възприета	добре.	
	 Днес	 много	 съвремен-
ни	 художници	 са	 хора	 на	
света.	Те	живеят	 в	 две,	 а	
понякога	и	в	три	страни.
	 Относно	 карето	 бъл-
гарска	 бродерия,	 което	
показвам	 в	 биеналето,	
идеята	 е	 многопластова.	
Веднъж	 името	 му	 в	 Бъл-
гария	 се	 изписва	 Кристо	
-	име,	с	което	той	е	познат	
навън,	 и	 от	 друга	 страна	
е	българската	 традиция,	 в	
която	той	се	вписва.
 - Впечатлението Ви от 
23-то издание на Между-
народното биенале?
	 -	 За	 мен	 това,	 което	
се	 осъществява	 в	 Габро-
во,	 е	 полезен	 и	 правилен	
експеримент.	 Даже	 мисля	
правилен	 подход.	 Ако	 в	
предишни	издания	фокусът	
на	 хумора	 е	 бил	 изразен	
предимно	 в	 карикатура-
та,	 сега	 съвременното	
изкуство	 руши	 границите.	
Художник,	 който	 работи	
хумор	 и	 сатира,	 вече	 из-
ползва	различни	визуални	
средства.	 Не	 само	 лист	

хартия,	 а	 съвременен	 ви-
зуален	език.
	 Другото	различно	е	по-
явата	 на	 кураторска	 из-
ложба.	 Хуморът	 на	 Мар-
ко	 Стаменкович	 (Сърбия),	
който	разглежда	хумора	и	
смъртта.	 Интересно	 виж-
дане.	 Хуморът	 е	 предста-
вен	 в	 една	 по-широка	 па-
норама…
	 Харесах	 и	 току-що	 за-
вършилия	модул	с	лекции.	
Също	нов	момент.	Според	
мен	 трите	 нови	 момента	
-	 разделът	 „Съвременно	
изкуство”,	 кураторската	
изложба	 и	 лекциите	 (пре-
зентацията)	 на	 членове	
на	 международното	 жури,	
качват	 биеналето	 на	 едно	
по-високо	 стъпало.	 Прави	
го	по-адекватно	на	нашето	
време,	 в	 което	живеем,	 и	
при	всички	случаи	с	много	
по-голям	отзвук	в	света	и	
по-голям	интерес	към	него	
като	явление.	
	 Биеналето	 в	 Габрово	
прави	 една	 значителна	
крачка	да	се	изравни	с	го-
лемите	биеналета.	И	всич-
ко	 по-нататък	 ще	 зависи	
от	 културната	 политика	
на	 местната	 и	 държавна	
власт,	 за	 да	 се	 очертае	
значимостта	му	като	съби-
тие.	Не	само	традиционна,	
а	 да	 се	 изведе	 на	 едно	
по-високо	 комуникативно	
ниво.	

Õриñто 
Комарницки: 

„Тåмата на 
áиåналåто 

прåäразполаãашå  
по-широк кръã  

интåрпрåтации”
Чавдар Георгиев и Христо Комарницки, ДХС, 2017

23. Мåжäунароäно áиåналå 
на хумора и ñатирата в 
изкуñтвото – Гаáрово 2017
Прåзåнтация на члåновåтå на журито

Алла Гåорãиåва: „Биåналåто в Гаáрово прави значитåлна 
крачка äа ñå изравни ñ ãолåмитå áиåналåта”
 Алла Георгиева е българска художничка от укра-
ински произход. Карикатуристка, занимава се със 
съвременно изкуство. Много от карикатурите й са 
в тандем със съпруга й Чавдар Георгиев.
 На 23. Биенале на хумора и сатирата в изкуство-
то - Габрово 2017 е носител на специалната награда 
на „Скални материали” АД - Русе в раздел „Съвре-
менно изкуство”, поделена с Димитър Рашков.

Маргарита Доровска и Франсис МакКий, Шотландия

Йорг Бадер, Швейцария

 Жан - Мари Бертен, Франция
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Мария Няголова

Празник
Слънце. Деца. Цветя. Балони.
Весел смях навред ехти.
Днес е празник 1-ви юни,
ден за песни и игри.

Всеки хванал за ръчица –
мама, тати, брат, сестра,
бързо искат да отидат
на площада в града.

Ето пускат хвърчилата,
там балонче пък лети.
Скачат, смеят се децата,
светят детските очи.

Днес е празник на децата,
Слънчо весело блести.
Греят весели лицата,
детски дни, безгрижни дни.

Нека винаги с усмивка
да посрещат всеки ден.
Радостта им да е чиста
и щастливи в мирен ден!

продължава от стр. 1
Ловецът	ставаше	джудже,	джуджето	–	войник...
	 „Това,	 което	 направиха	 децата,	 не	 е	 геройство,	 а	
повече	 –	 аз	 ги	 подложих	 на	 изключителен	 творчески	
тормоз	–	призна,	радостен	от	успеха,	ръководителят	на	
театралния	 състав	 Петко	 Петков.	 –	Театърът	 е	 екипно	
изкуство,	това	е	истината	за	сцената.	От	Петринел	Го-
чев,	с	когото	най-много	съм	работил,	наследих	принци-
па	„Всеки	играе	всичко”	и	в	„Снежанка	и	седемте	джу-
джета”	се	вижда	как	и	децата	могат	да		работят	един	за	
друг.”
	 Работата	 на	 професионалните	 актьори	 с	 училище	
„Васил	Левски”	започва	по	проект	„Изкуството	–	докос-
ване	до	божественото”,	финансиран	по	програма	„Кул-
тура“	на	Община	Габрово	за	2016	година.	Инициатор	на	
дейностите	по	проекта	е	3/5/7/	Cats’	House.
	 Идеята	е	деца	от	всички	възрасти	да	преминат	през	
различните	творчески	етапи	на	театралната	постановка	
–	 драматургия,	 създаване	 на	 костюми	 и	 сценография,	

подбиране	на	подходяща	музика,	хореография.
	 Децата	 от	 „Васил	 Левски”	 се	 справиха	 с	 всички	
етапи,	проектът	е	завършен,	но	Петков	обещава,	че	ще	
продължи	да	работи	с	тях.
	 Директорът	на	училището	Валентина	Венкова	каза,	
че	винаги	ще	осигурява	място	за	репетиции	на	малките	
актьори,	дори	по-големите	да	излязат	от	НУ	„Васил	Лев-
ски”.
	 Директорът	 на	 НМО	 Мая	 Карагьозова	 обеща	 на	
театралната	група,	че	винаги	ще	има	партньор	в	лицето	
на	музея	и	всички	зали	могат	да	бъдат	сцена	за	техни	
представления.
	 Творческият	 екип	получи	 кошница	с	цветя	 като	на	
истинска	 премиера	 и	 бонбони	 от	 Националния	 музей	
на	 образованието.	 Режисьорът	 Петко	 Петков	 прие	
поканата	 да	 бъде	 ментор	 на	 Прегледа	 на	 училищните	
театрални	 групи	 и	 състави	 „Старото	школо	 разказва”.	
Той	 сподели,	 че	 за	 него	 музеят	 е	 една	 нова	 сцена	 и	
партньорството	с	НМО	би	било	много	ползотворно.

Премиера на „Снежанка и седемте джуджета” в 
Националния музей на образованието - Габрово

Петков е най-добрият господин по 
театрално изкуство, според Принца
	 За	малките	актьори	от	„Васил	Левски“	господин	Петков	е	най-добрият	по	
театрално	изкуство	-	той	им	дава	пълна	свобода	да	избират	роли,	да	импрови-
зират	реплики,	да	предлагат	нови	идеи,	накрая	се	намесва,	но	когато	всички	
са	убедени,	че	ще	се	получи	по-добре.	
	 Принцът	(Теодор),	който	вече	е	работил	с	истински	драматург	-	Александър	
Перпелиев,	 на	 първия	 етап	 от	 проекта	 „Изкуството	 -	 докосване	 до	 божест-
веното“,	 се	 изказва	 сериозно	 и	 професионално	 за	 8-месечната	 работа	 под	
ръководството	 на	 Петко	 Петков:	 „Той	 е	 най-добрият	 господин	 по	 театрално	
изкуство“.	
	 Глупчо	(Мартин)	допълва:	„Господин	Петков	ни	раздаде	репликите	и	ние	ги	
научихме,	но	докато	репетирахме,	ни	идваха	различни	неща	наум	-	някои	бяха	
по-забавни,	други	-	казани	на	наш	език,	и	така	непрекъснато	му	предлагахме	
и	понякога	господинът	много	ги	харесваше“.	Снежанка	(Никол)	-	имала	доста	
колебание	каква	женска	роля	да	избере:	„В	последния	момент	реших	да	съм	
злата	кралица“,	но	впоследствие	реших	да	съм	Снежанка“	                            

„100 вести - Арт“

След премиерата - театралната група от „Васил Левски“ с директора на училището г-жа Венкова, директорът на НМО г-жа 
Карагьозова с екипа и ръководителите на децата Петко Петков и Надежда Петкова
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НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ГАБРОВО
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ГАБРОВО

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС 

„ВРЕМЕНА И БУДИТЕЛИ”
     По повод 95 години от първото честване на Деня на народните буди-
тели (1922 година) Националният музей на образованието, съвместно с 
Регионално управление на образованието - Габрово, организира Национален 
ученически конкурс „Времена и будители”.

 I. ЦЕЛИ:
 Да насочи вниманието на учениците към историческата памет за лич-
ности и събития от нашето минало, които са значими за съхраняване на 
българската идентичност и приобщаване към европейските ценности.
 Да стимулира творческото мислене на учениците при работа в екип и 
изява на личните им качества.
 Да предизвика интерес у младите хора да откриват будителите на 
своето време. 

 II. УЧАСТНИЦИ:
 Ученици от 5 до 12 клас от всички училища (кръжоци, клубове и други 
форми) от страната; разпределени в две възрастови групи, както следва:
 •   I възрастова група от 5 до 8 клас (индивидуално и групово участие);
 •  II възрастова група от 9 до 12 клас (индивидуално и групово учас-
тие).

 III. РЕГЛАМЕНТ:
 Конкурсът включва два модула:
 1. Изработване на постери със снимки, документи, рисунки и др. – за 
ученици от 5 до 8 клас. Постерите се изработват на хартиен носител с 
формат А3 или 50/70 см - от 3 до 5 броя.
 2. Създаване на мултимедийна презентация – за ученици от 9 до 12 
клас. Мултимедийните презентации се създават на програма Power Point с 
времетраене от 5 до 10 минути.
 Постерите и презентациите трябва да включват данни за народни бу-
дители, патрони на училища, бележити дати и събития от нашето минало 
и съвремие; мястото на българите в общия европейски културен процес; 
паметници и символи на времето - израз на почит и признателност.
 
 IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
 1. Тематична обвързаност;
 2. Пълнота на представянето;
 3. Художествено оформление;
 4. Творчески подход;
 5. Дигитални умения за създаване на презентация.
 
 V. НАГРАДИ:
 Журито номинира по 10 постера и презентации и от тях класира на 
ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО място в съответния модул.
 ПЪРВО МЯСТО: дигитален компактен фотоапарат и почетен знак на 
НМО;
 ВТОРО МЯСТО: универсална външна батерия и почетен знак на НМО;
 ТРЕТО МЯСТО: USB флашка и почетен знак на НМО.
 Всеки участник в конкурса получава грамота за участие.
 Националният музей на образованието обявява участниците – победи-
тели в двата модула на НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВРЕМЕНА  И БУДИТЕЛИ” 
- 2017 г. - на сайта www.nmogabrovo.com на 30 октомври 2017 г.

 VI. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ:
 Краен срок за представяне - 30 юни 2017 г.
 • Постерите и презентациите се изпращат по пощата с обратна 
разписка или по куриер, за сметка на изпращача, във вид, ненарушаващ 
целостта им.
 • Всяка творба трябва да бъде придружена с данни на участника  
(трите имена, училище, клас, телефон, електронна поща и адрес).
 
 Адрес за изпращане:
 ЗА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВРЕМЕНА И БУДИТЕЛИ” - 2017 Г.
 Национален музей на образованието – Габрово
 Ул. „Априловска” № 15, ПК 62 Габрово 5300

 За да се възбуди... у нашата учаща се младеж и изобщо в младите наши 
поколения здрав, дълбок, смислен интерес към дейците на нашето минало, 
към просветните, политическите и културни дейци на нашия национален 
живот - интерес, който за сега се засяга случайно, било само от учителите 
по история и български език, било от отделни обществени дейци, Минис-
терството на народното просвещение определя деня 1 ноември, деня на св. 
Йоана Рилски за празник на българските будители, за празник, да го наречем, 
на големите българи, чрез който празник, уреден планомерно и системно, 
да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя ден се пре-
върне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта 
на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини, водеха 
българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура, да 
вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни 
идеали... 
 (Окръжно № 17743 от 28 юли 1922 г. гр. София)

Министър: Стоян Омарчевски

П
разниците отминаха и градът се връща към нормалния си ритъм на живот. Шумът от концер-
тите, фойерверките, глъчката… вече са само спомен, но написаното остава – с него за някои 
празниците предстоят. Питате се за какво става дума? Ами за думи, много думи – сладкозвучни, 
български, майсторски завързани в изречения. Изречения, които разказват сладкодумни истории, 
от баш майстора на хумористичния разказ – Йордан Хаджиев. Неговият сборник „Искам си лъжа-

та“ вече е на книжния пазар. Изданието е посветено на Майски празници 2017 и съфинансирано от Община 
Габрово.  Търсете го, прочетете го и се посмейте! Но не забравяйте и да си вземете поука.

Галина ВИТАНОВА

    Йордан ХАджиев

 Искам си лъжата ХуМОРистични РАзкАзи

 БАБА и Аз
	 Най-проклетият	 човек,	 когото	познавам	на	 тоя	 свят,	
е	баба.	Откак	я	помня,	все	нещо	нарежда	и	все	е	недо-
волна.	Ако	й	кажа	„добър	ден“,	обърне	се,	погледне	ме	и	
свие	уста:	„Свраките	да	те	ядат,	за	нищо	не	ставаш,	ама	
знаеш	„добър	ден!“.	Случвало	се	е	да	й	целуна	ръка.	„За	
пари	ли	си	чупиш	кръста,	 хаймана	 такава?	Няма	да	 те	
огрее!“
	 Знае	всички	клюки	в	село	и	 където	не	достига,	 из-
мисля.	 Нищо	 не	 си	 туря	 на	 сърцето	 и	 ще	 живее	 още	
петдесет	години.
	 Не	бяхме	се	виждали	доста	време.	Вчера	най-после	
се	завърнах.	Издържах	последния	изпит,	наспах	се	сле-
добед	 и	 снощи	 бях	 с	Милена.	Много	 хубава	 е	малката	
ми	учителка.	Разделихме	се	едва	когато	нощта	превали.	
Сега	съм	се	успал.	Лежа	и	мисля	за	нея.	Какво	повече	
да	чакам	-	ще	се	оженя	и	то	тия	дни!...
	 В	този	момент	чувам	под	прозореца	гласа	на	баба:
	 -	Дойде	си,	Цоно,	ами	още	спи.	У	София	се	научил	да	
става	с	кадъните,	гарги	да	го	ядат!
	 -	Ами	той	бил	издържал	вече,	Евгенийо?	Щели	да	го	
назначават	тука.
	 -	Мари	учи	се,	да	ослепей!	-	добави	баба.
	 -	Е,	сега	май	ще	стане	работата	-	продължи	гостенка-
та.	-	Едно	време	се	развали,	Евгенийо,	ами	сега...	Как	ти	
се	види?
	 -	За	кое?
	 -	За	наша	Милена,	за	кое.	Вашият	щял	да	я	иска.
	 Трепнах.	Значи,	бабата	на	Милена.	И	селото	знае,	че	
ще	я	искам...
	 Надигнах	се	на	лакът	да	чувам	по-добре.
	 -	То	една	работа	Господ	като	я	нареди,	не	забравя,	
Евгенийо,	ами	ние	много	му	се	бъркаме.
	 -	Ааа	 -	 проточи	 глас	 баба,	 -	 за	 ваша	Милена	 ли?...	
Ами,	няма	да	стане,	Цоно.
	 -	Е,	пък	ти,	Евгенийо!	Що	да	не	стане?
	 -	Хич	не	си	правете	устата!	Щом	ти	казвам,	все	зная	
нещо!
	 Бях	готов	да	скоча	и	хвърля	една	саксия	отгоре,	но	
се	сетих	за	Милена.	Продължих	да	лежа.	Почувствах	ръ-
цете	й	около	мен.	Никога	не	съм	мислил,	че	едно	нищо	
и	никакво	момиче	може	да	прегръща	така.	Зная,	че	беше	
измъчена	 от	 дългото	 чакане,	 но	 снощи	 беше	 без	 ум...	
Много	хубаво	е	да	те	прегръщат	така!
	 -	Недей	тъй	приказва,	Евгенийо!	 -	раздумваше	баба	
Цона	сватята	си.	-	Младите	се	искат,	нашата	го	чака	тол-
кова	време...
	 -	Колко	има	чакат,	ама	не	дочакват!	 -	настави	баба	
и	в	гласа	й	прозвуча	доволство.	Беше	й	паднал	случай	
насгода	и	го	използваше.
	 -	Белки	ще	излъже	момичето	ни?	-	не	вярваше	баба	
Цона.
	 -	Нашият	няма	да	се	жени.	Ще	ходи	у	София	на	рабо-
та.	
	 -	Как	тъй	у	София?	Нали	го	гласят	за	тука?
	 -	То	каквото	гласят	мишките,	котките	го	развалят.	Ако	
искаш	да	ти	кажа,	той	си	има	една	у	София	-	по-учена	от	
вашата.	Ден	из	ден	му	пише	и	разни	снимки	му	праща.	
Гола	се	снимала,	 да	ослепей.	Дъщеря	на	 големец	била	
-	къща	имала.	Нашият	гледа	кьоравото.	Тъй	де,	откъде-на-
къде	ще	вземе	вашата?	Тя	подир	гимназия	учи	две	годи-
ни,	а	той	-	пет.	Гола	се	снимала,	да	ослепей.	Дъщеря	на	
големец	била	-	къща	имала.	Нашият	гледа	кьоравото.	Тъй	
де,	откъде-накъде	ще	вземе	вашата?	Тя	подир	гимназията	
учи	две	години,	а	той	-	пет.
	 Проклето	бабе,	измисля	си	като	Майн	Рид!	Послед-
ния	път	получих	снимки	от	една	колежка	-	бяхме	цялата	
група	на	плажа	и	тя	ги	видя.	Сега	си	прави	съчинение	по	
картинка.
	 -	Вашата	трябваше	да	я	дадете,	когато	я	иска	Мончо	
на	Дена.	 Сега,	 чувам,	 момчето	 ходело	 за	 Веселина	 на	
Найдима	и	може	да	остане	от	две	врати	на	улицата.	Мо-
миче	се	жени,	кога	го	искат.
	 -	Ами	тя	дума	не	дава	за	никого,	Евгенийо.	Парашке-
ва	колко	се	одумва	за	техния	Мончо.	Не	ще.	Чака	вашия.
	 -	Нашия,	ама	той	гледа	по-нагоре	-	захлупи	я	баба.
	 -	Ами	 що	 тогава	 я	 изпраща	 вечер?	 Все	 пред	 дома	
седят	и	нашата	се	прибира	чак	като	залезе	месеца!
	 -	Мъж	мари,	Цоно,	ходи	дето	намери!	Да	не	мислиш,	
че	малко	мискинлици	е	научил	у	София.	Там	каквито	ги	
има	 -	 не	си	сънувала!...	Да	му	се	не	знай	науката,	що	
пари	потрошихме!...	Ами	ти	не	се	тревожи,	момичето	ви	е	
добро,	ще	му	намерите	място.	Има	и	занаят...
	 Тука	скочих	и	се	надвесих	от	прозореца.
	 -	Бабе,	рекох,	защо	не	ти	харесва	Милена?	Мене	ако	
питаш,	да	я	вземем.
	 И	двете	се	стъписаха,	баба	Цона	извика:	„У,	уплаши	
ни	бре,	Иванчо!“	-	А	на	моята	челюстта	заподскача:
	 -	 Наспа	 ли	 се	 бре,	 хаймана!	 Скита	 по	 цели	 нощи,	
червеите	да	го	ядат,	устата	му	все	знае,	лъже	людските	
момичета	и	пуши	като	коминджия!...	За	нищо	не	става!...
	 Слязох	при	тях,	ръкувах	се	с	баба	Цона,	а	на	моята	
пошепнах:
	 -	Да	 знаеш,	 че	 само	 за	 твой	 инат	ще	 се	 оженя	 за	
Милена!
	 -	 Господ	да	 те	убие!	 -	развика	се	 тя,	но	аз	 тръгнах	
към	чешмата.
	 На	баба	Господ	винаги	й	беше	подръка.
 
 * * *
	 Каквото	казах,	направих	го.	Днес	е	сватбата.	На	ма-
сата	Милена	грее	по-хубава	от	всички.	Хората	я	гледат,	
ядат,	пият	и	пожелават	дълъг	живот	и	много	деца.	Накрая	
са	двете	баби	-	навели	се	една	към	друга.	Шепнат.	Ста-
нах,	доближих	се	зад	тях	и	се	наведох	над	обувката.
	 -	Евгенийо,	видя	ли,	че	каквото	казах,	стана!	-	рече	
баба	Цона.
	 -	То	стана,	ами	сега	да	видиш	какво	има	да	става!	-	
тайнствено	съобщи	баба.
	 -	Какво?	-	разтревожи	се	баба	Цона.

	 -	Не	зная	да	ти	кажа	ли...
	 -	Що	да	не	ми	кажеш,	нали	и	аз	съм	баба!
	 -	То	и	да	мълча,	пак	ще	му	се	чуе	гласа...	Тука	баба	се	
наведе	още	повече	и	прошепна:	-	Нашият	ще	се	разведе!

 ЛъжЕц
	 Едно	време	на	моя	съученик	Антон	му	предричаха	не-
обикновено	бъдеще.	Цингова,	по	география,	го	заричаше	
да	иде	в	Америка	и	там	да	стане	милионер;	„Пеенката“	
му	разправяше	да	отвори	търговия	с	тиквено	семе,	а	бай	
Зари,	класният,	злорадстваше:	„Не	ти	мърда	Софийският	
централен	затвор!“.
	 Защо	това	добро,	малко	смотано	момче,	беше	все	в	
устата	на	учителите?	Защо	и	ние	го	разнасяхме	по	маха-
ли	и	кръстопътища?
	 Защото	 Антон	 лъжеше	 смайващо:	 като	 милионер,	
като	 семкаджия,	 като	 закоравял	 пандизчия.	 Гледа	 те	
кротко,	слуша	внимателно,	 говори	бавно	и	лъже.	Очите	
му	 и	 те	 едни	 големи,	 леко	 изпъкнали,	 никога	 не	мигат.	
Сякаш	от	него	беше	тръгнала	приказката:	лъже	и	окото	
му	не	мига.	Застане	пред	бай	Зари,	 класният,	 нисичък,	
с	 мъх	 по	 бузите,	 с	 дебели	 устни,	 и	 додето	 онзи	 вика,	
заплашва,	 и	 едва	 не	 си	 скубе	 косата,	 Антон	 отговаря	
бавно,	убедено	и	искрено	-	нарежда	лъжи.
	 Всяка	събота	си	отиваше	на	село	и	всеки	понедел-
ник	 го	нямаше.	Идеше	вторник,	 втория	или	 третия	 час.	
И	започваше	разправията	с	бай	Зари:	къде	беше,	що	те	
нямаше,	пак	ли	ще	ме	лъжеш?
	 -	Ти	сега	ли	идеш,	бре?	Що	те	нямаше	вчера,	отгова-
ряй?
	 -	Стана	пожар	и	къщата	ни	изгоре.
	 -	Какво	станало?
	 -	Рекох,	случи	се	да	изгори	къщата	ни	на	село,	запа-
лена	от	огън.
	 -	Тъй,	изгоре!...	Ами	по-предната	неделя	нали	рече,	че	
я	отнесло	наводнението?
	 -	Пък	сеги	изгоре.
	 -	А	още	по-напред,	когато	имаше	земетресение,	рече,	
че	я	съборило!
	 -	То	беше	преди	да	я	отнесе.
	 -	И	кога	за	първи	път	стана	туй	събаряне	на	къщата?
	 -	Когато	стоеше.	Тогава	я	събори.
	 -	И	после	я	отнесе!...
	 -	Преди	да	изгори.
	 -	А	бре,	хайванино,	може	ли	отнесеното	нещо	да	изго-
ри?	Как	тъй	нищото	се	запали?	Казвай!
	 -	Ми	какво	да	го	правя?
	 -	„Ми“,	ама	ти	утре	ще	речеш,	че	нещо	го	изяло!
	 -	Изяде	го...
	 -	Кой,	какво?
	 -	Тати	речи:	„Изядох	се!“.
	 -	Бре	как	тъй	всяка	неделя	у	вас	стават	тия	големи	
работи?	Другата	какво	ще	се	състои?
	 -	Нищо...	Получи	се	съобщение	от	Общината,	че	ще	я	
събарят	за	площад.	Баба	речи:	„Отрових	се!“.
	 -	Олеле,	отде	се	взе	баба	ти?	Тя	нали	умря	един	по-
неделник!
	 -	Тя	другата.	На	тази	може	утре	да	й	бий	камбаната.
	 -	Що,	тя	от	какво	е	болна?	Нея	как	ще	я	умориш?
	 -	Не	може	да	ходи.	„Не	мога,	кай,	отиди	до	гробища-
та!“
	 -	И	като	не	може,	как	ще	иде?
	 -	Требе	да	я	носим.
	 -	Ми	умрял	човек	се	носи!
	 -	Ми	тя	е	още	жива.
	 -	Ми	нали	рече,	че	ще	умре?
	 -	Ми	тя	не	ще.	Аз	й	рекох,	пък	тя	речи	аз	да	съм	ум-
рял!
	 -	Ти	ли?...	И	като	умреш,	какво	толкоз	ще	стане!
	 -	Нищо	-	няма	да	дода	на	училище.
	 -	Кога	пак	няма	да	додиш?	Всеки	ден	не	идеш,	всяка	
неделя!
	 -	Днеска	додох.
	 -	Доде,	ама	закъсня!
	 -	Щото	стана	пожар.	Къщата	ни	изгоре.
	 -	Дето	я	отнесе	наводнението	ли?
	 -	Пък	по-напред	я	събори	земетресение.
	 -	Пък	сеги	ще	я	събарят	за	площад!	Пък	баща	ти	се	
изяде,	баба	ти	се	отрови,	кокошките	ги	хвана	пипката!...	
Друго?
	 -	Кравата	и	тя	умърлушена.
	 -	Млък!	Ще	те	убия!...	Почни	за	прабаба	си!
	 -	Мама	речи,	че	нямало	да	умре.
	 -	Да	е	жива	и	здрава	сто	години!
	 -	Тя	на	сто	и	две.
	 -	Ох!...	И	нея	ли	имаш	в	запас!	Нея	кога	ще	я	погреб-
ваш?
	 -	Първо	требе	да	закъснея...
	 -	Млък!	Първо	требе	да	умре,	да	я	изеде,	да	я	отнесе,	
да	изгори,	да	се	изпари!...
	 -	Ами	аз	първо	не	ида	и	тя	тогаз...
	 -	Какво	„тогаз“,	какво	„сеги“,	какво	„утре“?	Какво!...
	 -	Ако	утре	се	случи	с	вас	нещо,	всичките	ще	отсъст-
ваме.
	 И	тогава	бай	Зари	 го	погваше	из	стаята,	обикаляха	
чиновете,	а	ние	викахме	и	скандирахме	-	едни	за	клас-
ния,	други	-	за	Антон.
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аВТоМобили продаВа
голф 2 - газ-бензин, за 
500 лева се продава на 
тел. 0898/760-752. [7, 6]
рЕно клио 1.2, 2000 г., 
цена: 1500 лв., се прода-
ва на тел. 0878/539-082. 
[2, 2]

Ваз, МоскВиЧ
лада ниВа се прода-
ва на тел. 0895/460-288. 
[11, 6]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-

та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374
аВТоМобил, коМби, до 
1200 лева се купува на 
тел. 0896/929-107. [2, 1]

аВТоЧасТи/Магазини
аВТоМобилни каТа-
лизаТори се изкупуват 
с БЕЗПЛАТЕН демон-
таж - справки на тел.  
0890/305-005.

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 3]

ТракТори, МоТокари
жиТна сЕЯлка СЗУ и си-
лажирка КПИ-2.4 се про-
дават на тел. 0886/031-
725. [3, 1]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събарЯМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи - 0899/601-
444
бригада изВърШВа ре-
монт на покриви, хидро-
изолации, топлоизолации, 
дренаж, тенекеджийски и 
бояджийски услуги - тел. 
0895/295-654. [12, 1]

фирМа събарЯ, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 21]
фирМа за направа и ре-
монт на покриви, улуци, 
навеси, саниране и др. - 
тел. 0888/020-187. [11, 3]

ВъТрЕШЕн рЕМонТ
бЕзпраШно ЦиклЕнЕ - 
0887/040-471.
ШпаклоВка, боЯдисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650. 
[32, 25]
Вик, фаЯнс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 6]
Мазилки, заМазки, фа-
янс, теракота, шпакловка, 
монтаж (ламинат, картон) 
- тел. 0876/130-074. [8, 
4]

ШпаклоВки, боЯдис-
ВанЕ, замазки, зидария, 
теракота, гипсокартон - 
справки на тел. 0879/876-
929. [15, 2]

изолаЦии
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400
алпинисТи - 0899/321-
190
ТоплоизолаЦии - алпи-
нисти и скеле, гаранция. 
Тел. 0898/569-486. [22, 4]

хидроизолаЦии
хидроизолаЦии на 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [11, 10]
хидроизолаЦиЯ на 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [20, 2]

хидроизолаЦиЯ, по-
криВи, дренаж - тел. 
0897/390-194. [11, 3]

щори
ЕТ „ВЕдиМа-М“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

Ел. инсТалаЦии, 
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 21]

Вик, коМини
профЕсионално по-
ЧисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.

МаШинно оТпуШВанЕ 
на канали - справки на 
тел. 0899/805-238.

ТърсЕнЕ на Вода
оТкриВанЕ на ПОДЗЕМ-
НА ВОДА С БАГЕТИ. Опре-
деляне на дълбочината и 
дебита на водната жила! 
100% гаранция! За кон-
такти: тел. 0897/548-928 
[27, 10]

рЕМонТ на  ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 8]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 6]

градини, басЕйни

ландШафТЕн ди-
зайн, офорМлЕ-
ниЕ и изпълнЕниЕ 
на дВорни МЕсТа, 
озеленяване, водопа-
дни и езерни форми, 
скални кътове, барбе-
кюта. Справки на тел. 
0888/942-335.

поЧисТВанЕ
пранЕ с RAINBOW в дома 
и офиса - справки на тел. 
0877/555-708.
пранЕ на мека мебел, 
почистване на прозорци, 
офиси, къщи с професио-
нални уреди и препарати. 
Ниски цени. За Габрово и 

региона. Тел. 0890/56-98-
03. [15, 6]
поЧисТВанЕ на тавани, 
мази, гаражи и др. - тел. 
0895/812-830. [12, 6]
пЕрилоТо В квартал 
Смирненски е отворено за 
клиенти от понеделник до 
петък. Телефон за връзка: 
066/801-780. [5, 2]

косЕнЕ
косЕнЕ и поддръжка на 
тревни площи - справки 
на тел. 0898/518-361. [11, 
5]
коси и почиства - тел. 
0878/151-684. [22, 4]
изВърШВаМ косЕнЕ и 
почистване на дворове - 
справки на тел. 0878/302-
002. [5, 3]

прЕВози
ТранспорТ с бус - 
0.40 лв./км, междуград-
ски - справки на тел. 
0893/511-154.
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - справки на 
телл. 0899/377-924
ЕВТин ТранспорТ - 
0886/897-111
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.

ТранспорТ с нов бус 
- 0.40 лв./кв. м - тел. 
0894/004-045. [25, 12]
ТранспорТ оТ 5 до 25 
тона с бордови и са-
мосвални автомобили - 
0888/564-431 [33, 11]

билЕТи, пъТуВаниЯ
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ - 066/80-49-
48, 0887/83-61-73.
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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, 
торбички под очите, от-
пусната и дехидратира-
на кожа.  ПОСТАВЯНЕ НА 
БОТОКС при мимически 
бръчки и обилно изпо-
тяване. ХИАЛУРОНОВИ 
ФИЛЪРИ - попълване 
на бръчки, уголемяване 
на устни и корекция на 
лицевия обем и контур.  
ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ 
- премахване на брада-
вици 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, по-
чистване на лице. КАБИ-
НЕТЪТ работи и по дого-
вор с РЗОК. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, тел. 066/ 
800-140, Д-Р МАРИНА 
САНКЕВА, GSM 0889/436-
613, www.drsankeva.com.
психиаТър и нЕВролог. 
д-р ТрифоноВ, Габро-
во, ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
д-р балникоВа - кожен 
лекар - на тел. 0888/878-
193.
д-р йорджЕВа - кожен 
лекар - 0888/544-046.

МЕдиЦински  МаТЕриали
инВалидна колиЧ-
ка се продава на тел. 
0877/263-833. [5, 3]

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Маса-
жисТки - тел. 0876/735-
596. [22, 19] ЕроТика

47-годиШна - 50 лева 
на среща, 100 лева цяла 
нощ на ваш терен - на 

тел. 0890/222-094. [33, 
20]
сЕкс за мъже - 
0896/981-354. [11, 6]КУХНЕНСКИ

ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

ÌÅÁÅËÈ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

доМаШни лЮбиМЦи
Малко коТЕ подарява тел. 066/878-878, 0878/800-
382. [11, 10]
пинЧЕри арлЕкин - 100 лв. - тел. 0898/834-073. 
[11, 2]
Малки бЕли пинчери се продават на тел. 0895/716-
818. [3, 1]

иМоТи продаВа
къща на „Камъка“ 5, дву-
етажна, с дворно място, 
цена по договаряне, се 
продава на тел. 0877/724-
771. [30, 26]
иМоТ В кв. Киевци за 28 
000 лева се продава на 
тел. 0890/573-393. [25, 
21]
Магазин В топ център - 
220 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 
16]

парЦЕли В кв. Тлъчници - 
5600 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 
16]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- тухлен, 90 кв. м, на 
Шиваров мост се прода-
ва на тел. 0886/332-089. 
[9, 9]
иМоТ В кв. Киевци се 
продава. Възможен е бар-
тер за апартамент. Справ-
ки на тел. 0877/704-071. 
[20, 6]
дВусТаЕн ТухлЕн апар-
тамент в центъра се про-
дава на тел.0877/265-929. 
[5, 3]
зъболЕкарски обо-
рудВан кабинет прода-
ва (дава под наем) тел. 
0896/913-541, 066/87-36-
71. [5, 1]

дВа парЦЕла + къща в 
село Гарван се продава на 
тел. 0888/272-077. [11, 6]
Малка Вила в село По-
повци за 22 000 лева се 
продава на тел. 0899/893-
376. [11, 1]
къща - 65 кв. м, и двор 
700 кв. м в град Габро-
во се продава на тел. 
0878/823-755. [11, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
паВилион на ул. „Сви-
щовска“ 98 се дава под 
наем на тел. 0889/441-
128. [11, 11]
аВТосЕрВиз под наем 
- тел. 0882/381-478. [11, 
10]
апарТаМЕнТ В кв. Трен-
дафил-2 дава под наем  
тел. 0877/474-580. [11, 6]

боксониЕра, ноВо стро-
ителство, полуобзаведе-
на, широк център, двор, 
се дава под наем на тел. 
0879/573-560. [7, 4]
саМосТоЯТЕлна сТаЯ за 
жена се дава под наем на 
тел. 0890/326-656. [5, 4]
боксониЕра В кв. 
Дядо Дянко - 100 лв., 
се дава под наем на тел. 
0898/666-262. [5, 3]
саМосТоЯТЕлна сТаЯ с 
WC се дава под наем на 
тел. 0894/788-998. [5, 3]
гараж на Еса дава под 
наем 0889/807-928. [11, 3]
апарТаМЕнТ на Мла-
дост, с парно, алумини-
ева дограма и обзаведен, 
се дава под наем на тел. 
0876/668-767, 0876/717-
923. [11, 1]

обзаВЕдЕн апарТаМЕнТ 
с ТЕЦ се дава под наем на 
тел. 066/822-091. [5, 1]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
се дава под наем на тел. 
0892/734-447. [1, 1]

Търси под наЕМ
гараж В центъра търси 
под наем или купува тел. 
0897/556-676. [11, 11]

нощуВки
нощуВки, ЦЕнТър - 
справки на тел. 0878/515-
080. [23, 21]
нощуВки - 0896/640-
697. [22, 20]
нощуВки В топ център 
- 10 лв. - 0877/240-584. 
[22, 18]
нощуВки -  т ел . 
0882/381-478. [11, 10]

оТоплЕниЕ
прЕсЯТи Въглища дон-
бас и разпалки. Безплатен 
транспорт. Тел. 0887/031-
439, 0889/991-977, 
066/88-21-13, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
нарЯзани, наЦЕпЕни 
дърва - 80 лв., метро-
ви - 70 лева, разпалки 
- 4 лв., безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0897/222-062.

дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
„Мг-лЕс“  продаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„раЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ - 0898/450-
946, 0887/105-729.
наЦЕпЕни дърВа - 
транспорт, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0895/252-686
наЦЕпЕни, нарЯзани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/161-083

наЦЕпЕни дърВа - екс-
тра качество, безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/657-742.
нарЯзани, наЦЕпЕни 
дърва - 80 лева, безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0899/508-564
наЦЕпЕни дърВа - дъб, 
бук, габър, се продават на 
тел. 0896/428-137.
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080.
дърВа за печка, камина, 
котел и метрови - реал-
ни кубици, се продават 
на тел. 0879/988-047, 
0879/988-131
наЦЕпЕни дърВа - дъб, 
бук, габър, се продават на 
тел. 0896/428-137.

МЕТроВи дърВа - 70 лв., 
нарязани, нацепени - 80 
лв. - 0893/511-154 [22, 
22]
рЯзанЕ и цепене - тел. 
0894/602-701. [22, 22]
сухи и сурови дърва - 70 
лв., нацепени, се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[23, 21]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/220-509. [23, 17]
гоТоВи дърВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [22, 14]
дърВа за огрев. Метрови, 
нарязани и нацепени. Тел. 
0878/472-237. [11, 11]
дърВа - нацепени. Екстра 
качество. Тел. 0898/926-
115. [11, 11]

дърВа - габър, 7 кубика, 
нарязани, 350 лв., се про-
дават на тел. 0899/663-
905. [12, 9]
„флинТ - Гайдарови“ 
(Петя Гайдарова) - донба-
ски въглища, брикети, раз-
палки, пелети. Осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [20, 8]
пЕлЕТи - дъбови, пред-
лага „Флинт - Гайдаро-
ви“. Тел. 0898/690-606, 
066/808-053. [20, 8]
дърВа за огрев - метро-
ви, нарязани, нацепени. 
Тел. 0879/972-114. [33, 
4]
рЕжа дърВа - тел. 
0878/302-002. [5, 3]

градинска ТЕхника
бЕнзиноВи градин-
ски косачки - самоход-
ни, се продават на тел. 
0886/606-969. [4, 3]

продаВа МаШини
абрихТ - триоперационен, 
и циркуляр се продават на 
тел. 0884/919-670. [3, 2]

продаВа МаТЕриали
Тухли - 1-ки, 0.15 лв., 
се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 12]
дВуулуЧни Цигли - 
0.50 лв., се продават на 
тел. 0897/578-998. [4, 4]
голЕМи каМЕнни по-
кривни плочи се продават 
на тел. 067193/281. [11, 
1]

продаВа обзаВЕжданЕ
ТъргоВско обзаВЕжда-
нЕ спешно се продава на 
тел. 0888/272-077. [11, 6]
Тръбни лЕгла с дюшеци 
- 6 бр. - тел. 0887/830-
561. [2, 1]

продаВа разни
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и др. продават  
тел. 0895/752-838. [24, 21]
ЧугунЕн коТЕл - 30 ки-
ловата, за 400 лева се 
продава на тел. 0899/663-
905. [12, 9]

пЕралнЯ, фризЕр, съ-
доМиЯлна, пЕЧки - 
готварска и микровълно-
ва, телевизор, косачка, 
колело се продават на 
тел. 0899/845-318. [11, 
6]

жиВоТни продаВа
пилЕТа и прасета се про-
дават на тел. 0889/880-
606. [25, 22]
дВЕ краВи се продават 
на тел. 0899/22-07-33. 
[11, 6]

дВЕ краВи с телета и 
три броя юници (запло-
дени) се продават на тел. 
0899/858-773. [4, 3]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[23, 21]
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Ф олклорна група 
„Настроение“ 
при Народ-

но читалище „Габрово 
2002“ спечели първа на-
града и златен медал 
на Тринадесетия нацио-
нален събор-надпяване 
„Авлига пее“, който се 
провежда в родното 
място на известната 
народна певица Мита 
Стойчева - село Обеди-
нение, община Полски 
Тръмбеш. 
 Ръководител на гру-
пата е Цанка Иванова, 
корепетитор Петър 
Райков.

 - Днешният свят е много добре 
информиран. Важна ли е информи-
раността на младите хора, за да не 
посягат към наркотиците?
	 -	Достъпът	до	информация	е	тол-
кова	 пълен,	 че	 младите	 хора	 не	 се	
нуждаят	от	нас,	за	да	получат	такава	
информация.	 Най-често	 те	 научават	
всичко	 от	 Интернет.	 Информацията	
за	 наркотиците	 –	 как	 въздействат,	
какво	 става	 с	 тях,	 може	 да	 предиз-
вика	у	тях	любопитство.	Аз,	разбира	
се,	 информирам	 младежите,	 които	
идват	 при	мен,	 но	 трябва	 да	 си	 за-
дадем	 въпрос	 защо	 предаваме	 тази	
информация.	За	да	разширим	техните	
познания?	 По-скоро	 –	 не.	 Но	 като	
отговор	 на	 техните	 въпроси	 –	 да.	
Защото	 аз	 като	 терапевт,	 ако	 кажа	
неистини	 или	 не	 го	 информирам,	 аз	
няма	да	звуча	достоверно	за	него.	И	
в	такъв	момент	няма	възможност	да	

се	работи	с	такъв	човек.
 - От няколко години най-много 
се говори за дизайнерски дроги. Те 
ли са най-опасните?
	 -	 Има	 наркотици,	 които	 са	 по-
опасни,	 и	 такива,	 които	 влияят	 по-
малко	 върху	 човешкия	 организъм.	
Новите	 дизайнерски	 наркотици	 са	
дотолкова	по-опасни,	защото	не	зна-
ем	последствията	от	 тяхната	употре-
ба	и	начините	за	тяхното	лечение.	С	
това	 обаче	 по-голям	 проблем	 имат	
лекарите,	 а	 не	 терапевтите.	 Терапе-
втът	 по	 зависимостите	 се	 занимава	
предимно	 с	 психологически	 пробле-
ми,	търси	отговор	на	въпросите	защо	
този	човек	взема	наркотици	и	как	да	
му	даде	някакви	техники,	с	които	той	
успешно	 да	 може	 да	 се	 откаже	 от	
тяхната	 употреба.	Имам	 колеги-лека-
ри,	които	казват,	че	ако	доведат	при	
тях	 пациенти	 със	 свръхдоза	 от	 ам-

фетамини,	 метаамфетамини,	 хероин	
или	друг	наркотик,	те	знаят	как	да	му	
помогнат,	но	ако	доведат	човек,	упо-
требил	 дизайнерска	 дрога,	 не	 знаят	
какво	да	правят.
 - Непрекъснато се говори, че се 
снижава възрастта, в която младите 
хора опитват за пръв път наркотици. 
Вие се занимавате с профилактика 
като започвате с деца от четвърти 
клас още. Коя е най-ранната въз-
раст, в която децата опитват дрога?
	 -	По	принцип	все	по-рано	започ-
ва	 употребата	 на	 наркотици.	 Но	 с	
малките	ученици	ние	се	занимаваме	
с	 профилактика	 с	 цел	 да	 повдигнем	

по-нагоре	 възрастта,	 от	 която	 те	ще	
започнат	 да	 опитват.	 С	 удоволствие	
бихме	 започнали	 и	 от	 още	 по-мал-
ки	 класове.	 Само	 че	 това	 е	 друг	
вид	 профилактика	 –	 научаването	 на	
здравословен	 начин	 на	 живот.	 На	
детето	трябва	да	се	покаже	начин	на	
живот,	 при	 който	 удоволствието	 да	
се	получава	от	други	неща,	да	не	са	
необходими	наркотици	и	психоактив-
ни	 вещества.	 Ако	 опита	 наркотици,	
то	 нека	 това	 да	 бъде	 в	 рамките	 на	
приключение,	 на	 експеримент,	 а	 не	
да	бъде	субстанцията,	която	ще	е	ос-
новна	в	неговия	живот.
 - С Вашата програма и методи 
посочвате начини, с които да за-
доволяват свои потребности чрез 
общуване с изкуството например?
	 -	 Да,	 така	 е	 –	 например	 чрез	
театър	 или	 мюзикъл,	 чиито	 автори	
и	 изпълнители	 са	 деца,	 но	 не	 е	 за-
дължително.	 Освен	 театър,	 може	 да	
има	спорт,	компютърни	игри,	игра	на	
открито...	Колкото	повече	са	занима-
нията,	толкова	по-добре.
 - Как изглежда средностатисти-
ческият наркоман? На колко години 
е, има ли професия, с какво се за-
нимава?
	 -	 Дори	 да	 отговоря	 на	 този	 въ-
прос,	 това	 е	 просто	 статистика.	Ак-
тивни	субстанции	употребяват	и	мла-
ди	хора,	и	хора	в	разцвета	на	силите	

си,	и	възрастни	хора,	хора	с	образо-
вание	и	без	образование...	Все	едно	
да	 попиташ	 какъв	 е	 статистическият	
българин,	 който	 пие	 бира.	 Но	 мога	
да	кажа,	че	употребата	на	наркотици	
е	много	модна	сред	младите,	а	сред	
по-възрастните	–	не.
 - Все по-често има шофьори, 
които катастрофират, защото са упо-
требили наркотици. Има ли такова 
явление и в Полша?
	 -	 Да,	 има	 такъв	 проблем.	 Но	
по-големият	 е	 пиенето	 на	 алкохол.	
Статистически	 много	 повече	 хора	
пият	 алкохол,	 отколкото	 употребяват	
наркотици.	 Наркотици	 употребяват	
предимно	по-младите	хора.	Аз	лично	
се	 отнасям	 към	 алкохола	 като	 към	
един	от	наркотиците.
 - Да, но масово се смята за нор-
мално пиенето на алкохол.
	 -	Да.	В	мюсюлманските	държави	
няма	алкохол,	но	употребата	на	опи-
ум	се	смята	за	нормална.
 - Как бихте формулирали в едно 
изречение Вашата мисия?
	 -	По	професия	съм	педагог	и	мно-
го	ми	пасва	една	от	дефинициите	на	
възпитанието.	Възпитанието	е	в	това	
-	 да	 се	 създава	 ситуация,	 в	 която	
младият	 човек	може	 да	 се	 развива,	
но	да	го	предпази	като	пада	и	става,	
да	не	се	пребие	прекалено	много.
	 Материали:	Надежда	Тихова

	 Специална	превантивна	програма	
за	 профилактика	 на	 рисковото	 по-
ведение	 и	 употребата	 на	 наркотици	
ще	 бъде	 разработена	 и	 приложена	
за	първи	път	в	България	в	Природо-
математическата	гимназия	в	Габрово	
по	 проект	 на	 Общинския	 съвет	 по	
наркотични	 вещества	 към	 Община	
Габрово.
	 Проектът	 се	 нарича	 „Орбита“	 и	
е	 одобрен	 за	 финансиране	 по	 мини	
грантова	 схема	 на	 проект	 LADDER,	
изпълняван	от	Националното	сдруже-
ние	на	общините.	Целта	на	проекта	е	
ограничаване	на	проблема	с	употре-
бата	 и	 злоупотребата	 с	 наркотични	
вещества.	
	 Това	ще	стане	чрез	информиране	
и	придобиване	на	знания,	развиване	
на	 личностни	 и	 социални	 умения,	
формиране	 на	 позитивни	 нагласи	
за	 здравословен	 начин	 на	 живот	 и	
предоставяне	 на	 възможности	 за	
активно	 участие	 на	 младите	 хора	 в	
живота	 на	местната	 общност	За	 из-
работването	на	програмата	ще	се	из-
ползва	моделът	 за	 съвременна	 про-
филактика	 на	 рисковото	 поведение	

сред	младежите,	прилаган	от	специа-
листи	от	фондация	 „Стефан	Батори“,	
Полша.	 Пред	 габровски	 журналисти	
същността	 на	 модела	 описаха	 Анна	
Швед	–	учител,	социотерапевт,	автор	
и	 реализатор	 на	 превантивни	 про-
грами,	 и	 Анджей	 Майхер	 –	 педагог,	
социотерапевт,	 терапевт	 по	 зависи-

мости	и	председател	на	варшавското	
отделение	на	Полското	дружество	за	
противодействие	на	наркоманиите.
	 Основният	 принцип,	 залегнал	 в	
техния	 модел,	 е	 да	 учат	 децата	 как	
да	мислят	 и	живеят	 позитивно.	Спо-
ред	специалистите	от	Полша	младите	
хора	 употребяват	 наркотици,	 защото	

имат	 някакви	 незадоволени	 потреб-
ности.	Ако	те	се	задоволяват	по	друг	
начин,	няма	да	имат	нужда	от	нарко-
тици.	Над	90%	от	проблемите	на	мла-
дите	хора	идват	от	взаимоотношени-
ята.	Затова	те	се	учат	чрез	различни	
уъркшопи,	че	си	струва	да	създаваш	
добри	взаимоотношения,	че	могат	да	
действат	 заедно.	 Накратко	 казано,	
всичко	 в	 метода	 се	 свежда	 до	 мо-
делирането	 на	 позитивно	 поведение.	
Специални	 упражнения	 са	 предвиде-
ни	и	в	работата	с	родителите,	които	
би	трябвало	да	осигурят	на	децата	си	
три	неща	–	сигурност,	любов	и	свобо-
да. 
	 Полските	 специалисти	 ще	 се	
включат	 през	 тази	 седмица	 в	 три-
дневно	обучение	на	ученици	от	ПМГ,	
а	в	петък	и	събота	моделът	на	профи-
лактиката	ще	бъде	разяснен	на	клас-
ните	ръководители.	После	с	тяхна	по-
мощ	ще	се	работи	с	учениците,	които	
сами	ще	формулират	проблемите	си.	
	 За	 разработването	 на	 програма-
та,	която	ще	се	прилага	от	септември	
в	ПМГ,	ще	бъде	сформиран	мултидис-
циплинарен	 екип	 от	 представители	

на	 Общинския	 съвет	 по	 наркотични	
вещества,	 представители	 на	 фон-
дация	 „Стефан	 Батори“	 в	 Полша,	
сдружение	 „Майки	 срещу	 дрогата“,	
фондация	„Ново	начало“.	Програмата	
ще	 е	 насочена	 към	 ученици	 на	 въз-
раст	 14-19	 години,	 към	 родителите,	
медиите	и	широката	общественост.	
	 В	нея	ще	се	използва	моделът	на	
превантивната	програма	на	Полското	
дружество	 за	 противодействие	 сре-
щу	 наркоманиите,	 основаващ	 се	 на	
принципите	 на	 „позитивната	 профи-
лактика“.	
	 Освен	 обучението	 на	 ученици,	
доброволци	и	педагози,	ще	бъде	на-
правено	 и	 представително	 анкетно	
проучване	за	причините	за	употреба	
и	 злоупотреба	 с	 наркотични	 веще-
ства	сред	учениците	от	осми	до	два-
надесети	клас	на	ПМГ.	Ученици	и	ро-
дители	от	гимназията	ще	се	срещнат	
с	Веселина	Божилова	–	председател	
на	 „Майки	 срещу	 дрогата“,	 както	 и	
с	 представители	на	фондация	 „Ново	
начало“.	А	от	началото	на	септември	
ще	 бъде	 приложена	 превантивната	
образователна	програма.

Проãрама за профилактика на риñковото повåäåниå за пръв 
път щå ñå прилаãа в Прироäоматåматичåñка ãимназия - Гаáрово
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Европейския съюз по мини грантова схема на проект LADDER („Local Associations as Drivers for Development and Education Raising“ – „Местните власти като двигатели на развитието и повишаване на познанието“), 

изпълняван от Национално сдружение на общините в Република България. Мненията, изразени в тези публикации, са на авторите и не отразяват непременно гледните точки на Европейската комисия.

ОБЩИНА ГАБРОВО

Анäжåй Майхåр: „Да оñтавим млаäия човåк äа 
ñå развива, но äа ãо прåäпазим äа нå ñå прåáиå”

Проект  „ОРБИТА – Образование за Развитие – за Бъдеще, Израстване, Толерантност и Активност“  

 Анджей Майхер от Полша заедно с Анна Швед са специалистите, които ще 
обучават доброволци, ученици и учители от Природоматематическата гимназия 
на превантивен модел за съвременна профилактика на рисковото поведение сред 
младежите, прилаган от фондация „Стефан Батори“ - Полша, по проект на Общин-
ския съвет по наркотични вещества към Община Габрово. Анджей Майхер е педагог, 
социотерапевт, терапевт по зависимости, специалист по противодействие на 
семейното насилие, председател на Общинска комисия по профилактика и решаване 
на алкохолните проблеми, председател на варшавското отделение на Полското дру-
жество за противодействие на наркоманиите, автор и реализатор на превантивни 
програми. Г-н Майхер работи с юноши в Младежкия център по социотерапия във 
Варшава, води групови занятия и индивидуални консултации за родители.


