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РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 Двайсет	и	осем	годиш-
ният	 телефонен	 измамник	
Д.	С.	 от	 великотърновско-
то	село	Камен		поседя,	по-
седя	в	затвора	и	реши,	че	
е	 осъден	 нестраведливо.	
Наказан	е	с	четири	години	
затвор,	 но	 няма	 и	 три-че-
тири	 месеца	 откак	 е	 там	
и	 поиска	 ново	 разглеж-
дане	 на	 делото	му.	Пък	 и	
друго	 си	 е	 да	 излезе	 от	
килията	 и	 да	 се	 разходи	
по	съдебните	инстанции	за	
сметка	на	данъкоплатците.	
Чрез	адвоката	си	мъжът	с	
инициали	Д.	С.	С.	писа	до	
великотърновския	Апелати-
вен	съд	и	поиска	възобно-
вяване	на	делото	и	отмяна	
на	постановените	присъда	
на	Районен	и	Окръжен	съд	
Габрово.	 Алтернативното	

му	желание	бе	намаляване	
размера	 на	 наложеното	
наказание.
	 Решението	 на	 велико-
търновският	 Апелативен	
съд	беше	обявено	в	петък,	
23	 ноември	 т.	 г.	 Тричлен-
ният	състав	записа	„нало-
жената	 санкция	 –	 четири	
години	лишаване	от	свобо-
да,	е	справедливо	отмере-
на	при	оценка	на	тежестта	
на	 извършеното	 престъп-
ление	 и	 личността	 на	 де-
еца.	 Настоящият	 съд	 не	
намира	 основания	 за	 до-
пълнително	 снизхождение.	
Мотивиран	от	изложеното,	
в	 рамките	 на	 предоста-
вената	 компетентност,	 на-
стоящият	 съдебен	 състав	
не	 намира	 основания	 за	
възобновяване	на	делото.“	
С	 това	 съдът	 остави	 без	
уважение	 жалбата	 на	 те-

лефонния	измамник.
	 А	 защо	 Д.	 С.	 е	 в	 за-
твора?	 Първи	 по	 случая	
се	 произнесе	 габровския	
Районен	 съд	 с	 председа-
тел	 съдия	 Пламен	 Денев.	
Това	 стана	 с	 присъда	 от	
14	 март	 т.	 г.	 Четири	 ме-
сеца	 по-късно,	 тя	 беше	
потвърдена	 от	 тричленен	
състав	на	Окръжния	съд	в	
Габрово,	председателстван	
от	съдия	Диана	Василева.	
“Предишното	осъждане	на	
подсъдимия	 за	 същия	 вид	
престъпление	 го	 характе-
ризира	 като	 деец	 с	 висо-
ка	 степен	 на	 обществена	
опасност...		
	 Подсъдимият	 	 е	 съз-
дал	 стройна	 организация	
във	 връзка	 с	 осъществя-
ване	 на	 престъплението,	
като	предварително	са	об-
мислени	 всички	 детайли“,	

пише	в	мотивите	на	реше-
нието.			
	 Съдът	призна	подсъди-
мия	 Д.	 С.	 за	 виновен,	 че	
„на	8	февруари	2016	г.,	при	
условията	на	повторност	и	
на	немаловажен	случай,	с	
цел	да	набави	за	себе	си	
имотна	облага,	възбудил	и	
поддържал	 заблуждение	 у	
възрастен	 мъж	 от	 Габро-
во,	 че	 е	 необходимо	 да	
заплати	 определена	 сума	
за	 операция	 на	 дъщеря	
му,	 с	 което	 причинил	 на	
пострадалия	имотна	вреда	
в	 размер	 на	 2	 000	 лева.	
Видно	 от	 доказателствата	
по	делото	подсъдимият	се	
представил	 по	 телефона	
за	 д-р	 Иванов	 и	 поискал	
8	 000	 лв.	 за	 лечението	 й.	
Потърпевшият	 разполагал	
само	 с	 част	 от	 посоче-
ната	 сума,	 която	 предал	

на	друго	лице	от	Габрово,	
съобразно	дадените	му	от	
Д.	С.		указания.“
	 За	 извършеното	 пре-
стъпление	съдия	Денев	на-
ложи	на	мъжа	от	с.	Камен	
четири	 години	 лишаване	
от	 свобода,	 при	 първона-
чален	 строг	 режим,	 но	 с	
това	 наказанието	 не	 при-
ключи.		Тъй	като	деянието	
било	извършено	в	изпита-
телния	 срок	 на	 предход-
но	 условно	 осъждане	 на	
подсъдимия,	 габровският	
Районен	съд	приведе	в	из-
пълнение	и	наказанието	от	
още	една	година	и	6	месе-
ца	 лишаване	 от	 свобода,	
което	 да	 бъде	 изтърпяно	
отделно	 от	 горепосочено-
то.
	 А	 как	 стана	 залавяне-
то	 на	 	 Д.	 С.	 и	 компания	
след	 измамата	 в	 Габро-

во?	 Работата	 по	 случая	
започнала	още	същия	ден,	
8	 февруари	 2016	 г.	 около	
15,30	 часа.	Тогава	 във	 ве-
ликотърновската	 полиция	
била	 получена	 информа-
ция	 за	 40-годишен	 мъж,	
който	 пътувал	 с	 лек	 авто-
мобил	от	Габрово	в	посока	
В.	 Търново	 и	 носел	 със	
себе	си	2000	лв.,	придоби-
ти	 от	 телефонна	 измама.	
Незабавно	 служители	 на	
полицейското	 управление	
в	Горна	Оряховица	 	пред-
приели	небходимите	мерки	
и	 малко	 по-късно	 въпрос-
ният	 автомобил	 е	 бил	 за-
сечен	 край	 с.	 Драганово.	
Същевременно	 са	 били	
предприети	 мероприятия	
по	 издирване	 и	 установя-
ване	на	граждани,	за	кои-
то	 е	 имало	 информация,	
че	 се	 занимават	 с	 изма-

ми.	 След	 около	 два	 часа	
в	 района	 на	 болницата	 в	
железничарския	 град	 бил	
задържан	 лек	 автомобил	
„Ауди“	 и	 намиращите	 се	
в	 него	 двама	 мъже	 от	 с.	
Камен	-	21-годишния	Й.	П.,	
известен	 на	 полицията	 и	
въпросният	 подсъдим	 Д.	
С.,	 криминално	проявен	и	
осъждан	 за	 измами.	 При	
последвалата	проверка	на	
двамата	 мъже	 и	 автомо-
била	 полицаите	 открили	
и	 иззели	 мобилни	 кому-
никатори,	 между	 които	 и	
мобилният	 телефон	 със	
СИМ-картата,	 с	 който	 е	
била	извършена	измамата	
в	 Габрово.	 Мъжът,	 прена-
сял	 парите,	 се	 е	 прибрал	
в	 Габрово,	 но	 тук	 бил	 за-
държан	 от	 служители	 от	
местното	 полицейско	 уп-
равление.

„Д-р Ивàнов” недоволñòвà, иñкà ново дело

РУЖа ЛЮБЕНОВа
 
	 На	 23	 ноември	 от	 Из-
пълнителната	 агенция	 по	
горите	 съобщиха	 за	 нова	
незаконна	 сеч	 в	 горите	
край	 Дряново.	 Ден	 преди	
това	 екип	 от	 служители	
на	 агенцията	 задържал	 и	
конфискувал	нелегално	от-
сечени	 6	 пространствени	
куб.	 м	 широколистни	 дър-
ва,	 пригласени	 за	 	 огрев.		
Проверката	е	направена	в	
землището	на	гр.	Дряново.
	 „Установено	 е,	 че	 дър-
весината	 е	 немаркирана	
и	 без	 превозен	 билет,	 а	

автомобилът	е	без	устрой-
ство		за	позициониране	и	
проследяване	 (GPS).	 Мо-
торното	 превозно	 сред-
ство	 и	 дървесината	 за	
задържани.	 Съставени	 са	
два	акта	за	нарушения	по	
Закона	за	горите“	,	допъл-
ниха	от	ИАГ.
	 На	 11	 юни	 т.	 г.	 от	 га-
бровската	 полиция	 съоб-
щиха	за	незаконна	сеч	на	
101	дървета,	отново	в	Дря-
новско.	 „На	 9	 юни	 около	
13,30	часа	в	РУ-Дряново	е	
получен	 сигнал	 от	 служи-
тели	 на	 ГСУ-Дряново,	 че	
в	гориста	местност	в	зем-

лището	на	с.	 Гостилица,	е	
извършена	незаконна	сеч.	
На	място	е	изпратен	поли-
цейски	екип.	Установено	е,	
че	в	частни	имоти,	попада-
щи	в	горски	фонд,	са	били	
отсечени	101	дървета	-	цер	
и	благун,	с	общ	обем	око-
ло	100	куб.	м.“
	 Още	 по-голяма	 	 беше	
незаконната	 сеч	 преди	
две	 години	 в	 църковни	
гори,	собственост	на	Дря-
новския	 манастир.	 Тогава	
горските	откриха	съсипани	
631	дървета	с	общ	обем	от	
349	кубични	метра,	подгот-
вени	като	дърва	за	огрев.

Оòново незàконнà ñеч в Дряновñко, 
хвàнàхà кàмион ñ 6 куáикà дървà

	 Само	след	няколко	ме-
сеца	 на	 българските	 из-
биратели	 им	 предстои	 да	
участват	 във	 важни	 из-
бори.	 Отговорността	 за	
провеждането	на	демокра-
тични,	честни	и	прозрачни	
избори	е	на	Народното	съ-
брание,	 правителството	 и	
Централната	 избирателна	
комисия.	Натрупаният	опит	
в	последните	близо	29	 го-
дини	 показва,	 че	 вместо	
да	 се	 осигурят	 демокра-
тични,	честни	и	прозрачни	
избори,	се	наложиха	прак-
тики,	които	не	би	трябвало	
да	 се	 допускат	 в	 държа-

ва,	 която	 претендира,	 че	
е	 демократична,	 правова	
и	модерна.	Вече	никой	не	
се	съмнява,	че	масово	се	
купуват	 и	 продават	 гласо-
ве,	 мнозинството	 от	 из-
бирателите	 са	 свидетели	
на	 манипулиране	 и	 опити	
за	фалшифициране	 на	 из-
борните	 резултати	 в	 це-
лия	процес	на	подготовка,	
провеждане	и	отчитане	на	
резултатите	 от	 изборите.	
Очевидна	е	законово	уста-
новена	 несправедливост,	
неравнопоставеност	 на	
участниците	 в	 изборите	
и	 категоричен	 отказ	 да	

се	 даде	 възможност	 за	
проверка	 и	 доказване	 на	
съмнения	за	умишлено	или	
случайно	 допуснати	 про-
мени	 на	 реалния	 изборен	
резултат	в	отделни	СИК,	а	
и	в	другите	изборни	адми-
нистрации.	 Доказателство	
за	горните	констатации	са	
и	 предложените	 от	 ГЕРБ	
изменения	в	Изборния	ко-
декс.	
	 За	 да	 се	 гарантира	
провеждането	на	демокра-
тични,	честни	и	прозрачни	
избори	в	предстоящия	из-
борен	 цикъл,	 ние	 от	 Дви-
жение	„Възход“	стр. 3

Движение „Възход"  предлàãà вàжни промени 
в орãàнизàцияòà нà предñòоящиòе изáори

откр

Оòкрихà ãроáà нà Õàджиáеров 3

сТЕФКа БУРмОВа 

- Г-жо съйкова, как-
ва е заложената идея в 

изложбата „ВнИма!нИЕ“, 
върху какво имате жела-
ние да концентрира своя 
поглед габровецът?

-	 Изложбата	 е	 прово-
кативна.	 Искаме	 да	 насо-
чим	 вниманието	 не	 само	
на	 габровската	 публика,	
но	 и	 на	 цялата	 българ-
ска	 арт	 сцена,	 дори	 и	 на	
международната	 -	 понеже	
Музея	 Дом	 на	 хумора	 и	
сатирата	 е	 международен	
-	 към	 едни	 млади	 автори,	
които	 са	 родени	 между	
1993	и	1996	г.	Това	са,	спо-
ред	 мен,	 едни	 гранични	
поколения.	 Поколения	 на	
прехода,	 на	 които	 не	 им	
е	 било	 обърнато	 особено	
внимание,	 както	 е	 било	
навремето	 при	 социали-
зма,	както	е	на	Запад.	

продължава на стр.2

Ивà Съйковà: „Средàòà ñъздàвà 
àрòиñòà по оñоáен нàчин"
 Кураторът на откритата в минвалия петък изложба в 
Доха на хумора и сатирата „ВНИМА!НИЕ“ Ива Съйкова я оп-
редели с думите: „Тук представяме 27 птици, които любите-
лите орнитолози ще подхождат с нарастващо любопитство 
в бъдеще. Тези „видове“ ще бъдат наблюдавани, изучавани, 
ще се проследява миграциите им, спецификата им на лете-
не, йерархиите им в ятото, социалността или асоциалност-
та им, завръщанията, изгубванията, умората от летенето, 
песните, любовните им трели и знаци за опасност. И още, 
ще бъдат пазени, хранени, ще се говори разпалено за тях, ще 
бъдат следвани, ще се повяват в книги и цветни каталози, 
ще има любими видове сред тях, ще бъдат обичани и колек-
ционирани. Ще имат нужда от нас, за да оцелеят, както и 
ние от тях!“. За идеята на изложбата, за младите творци, 
за страданието в изкуството е разговорът с Ива Съйкова.

Меñòнà 
инициàòивнà 
група	 (МИГ)	 „Дряново	 –	
Трявна	 –	 в	 сърцето	 на	
Балкана”	 и	 сходна	 струк-
тура	 от	 Естония	 са	 един-
ствените,	 избрани	 между	
сродни	организации	на	Ев-
ропейска	 селска	 мрежа,	
за	включване	в	съвместен	
проект	 с	 МИГ	Аисапари	 –	
Финландия.	 Идеята	 е	 за	
побратимяване	 на	 насе-
лени	 места,	 които	 са	 на	
територията	на	двете	стра-
ни.	Финландците	проявили	
интерес	 към	 читалищата,	
като	 хранилища	на	 тради-
ции	и	подпомагане	разви-
тието	 на	 самодейност	 и	
култура.	 Проектът	 е	 насо-
чен	към	дейности	по	орга-
низация	на	ежедневието	в	
малките	населени	места	и	
обмяна	на	практики	–	съв-
местни	 фестивали,	 плани-
ране	 на	 свободно	 време	
и	хоби.

„Чàрдàфон" áез 
проáлеми ñрещу 
„Левñки" - 37:268
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

Габрово, ул. „Станционна“ 3, 066/80-60-76, 
066/80-60-88, e-mail: patstroi@mbox.contact.bg

спЕциализирано дружЕсТВо за произВодсТВо на:
Строителни и инертни кариерни материали
Строеж и поддържане на пътища
производСтво на аСфалтови СмеСи и 
      полагане на пътни аСфалтови наСтилки
пътно-ремонтни дейноСти
пътни Съоръжения
Улични и паркови благоУСтроявания
УСлУги СъС Строителна механизация
производСтво на бетони и циментови замазки

пЪТсТроЙ-гаБроВо ад

оБщИна ГаБРоВо

ЗапоВЕД № 2276/22.11.2018 г. на КмЕта на 
оБщИна ГаБРоВо  За пУБЛИчЕн тъРГ с 

ЯВно наДДаВанЕ:   
 1. Имот № 012125,	земл.	Лесичарка,	с	площ	
16,722	дка,	НТЦ	50,00	лв.
 2. Имот №013062,	земл.	Лесичарка,		с	площ	
63,385	дка,	НТЦ	200,00	лв.	
 начин на трайно ползване	–	ливади.	
 срок на договора	–	1	година.
 Дата и час на провеждане на търга: 
13.12.2018	г.	от	14.00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 от	
26.11.2018	г.	до	12.12.2018	г.
 Дата и час на повторно провеждане на тър-
га:	18.12.2018	г.	14.00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 до	
17.12.2018	г.
 тръжната документация	се	получава	в	Цен-
тър	за	информация	и	услуги	на	гражданите	при	
Община	 Габрово	срещу	представена	 квитанция	
за	закупени	документи.	
 За допълнителна информация: община 
Габрово, телефони: 066/ 818 441.

 - Г-н Бошнаков, какво 
предизвика големият ин-
терес към провеждането 
на срещата на IT-специа-
листите „Gabrovo Digital 
Summit“ от страната?
	 -	 Много	 са	 фактори-
те,	 които	 са	 повлияли	 за	
повишения	 интерес	 към	
„Gabrovo	 Digital	 Summit“.	
На	първо	място	поставям	

големия	 интерес	 към	 IT-
сферата	 като	 цяло.	 Ос-
вен	това	лекторите,	които	
успяхме	 да	 осигурим	 за	
това	събитие	и	които	сами	
го	 припознаха	 и	 дойдоха	
с	 голяма	 радост,	 а	 и	 мо-
дерните	 дигитални	 техно-
логии,	 които	 в	 наши	 дни	
завладяха	пространството	
и	 които	 движат	 всички	

други	 сфери	 напред.	Така	
че	 факторите	 са	 няколко	
може	 би,	 но	 всички	 се	
въртят	 около	 самата	 IT-
сфера	 и	 колко	 тя	 е	 инте-
ресна	 и	 примамлива	 за	
хората.
 - от две години и по-

ловина работите на тери-
торията на Габрово, защо 
решихте да дойдете имен-
но тук? а и имам усеща-
нето, че сте с габровски 
корен?
	 -	 Да,	 роден	 съм	 в	
Габрово	на	датата,	в	която	

се	 отбелязва	 празника	 на	
Габрово	-	17	май,	израснал	
съм	в	Габрово.	Та,	може	би	
това	е	и	осъществяването	
на	една	моя	лична	детска	
мечта.	А	 и	 видях	 възмож-
ност	 за	 осъществяването	
й.
 - Защо считате, че IT-
секторът дава най-голе-
мите възможности в мо-
мента?
	 -	 По-скоро	 зависи	 в	
какъв	 смисъл	 големи.	 Са-
мият	 аз	 смятам,	 че	 дава		
добрите	 възможности	 от	
гледна	 точка	на	развитие-
то,	 което	 предлага,	 раз-
нообразността	 на	 самата	
работа,	която	е	в	IT-сфера-
та.	 Смятам	 също	 така,	 че	
IT-сферата	 придава	 едно	
мислене	 и	 професионали-
зъм	 на	 хората,	 които	 ра-
ботят	в	нея,	което	е	нужно	
в	 частност	 на	 България,	
а	 и	 на	 цялото	 общество.	
Освен	това	и	финансовата	
реализация	 на	 IT-сферата	
е	 на	 доста	 високо	 ниво,	

което	не	е	тайна	за	нико-
го.	Нямам	статистическата	
информация,	 но	 наисти-
на	 смятам,	 че	 работата	 в	
IT-сектора	 е	 доста	 добре	
платена.
 - Видях, че в залата 
има и хора, които не са 
от IT-сектора, но проявя-
ват интерес към „Gabrovo 
Digital Summit“, на тях как-
во пожелаете? Удовлет-
ворен ли сте, че сред пуб-
ликата в залата присъст-
ват и подобни личности?
	 -	 Много	 се	 радвам,	
че	 има	 и	 такава	 публика.	
И	 честно	 да	 си	 призная	
се	надявах	да	присъстват	
и	 такива	 хора,	 тъй	 като	
както	 казах	 и	 в	 самата	
си	 лекция,	 това	 събитие	
не	 е	 предназначено	 само	
и	 единствено	 за	 хората	
от	 IT-сектора,	 тъй	 като	 в	
IT-сферата	 има	 място	 за	
всички,	 които	 имат	 же-
лание	 за	 развитие,	 тру-
долюбиви	 са,	 мотивирани	
са	 и	 искат	 да	 гонят	 и	 да	

постигат	 мечтите	 си.	Така	
че,	 аз	 съм	 адски	 щаст-
лив,	че	има	хора	и	извън	
IT-сектора,	 че	 всъщност	
има	 толкова	 много	 при-
състващи	в	зала	„Възраж-
дане“	 на	 „Gabrovo	 Digital	
Summit“.	И	се	надявам	да		
им	 е	 интересно.	 Надявам	
се	по	някакъв	начин	да	ги	
запалим.	 Надявам	 се	 да	
им	 предадем	 нашето	 по-
зитивно	 мислене,	 защото	
наистина	 се	 опитваме	 да	
бъдем	 позитивни,	 докол-
кото	можем.	И	ако	успеем	
дори	 малко	 в	 тези	 наши	
намерения,	 на	 когото	 и	
да	 било,	 независимо	 от	
коя	 сфера,	 лично	 аз	 бих	
бил	 щастлив	 и	 за	 мен	
това	би	било	успех.	Защо-
то	не	бива	да	забравяме,	
че	късметът	е	това,	което	
става,	 когато	 подготовка-
та	 срещне	 възможността	
за	развитие.	А	най-важно-
то	днес	е,		че	сме	длъжни	
да	 се	 подготвим	 за	 бъде-
щето,	което	е	дигитално.

Божидàр Бошнàков:  "IT-ñферàòà е инòереñнà и примàмливà"
сТЕФКа БУРмОВа

	 В	 събота	 зала	 „Възраждане“	 в	 Габрово	 компанията	 за	
разработване	на	иновативни	дигитални	платформи	FFW	събра	
най-успелите	млади	представители	на	IT-сектора	от	страната.	
Встъпителните	 думи	 на	 събитието	 „Gabrovo	 Digital	 Summit“	
на	 Божидар	 Бошнаков,	 ръководител	 на	 габровския	 офис	 на	
FFW,	 бяха	 свързани	 с	 предимствата	 които	 дава	 работата	 в	
IT-сферата,	 както	 и	 какво	 изисква	 тя	 от	 хората.	 А	 именно	
„отдаденост,	 неистово	 желания	 за	 работа,	 здраво	 бачкане,	
постоянство,	професионално	отношение,	нива	на	работа	близо	
до	съвършенството,	както	и	всекидневна	готовност	за	учене	
на	нови	неща“.	Според	Божидар	Бошнаков	в	България	се	раждат	
уникални	хора	и	всички	родни	таланти	имат	място	в	България.	
А	нашата	страна	е	прекрасно	място	за	развитието	на	IT-сфе-
рата,	поради	високите	доходи	в	нея,	възможност	за	работа	на	
световно	ниво	от	родното	място,	както	и	наличие	на	кадърни	
хора	на	локално	ниво.

продължава от стр. 1
Тези	 хора	 се	 нуждаят	

от	подкрепа.
- И може би, те са се 

чувствали самотни?
-	 Може	 би,	 да.	 Може	

би	има	и	нещо	такова.	Но	
ние	 искаме	 да	 акцентира-
ме	и	на	друго,		че	самата	
среда	 –	 те	 са	 от	 Габрово	
и	региона	–	създава	арти-
ста	 по	 особен	 начин.	 Тук	
му	 влияе	 всичко,	 което	 е	
около	 него.	 Заради	 това	
решихме,	 че	 хора,	 родени	
в	 Габрово	 и	 израсли	 в	
Габрово	 ще	 бъдат	 пред-
ставени		на	тази	изложба	
-	 „ВНИМА!НИЕ“.	 Като	 се	
надяваме	 този	 проект	 да	
се	разрасне	и	да	включи	и	
по-голям	регион.	

Искам	да	благодаря	на	
Маргарита	 Доровска,	 ди-
ректор	 на	 Музея,	 защото	
заедно	 разработихме	 кон-
цепцията,	тя	ме	покани	да	
курирам	изложбата	и	най-
вече	да	курирам	селекция-
та	на	артистите.

- Защо точно върху 
тези творци се спряхте, 
точно върху тези от спи-
съка с авторите, които 
участват в изложбата?

-	 Няма	 нещо	 специал-
но	 като	 отношение.	 Прос-
то	това	са	артисти,	с	кои-
то	 аз	 съм	 работила,	 кои-
то	 познавам	 добре,	 знам	
тяхното	 творчество.	 Сега	
селекцията	се	оказа	 труд-
на,	 защото	 имахме	 много	
малко	 време	 –	 месец	 и	
половина,	 за	 да	 открием	
нови	и	нови	имена.	Макар	
че	 много	 ми	 помогнаха	
и	 колеги	 от	 севлиевските	
галерии,	 които	 ми	 пред-
ставиха	 хора	 от	 този	 ра-
йон,	 от	Трявна	 от	 галерия	
„Гъбенски“	–	също.	И	така,	
може	би,	ако	имах	повече	
време	щеше	да	има	и	по-

голям	 набор	 от	 артисти.	
Макар	 тук	 да	 предлага-
ме	27	артисти,	което	не	е	
никак	 малко.	 Затова	 ние	
курираме	 изложбата,	 като	
не	 акцентираме	 на	 име-
ната.	В	последния	момент	
„извадихме“	 имената,	 за	
да	може	вниманието	да	се		
насочи	като	една	платфор-
ма	на	младите.

- считате ли, че теже-
стите на прехода, дадоха 
отражение върху твор-
чеството на младите ху-
дожници, върху тяхното 
развитие като мисъл, като 
размах в изкуството?

-	Това	е	неизбежно.	И	

колкото	 в	 по-интересни	
времена	живеем…

- … както са казали 
китайците в своето про-
клятие „Да живееш в ин-
тересно време“ …

-…	 толкова	 повече	 се	
разбунтува	мисълта.	Вдъх-
новението	 е	 от	 различни	
страни.	 Страданието,	 лип-
сите,	които	имат	артистите	
–	 те	 са	 много	 важни	 за	
тяхното	развитие.

- не Ви ли се стру-
ва, че точно страдание-
то ражда голямото изку-
ство?

-	Не	само	ми	се	стру-
ва,	 то	 е	 така.	То	 е	 дока-

зано	 във	 времето.	 Нека	
само	 погледнем	 и	 в	 ли-
тературата,	 и	 във	 всички	
жанрове	 на	 изкуството	 –	
опера,	балет,	да	се	върнем	
назад	във	времето	и	ще	го	
открием	навсякъде.

- Един алексей тол-
стой, написал запомня-
щите се първи изречения 
в романа „ана Карени-
на“ – „Всички щастливи 
семейства си приличат. 
Всяко нещастно семей-
ство е нещастно по свое-
му“, както и всеки творец 
навярно?

-	 Точно	 така	 е.	 И	 на-
шите	 художници,	 които	са	

образували	своето	светоу-
сещане		и	са	го	получили	
пак	 от	 нашия	 регион.	 И	
ако	 бъдем	 сантиментал-
ни	 това	е	отражението	от	
реката,	 от	 планината,	 от	
всичко,	 което	ни	 заобика-
ля.	 От	 природата,	 от	 ико-
номическите	 сътресения,	
от	 умиращата	 индустрия.	
Но	и	от	славното	минало	и	
новото,	което	се	заражда.

- самата Вие удовлет-
ворена ли сте от това, 
което е показано във 
„ВнИма!нИЕ“?

-	 Удовлетворена	 съм	
от	 естетиката,	 която	 се	
получи	в	тази	зала.	Първо,	
за	 мен	 беше	 голямо	 от-
говорност	 да	 селектирам	
изложба	 след	 изложба	
на	 Големия	 Кристо,	 която	
също	 беше	 много	 добре	
курирана.

- Усещахте ли извес-
тен страх, притеснение 
дали ще се справите?

-	Аз	и	сега	имам,	преди	
публиката	да	е	минала	да	
види	 нещата	 на	 нашите	
автори.	Но	се	надявам	да	
се	 обърне	 внимание	 на	
всичко	 тук.	 Ето,	 там	 до	
входа	на	 залата	 пише	 „27	
птици…“,	 които	 просто	 да	
наблюдаваме	 като	 орни-
толози.

- 27-те млади таланта 
като 12-те бели лебеда от 
приказката на андерсен? 
И това са 27 млади и ам-
бициозни хора?

-	 Нещо	 такова,	 но	 не	
са	 само	 те.	 Има	 и	 други,	
които	ще	бъдат	показани.

- В какъв времеви пе-
риод да ги очакваме?

-	Тази	изложба	ще	про-
дължи	 6	 месеца.	 Но	 все	
още	не	мога	да	кажа,	кога	
ще	започне	следващият	ни	
проект.	 Тепърва	 предстои	
развитие.

Ивà Съйковà: „Средàòà ñъздàвà 
àрòиñòà по оñоáен нàчин"

Мартин Николов

Тази	 година	 над	 90	
човека	 присъстваха	 на	
празника	 на	 21	 ноември	
в	 читалище	 "Дядо	 Стойно	
-	 1927”	 в	 Поповци.	 Денят,	
в	 който	 малката	 Мария	
прекрачила	 прага	 на	 хра-
ма	и	в	християнския	свят,	
това	е		Въведение	Богоро-
дично,	 семейството	 сим-
волично	 се	 събира	 око-
ло	трапезата,	след	като	е	
завело	 своите	 неженени	
деца	в	храма.

В	словото	си	за	праз-
ника	 Въведение	 Богоро-
дично	отец	Стефан,	заедно	
с	 кмета	 Румяна	 Иванова,	
постави	 началото	 на	 съ-

биране	на	дарения	за	по-
строяването	 на	 параклис	
на	Св.	 Богородица	 на	 по-
ляната	 на	 Куката,	 където	
традиционно	вече	8	години	
кметство	и	читалище	орга-
низират	 голям	 Богороди-
чен	 събор	 с	 участието	 и	
на	децата	от	Детско	лято.

В	 голямото	 семейство	
на	 читалището	 традиция	
стана	 на	 този	 ден	 да	 се	
поздравяват	 семействата,	
чествали	 своите	 златни	 и	
сребърни	 сватби	 през	 го-
дината.	

Поздравени	бяха	за	тяхна-
та	50,	60,	70	и	80-годишнина	
Гана	 Курумилева	 –	 Мрахори,	

Минка	Иванова	 -	Куката,	Илия	
Георгиев	 -	 Куката,	 Петър	 Ту-
лешков	 -	 Прахали,	 Дешка	 Ве-
лева	–	Прахали,	Димо	Манолов	
-	Поповци,	Николина	Карлова	 -	
Гледаци,	Спас	Хараланов	-	Кука-
та,	Ветка	Георгиева	-	Гледаци,	
Андон	Дончев	-	Куката,	Лиляна	
Мандалиева	 -	 Куката,	 Марга-
рита	 Колева	 -	 Куката,	 Татя-
на	Димова	 -	Мрахори,	Ивелина	
Вълкова	 -	 Куката,	 Цоньо	 Ива-
нов	 -	Куката,	Ева	 Григорова	 -	
Куката,		Маргарита	Иванова	–	
Куката,	Георги	Данев	-	Куката,	
Илиана	Дочева	-	Кукатa. 

Специален	 беше	 поз-
дравът	 към	 95-годишната	
доброволка	на	читалището	

баба	 Кунчи.	 Да	 са	 живи	
и	 здрави,	 за	 радост	 на	
своите	 близки,	 и	 да	 са	
добър	 пример	 на	 младите	
поколения,	така	ги	поздра-
ви	кметът	Румяна	Иванова.	

Като	 за	 празник	 юби-
лярите	и	всички	гости	бяха	
поздравени	от	ВГ	„Настро-
ение”	 към	 НЧ	 „Габрово-	
2002”	 с	 ръководител	 Цан-
ка	 Иванова,	 корепетитор	
Пейко	 Христов,	 	 Клуб	 за	
народни	 танци	 „Балкан-
джии”	с	ръководител	Янка	
Колева	 и	 ВГ	 „Росна	 кит-
ка”.	 С	 особена	 радост	 и	
умиление	бяха	посрещнати	
малките	танцьори	от	IV	„б“	

клас	на	СУ	„Отец	Паисий”	
-	 Габрово	 и	 техния	 танц	
„Вечеряй,	Радо”.

Спретната	беше	трапе-
за	с	пити,	баници,	сладки	
и	бонбони,	дадени	от	юби-
лярите	 за	 всички	 присът-
вали	да	са	живи	и	здрави	
и	 да	 споделят	 радостните	
си	 мигове	 в	 семейства-
та	 си	 и	 в	 читалището	 и	
през	 следващите	 години.	
Читалищното	 ръководство	
беше	подготвило	подаръци	
за	 спомен	 и	 музикален	
поздрав	за	всеки.	

А	както	на		всеки	праз-
ник,	накрая	се	изви	кръш-
но	хоро.

В Поповци ñъáирàò зà пàрàклиñ нà ñв. Боãородицà
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продължава от стр. 1
	 НАСТОЯВАМЕ:
 1. народното събрание да приеме 
до края на декември промени в Из-
борния кодекс, които да са свързани 
с повишаване на равнопоставеност-
та и справедливостта на всички учас-
тници в изборите – партии, коалиции 
и независими кандидати.
 •	Да	се	премахне	предимството	на	
досегашните	партии	и	коалиции,	които	
имат	 представителство	 в	 българския	
или	 европейския	 парламент.	 Няма	
никаква	 логика	 някой,	 на	 който	 ман-
датът	е	изтекъл,	да	придобива	права,	
за	които	няма	никакво	основание.	Не	
може	да	бъде	допуснато	и	съотноше-
ние	между	партиите,	 каквото	същест-
вува	в	РИК	или	ОИК.
 •	В	деня	на	изтичане	на	мандата	
на	правителството	Президентът	да	на-
значава	 служебно	 правителство,	 кое-
то	организира	и	провежда	парламен-

тарните	избори	и	работи	до	избиране	
на	 ново	 правителство	 от	 Народното	
събрание.
 •	Да	се	промени	начинът	на	фор-
миране	 на	 секционни	 избирателни	
комисии,	 като	 консултациите	 бъдат	
заменени	 с	 жребий.	 В	 жребия	 могат	
да	 участват	 представители	 на	 всички	
регистрирани	кандидати	за	съответни-
те	избори,	на	които	са	заявени	канди-
датурите	 по	 определен	 ред.	 Запазва	
се	изискването	нито	една	партия	или	
коалиция	да	няма	мнозинство	в	СИК.
 •	За	членове	на	СИК	могат	да	бъ-
дат	издигани	кандидати,	 които	прите-
жават	най-малко	средно	образование.	
За	 председател,	 зам.-председател	 и	
секретар	на	СИК	кандидатите	 трябва	
да	 притежават	 задължително	 висше	
юридическо,	техническо	или	икономи-
ческо	 образование	 –	 бакалавър	 или	
магистър.
 •	 Преброяването	 на	 гласовете	 за	

кандидатските	 листи	 да	 се	 провеж-
да	 от	 специални	 преброителни	 ко-
мисии	 към	 РИК	 (ОИК),	 в	 които	 да	
имат	участие	представители	на	всички	
участници	 в	 изборите,	 да	 се	 осигури	
възможност	 на	 всички	 застъпници,	
наблюдатели	 и	 представители	 на	 ме-
дии	да	видят	и	се	убедят,	че	обявеният	
резултат	 съответства	 на	 отбелязания	
в	бюлетината.
 •	 Продаването	 и	 купуването	 на	
гласове,	 както	 и	 опитите	 за	 фалши-
фициране	 на	 изборните	 резултати	 да	
бъдат	санкционирани	с	много	по-теж-
ки	наказания,	които	да	възпират	най-
вече	 инициаторите	 и	 организаторите	
на	купуване	на	гласове.
 2. Централната избирателна ко-
мисия: 
 •	Да	осигури	използваните	съоръ-
жения	за	машинно	гласуване	да	бъдат	
със	 софтуер,	 който	 е	 верифициран	 и	
валидиран	от	трета	независима	стра-

на.
 •	 Да	 изиска	 използвания	 от	 „Ин-
формационно	обслужване“	АД	софтуер	
да	бъде	верифициран	и	валидиран	от	
трета	независима	страна.
 •	 При	 всяка	 подадена	 жалба,	
свързана	 с	 поправки	 в	 протокол	 на	
СИК	е	длъжна	в	срок	от	3	дни	да	оси-
гури	 повторно	 преброяване	 на	 бюле-
тините	в	присъствие	на	представители	
на	жалбоподателя.
 •	Да	осигури	проверка	за	гласува-
не	на	един	избирател	повече	от	един	
път	не	само	в	страната,	а	и	в	чужбина	
и	при	установяване	на	такива	случаи	
гласовете	да	се	считат	за	невалидни.
 •	 Да	 изложи	 становището	 си	 ще	
бъде	 ли	 внедрен	 стандарта	 ISO/TS	
17582:2014
Системи	за	управление	на	качеството	
 •	Специфични	изисквания	за	при-
лагането	на	ISO	9001:2008	за	изборни	
организации	на	всички	нива	на	упра-

вление	след	предстоящата	му	ревизия	
(ISO/DTS	17582).
 3. министерският съвет:
 •	 Да	 възложи	 на	 ГРАО,	 МВР	 и	
НСИ	до	 края	на	м.	март	 да	изготвят	
съгласувани	 списъци	 на	 имащите	 из-
бирателни	права	български	граждани.
 •	 Да	 подмени	 ръководството	 на	
„Информационно	обслужване“	АД,	още	
повече,	 че	 генералният	 директор	 от-
давна	е	преминал	пенсионна	възраст.	
Неговото	присъствие	в	дружеството	и	
нежеланието	 му	 ползваният	 софтуер	
да	 бъде	 верифициран	 и	 валидиран	
поражда	сериозни	съмнения	за	прист-
растия	при	отчитане	на	 крайните	ре-
зултати	от	проведените	избори.
	 Неизпълнението	 на	 тези	 важни	
промени	в	организацията	на	предсто-
ящите	избори	ще	засилят	у	нас	убеж-
дението,	 че	 управляващите	 не	 искат	
изборите	 в	 България	 да	 са	 демокра-
тични,	равнопоставени	и	честни.

мИКаЕЛа ЕнГЕЛ е	
правнучка	 на	 Иван	 Хад-
жиберов	 от	 дъщеря	 му	
Недка	 (1889-1971),	 която	
се	 жени	 за	 Георги	 Мин-
чев	 Мушанов	 (1879-1943)	
от	 Русе.	 Родена	 е	 в	 Со-
фия	 през	 1947	 г.	 Майка	
й,	 Дора	 (Тодорка)	 Муша-
нова	 (1920-1994)	 е	 бале-
рина	 и	 художничка.	 Дядо	
й,	 Георги	 Мушанов	 е	 ро-
дом	 от	 Дряново,	 син	 на	
Минчо	 и	 Пенка	 Мушано-
ви.	Следвал	е	математика,	
физика	 и	 астрономия	 във	
Франция,	 в	 един	 период	
е	 бил	 учител	 по	 физика	
в	 гимназия,	 а	 по-късно	
става	 фабрикант	 и	 тър-
говец.	 Живее	 в	 Русе,	 но	

е	 собственик	 в	 Кожарска	
фабрика	„Изгрев“	в	Габро-
во,	 подпредседател	 на	
Търговско-индустриалната	
Камара	 в	 Русе	 и	 член	 в	
Управителния	съвет	на	За-

страхователно	 дружество	
“България”	в	Русе.	Бащата	
на	Георги	Мушанов,	Минчо	
Мушанов	 е	 брат	 на	 Сто-
ян	 Мушанов	 от	 Дряново	
-	 един	 от	 позабравените	
днес	 съмишленици	 и	 дей-
ци	 на	 национално-освобо-
дителното	 движение,	 член	
на	Русенския	частен	рево-
люционен	 комитет.	 Него-
вите	 родственици,	 Диана	
и	 Фани	 Арнаудови	 пода-
риха	 на	 Държавен	 архив	
–	 Габрово	 родословното	
дърво	 на	 Рода	Мушанови,	
където	в	един	от	клонове-
те	е	семейството	на	Недка	
Мушанова	 –	 дъщеря	 на	
Иван	Хаджиберов.

Днес,	 за	 Микаела	 Ен-

гел,	 която	 е	 женена	 за	
евреин	и	живее	в	Израел,	
е	 важно	 да	 запази	 родо-
вата	 си	памет	 и	 децата	й	
да	познават	корените	си	в	
България	 и	 да	 се	 гордеят	

с	това.		От	1994	г.	тя	всяка	
година	 е	 със	 семейството	
си	 в	 България	 и	 връзка-
та	 й	 с	 Родината	 е	 много	
силна.	 До	 преди	 година	
е	 мислила,	 че	 всичко	 е	
загубено,	 изтрито,	 забра-
вено,	 	 разрушено	 и	 пору-
гано.	 И	 ето,	 че	 се	 явява	
филмът	на	Милен	Василев	
и	Емил	Михов	за	прадядо	
й	Иван	 Хаджиберов	 “Дър-
зостта	да	бъдеш	пръв”.	За	
нея	 те	 са	 „големи	 тво-
рци,	 идеалисти	 и	 родо-
любци,	 а	 техният	 филм	
възвръща	 достойнството	
на	един	 	 велик	стопански	
деятел	 на	 България“.	 От	
този	 момент	 желанието	 й	
да	 търси	 още	 и	 още	 све-
дения	за	семейството	си	в	
България	 е	 много	 голямо.	
И	 ако	 преди	 е	 смятала	 ,	
че	 коренът	 й	 е	 от	 Русе	 и	
София,	то	сега	й	е	напъл-
но	ясно,	че	коренът	й	е	от	
Габрово	и	Дряново	(праба-
ба	 й,	 Тодорица	 Хаджибе-
рова	 е	 дъщеря	 на	 Хаджи	
Сава	 Иванов	 (1814-1904)	
-	 кмет	 на	 Временното	 об-
щинско	управление	в	Дря-
ново,	 1877-1879	 г.).	 „Това,	
от	което	съм	била	лишена	
в	 миналото	 се	 връща	 с	
пълна	 сила“,	 споделя	 г-жа	
Енгел.

При	престоя	си	в	Бъл-
гария	тази	година,	започва	
усърдно	 да	 търси	 гроба	
на	 прабаба	 си	 и	 прадядо	
си,	 чийто	 кости	 са	 пре-
местени	 след	 взривяване	
на	семейната	гробница	на	
Хаджиберови.	 С	 помощта	
на	 братовчед	 си	 Асен	 -	

внук	 на	 Елена	 Берова	 Ге-
нова,	 разбира,	 че	 костите	
на	Иван,	Тодорица	и	Беро	
Хаджиберови	са	погребани	
тайно	в	гроба	на	Констан-
тин	и	Елена	Генови	(Елена	
–	 другата	 дъщеря	 на	 Хад-
жиберови)	 в	 централните	
гробища	в	София.	

Намират	гроба	в	лошо	
състояние.	На	надгробната	
плоча	 са	 изписани	 	 име-
ната	 на	 Иван,	 Тодорица,	
Иванка,	 Сава,	 Константин	
и	 Елена.	 Заедно	 с	 бра-
товчедите	си	Асен	Генов	и	
Даниела	Бабикиян	 възста-
новят	гроба	и	на	надгроб-
ната	 плоча	 добавят	 име-
ната	 и	 на	 Беро	 и	 Недка,	
за	да	са	всички	заедно	на	
плочата.	Имената	на	Иван,	
Тодорица	и	Беро	Хаджибе-
рови	 не	 са	 записани	 в	
регистрите	 на	 гробището,	
страхували	 са	 се	 да	 ги	
обявят	 в	 ония	 времена	 и	
както	Микаела	казва,	като	
„гроб	 на	 незнайния	 войн“.	
Г-жа	 Енгел	 дари	 снимки	
на	 възобновения	 гроб	 и	
схемата	 на	 Централните	
софийски	 гробища,	 където	
е	 отбелязана	 мястото	 му	
и	 където	 габровци,	 могат	
да	 положат	 венец	 и	 се	
преклонят	пред	паметта	на	
Патриарха	 на	 габровската	
индустрия.

Своите	 спомени	 г-жа	
Микаела	 Енгел	 разказа	 в	
интервюта	за	БНР	и	вест-
ник	 „100	 вести”,	 в	 които	
заявява,	че	не	получените	
в	 наследство	 гори,	 ниви	
и	 компенсаторни	 записи	
за	имотите	на	Хаджиберов	

са	 ценни	 за	 семейството.	
Щастлива	е,	че	в	нейното	
семейство	 носят	 неговата	
инициативност	 и	 неговите	
качества	 са	 тяхното	 голя-
мо	наследство.	

Гордеят	 се	 с	 неговата	
филантропия,	 предприем-
чивост	 и	 изобретателност,	
за	 която	 са	 го	 наричали	
„Японецът	 на	 Балканите“.	
С	 нескрита	 гордост	 зая-
вява,	 че	 и	 те	 като	 него,	
са	 „хора	 отворени	 към	
обществото,	 чувствителни	
към	отсрещния	и	борчески	
натури“.	

За	 нея	 името	 на	 Бъл-
гария	 е	 много	 важно,	 а	

времето	 прекарано	 тук,	
никога	не	й	е	достатъчно.

ДаРЕнИЕто на ДВЕ-
тЕ фамИЛИИ За ДъРжа-
ВЕн аРхИВ – ГаБРоВо

Микаела	 Енгел	 дари	
на	 Държавен	 архив	 –	
Габрово	над	35	документа	
в	 дигитален	 вид	 с	 мно-
го	високо	качество,	които	
внасят	 нова	 и	 интересна	
информация	 и	 може	 да	
предизвикат	 интерес	 за	
продължение	на	филма	за	
Хаджиберов.	 Тя	 предоста-
ви	 и	 своята	 биография,	
биографии	на	вуйчо	й,	Ни-
кола	 Георгиев	Мушанов	 и	
майка	 й,	 Дора	 Мушанова	
и	 разказа	 с	 голямо	 въл-
нение	за	връзката	на	Хад-
жиберовия	 и	 Мушановия	
родове.

Сред	 дарението	 са	
прекрасни	портрети	на	ми-
нистъра	 Никола	 Стойчев	
Мушанов	 и	 съпругата	 му,	
Райна	Мушанова	с	посве-
щение	 на	 кумците	 им	Не-
дка	Хаджиберова	и	Георги	
Минчев	 Мушанов	 (1931,	
1937);	Сватбени	снимки	на	
Недка	 и	 Георги	 Мушанов	
и	на	техните	деца,	снимки	

на	 семейството	 на	 Иван	
Хаджиберов	 -	 на	 Сава,	
Недка	 и	 Елена;	 снимки	
от	 погребението	 на	 Тодо-
рица,	 съпругата	 на	 Иван	
Хаджиберов,	 на	 което	 се	
вижда	 множеството	 хора,	
които	й	отдават	почит;	на	
Васил	Беров	–	племенник	
на	Ив.	Хаджиберов;	сним-
ки	 на	 фабриката	 на	 Ив.	
Хаджиберов	и	др.

Дарените	 документи	
дават	 допълнителна	 ин-
формация	 за	 семейството	
на	Иван	Хаджиберов:	това	
са	родословното	дърво	на	
рода	 Хаджиберови,	 кръ-
щелни	 свидетелства	 на:	

Недка	 Хаджиберова	 –	 дъ-
щеря	 на	 Иван	 Хаджибе-
ров,	 кръстена	 от	 свеще-
ник	Васил	Михов.	23	септ.	
189[6]	 г.	 в	 Габрово;	 Дора	
Мушанова	(внучка	на	Иван	
Хаджиберов	 и	 майка	 на	
Микаела	 Енгел)	 с	 кръст-
ник	 Никола	 Стойчев	 Му-
шанов	 (1922);	 Никола	 Ге-
оргиев	Мушанов	-	внук	на	
Иван	 Хаджиберов	 (1924)	
с	 кръстник	 Никола	 Стой-
чев	 Мушанов.	 В	 свиде-
телство	 за	 венчание	 на	
Георги	 Минчев	 Мушанов	
(роден	в	Дряново)	и	Недка	
Ив.	Хаджиберова	в	Габро-
во	 на	 7	 септември	 1919	
г.,	 ръкописно	е	направено	
уточнението,	 че	 бракосъ-
четанието	 се	 извършило	
във	 фабриката	 на	 Иван	
Хаджиберов.	Кумуват	сем.	
Никола	Мушанови.

Имаме	 обещание	 от	
г-жа	 Микаела	 Енгел	 след	
време,	 някои	 от	 докумен-
тите	да	бъдат	предадени	в	
Държавен	архив	–	Габрово	
в	 оригинал.	Ще	 я	 очаква-
ме	 и	 следващата	 година,	
за	 която	 както	 сама	 се	
изрази	 вече	 има	 “гранди-

озни”	планове	за	градивни	
проекти.	Ще	 доведе	 отно-
во	своите	деца	и	внуци,	за	
да	опознаят	още	по-добре	
Габрово,	Дряново	и	Бълга-
рия,	а	ние	ще	се	радваме	
да	ни	гостуват	отново.

Днес	 публикуваме	
снимка	 на	 възстановения	
гроб	 в	 Софийските	 гроби-
ща,	 където	 са	 положени	
костите	на	Иван,	Тодорица	
и	Беро	Хаджиберови,	пре-
местени	 след	 взривяване	
на	семейната	им	гробница.	

За	 тази	 снимка	 г-жа	
Енгел	 даде	 право	 първо	
Държавен	архив	–	Габрово	
да	я	публикува.

Държàвен àрхив - Гàáрово пуáликувà зà пръв 
пъò ñнимкà нà ãроáà нà Ивàн Õàджиáеров
Микаела Енгел, правнучка на индустриалеца, и негови наследници откриха препогре-
баните тайно тленни останки на Хаджиберов и съпругата му в Софийските гробища

сТЕФКа ВасиЛЕВа, НачаЛНиК ОТдЕЛ 
„дъРЖаВЕН аРхиВ” - ГаБРОВО

 Това лято екипът на Държавен архив - Габрово 
имаше високата чест да се срещне с наследниците 
на две големи фамилии със значимо присъствие в 
националната история – на патриарха на габров-
ската индустрия Иван Хаджиберов и на Никола 
Стойчев Мушанов - виден български политик, един 
от водачите на Демократическата партия през 
първата половина на XX век, министър-председател 
начело на три правителства през 1931 – 1934 годи-
на, роден в Дряново.

 Семейството на габровския индустриалец Иван Хаджиберов. [1923]. Седнали отляво на-
дясно: Тодорица и Иван Хаджиберови; детето е внучката им Дора Георгиева Мушанова; Прави 
отляво надясно: Елена Хаджиберова, Георги Минчев Мушанов и Недка Мушанова, Николай Геор-
гиев (съпруг на Иванка Хаджиберова)

На празника на българските архивисти, 10 октомври 2018 г., отляво-надясно: Милен Василев, 
Диана Арнаудова, Стефка Василева, Микаела Енгел, Емил Михов

 Гробът е на семейството Елена и Константин Генови 
(Елена е другата дъщеря на Иван Хаджиберов; дъщеря му 
Иванка (1887-1914) е погребана във Виена, Австрия, синът му  
Сава (1896-1966) - в Питсбург, Америка, а дъщеря му Недка 
– в Бояна, София). Така, днес наследниците събират цялото 
семейство на големия индустриалец. На гърба на паметната 
плоча са изписани имената на Недка - дъщерята на Иван 
Хаджиберов и на сина му Беро, чийто кости са препогребани в 
този гроб.  

Движение „Възход” предлàãà вàжни промени в орãàнизàцияòà нà предñòоящиòе изáори
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Център, 80 м2, ет. 2 68000 лв
Трендафил-2, 54 м2, ет. 1 32000 лв
Идеален център, 77 м2, ет. 2 84000 лв
Бичкиня, 74 м2, ет. 2, гараж 40000 eu
Колелото, 143 м2, ет. 3 82000 лв
Шив. мост, 100 м2, ет. 4 55000 лв
Бичкиня, 80 м2, ет.3, тухла, обз.62000 лв
Център, 83 м2, ет. 1, обз. 37000 eu
Младост, 75 м2, ет. 1 26500 eu
Еса, 120 м2, тухла, ет. 5 70000 eu
Дядо Дянко, 56 м2, тухла, с обз. дог.
КЪЩИ, ВИЛИ:
Трявна, център, 55м2, двор 175м2, отлич-
на 47000 eu
З.дърво,56м2,2-ет.,двор 500м2 11500 лв.

Новаковци, 130м2, двор 1300м2, отл. дог.
Янтра, стара къща, двор 1500м2 15000лв
Гергини,ЗП60м2,2-ет.двор 600м2 52000 лв
Михайловци,ЗП54м2, двор 1887м2 16000 лв
Г. могила, 57м2, двор 503м2 20000 eu
Стойчевци, 111 м2, двор 3 дка дог.
Лоза, 200 м2, двор 1,5 дка 40000 лв
Борово, 52м2, двор 466м2 31000 лв.
Варовник, 2-ет,110м2, гараж 45000 eu
ПАРЦЕЛИ: 
Думници, УПИ, 1640м2 34000 лв
Царева ливада, УПИ, 1280м2 7500 eu
Раховци,УПИ,850м2  6000 лв
С/у Техномаркет, УПИ, 3900м2 дог.
Борики, УПИ 5580 м2 20 лв/м2

Боженци, УПИ 1220 м2 20000 eu
Шенини, УПИ 672 м2 10000 лв
Гергини, УПИ, 1 дка 13000 лв
Костенковци, УПИ, 4448 м2 7 eu/м2

УПИ, 3200 м2, на Коня дог.
Киевци, 600 м2, проект 22500 eu
Източник, 1160 м2 3000 лв
Вел ков ци, 1600 м2 10 лв/м2

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ:
Земеделска земя на главен път 
Габрово - Севлиево, 3700 м2 дог.
ДАВА ПОД НАЕМ:
„Брянска“, магазин/офис, 20м2 150 лв
Еса, 3-стаен апартамент, ново строи-
телство, обзаведен 400 лв
ИЦ, стаи за студенти 100 лв

www.fokus-imoti.com
e-mail: fokus_imoti@abv.bg

0897/95 25 19

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Габрово, ул. “Цанко 
Дюстабанов” 18, ет. 1

29/10

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ДЯДО ДЯНКО, 
от 70 до 150 м2 250 €/м2

АПАРТАМЕНТИ:
Център, многостаен + гараж 80 000 лв
Сирмани,64м2,панел,след ремонт 55 000лв
Широк център, 90м2, тухла 30 000 лв
Трендафил-2,84м2, след ремонт 30 000€
Трендафил-1, 2-ст., панел 16 000  €

КЪЩИ:
Червена локва,96м2,500м2 двор 38 000 лв
Ц. ливада, 176м2, 580м2 двор 24 000 лв

Раховци, 122м2, 412м2 двор 28 000 лв
Влайчовци, 153м2, 1 дка, гараж 33 000 лв
Славовци, 250м2, 539м2 двор 33 000 лв
Поповци, 130 м2, 1100 м2 двор 29 999 лв
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:
Поповци, 500м2 2 900 €
Шенини, 488м2 3 000 €
Златевци, УПИ, 2360м2 9 000 €
Борики, УПИ, панорама, 660м2 дог.
Радичевец, УПИ, 534м2 7 500 лв

Златари, 777м2 15 000 лв
Лоза, 640 м2 3 900 лв
Боженци, УПИ, 600 м2 21 500 €
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв

ГАРАЖИ:
Еса, 20м2 12 500 лв
Младост, гаражна клетка  4 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, многостаен,обзаведен 500 лв
Център, офис, лукс, 120м2 480 лв
Център, магазин, 40м2 500 лв
Варовник, ап., 90м2 + гараж 500 лв
Младост, ресторант, 140м2 1 500 лв
Шиваров мост, магазин, 60м2 300 лв
КУПУВА: Многостаен в кв. Младост

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

066/866 006, 0897/999 595
ГАБРОВО, „РАДЕЦКА”, НАД 

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

05/11

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

недвижими имоти; строителство, ремонти, изолации, услуги; компютри

       Äèàìàíò
Габрово, „Могильов“ 47, 0888/765-290, bankov.stefan@abv.bg

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Помещение, идеален център, 25м2     9 000 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  

Колелото, 61м2, тухла 40 000 лв
Дядо Дянко, 3-стаен, тухла     41 000 лв
Дядо Дянко, двустаен, тухла        договаряне 
Борово, 2-стаен, лукс + изба  55 000 лв 

КЪЩИ В ГРАДА:  
Ид. център, 60м2, двор 360м2, тухла 16 000 лв
Бичкиня, 62 м2 РЗП, масивна, отлична     50 000 лв
Шивара, 100 м2 + гараж, двор 500м2      30 000 лв
Беленци, двуетажна, 70 м2, двор 300м2     31 000 лв
Еса, 2-етажна, 78м2, двор 1 дка + постр.  65 000 лв

КЪЩИ, ВИЛИ ИЗВЪН ГРАДА:  
Вила, масив, 45м2, двор 800м2 10 000 лв
Тодоровци, вила, 36м2, тухла,двор 600м2 17 000 лв
Богданчовци,къща,РЗП 100м2, двор 1 дка 35 000 лв
Борики, къща, 100м2, лукс, гараж        40 000 лв

ПАРЦЕЛИ:  
Идеален център, УПИ, 180 м2          договаряне 
ПРОДАВА/ПОД НАЕМ АПАРТАМЕНТИ В СОФИЯ

05/11

НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Д. Дянко, апартаменти 380 €/м2

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
Ид. център, ет. 2 39 000 €
Борово, ет. 3, 102м2 31 500 €
Идеален център 72 000 лв
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 42 000 €
До Куклен театър, ет. 6  70 000 €
К-с „Хр. Ботев”, ет. 5 47 000 €
Административен център, ет. 3 дог.
ИЦ, 2 ет., 120 м2 110 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ:
Гарата, ет. 4, тухла 41 500 лв
Ст. „Априлов“,тухлен, ет.3 72 000 лв
Младост,панел,среден,ет.4 56 500 лв
Голо бърдо, ет. 1 договаряне
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 62 000 лв
Младост, ет. 11, лукс, обз. 40 000€
КЪ ЩИ: 
Идеален център, 2-етажна, възмож-
ност за ново проектиране 82 000 €
Стефановци, етаж, 97м2 42 000 лв
„Баба Зара“, етаж, двор 36 500 лв

Златевци, масивна, РЗП 230 м2, двор 
1500 м2, гараж 95 000 лв
Габрово, 700 м2 земя 29 000 лв
Камъка, 800 м2 двор, за ново проек-
тиране 82 000 лв
Здравковец, 2-етажна + постройки, 
2 дка земя 29 000 €
Ясени,стара,битова, гараж 37 000 лв
Шиваров мост, 2 ет. 50 000 €
„Т. Иванов”, 2-ет., гараж 63 000 лв
Дебел дял, масивна 28 000 €
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
ИЦ, заведение, 80м2 31 000 €
ул. “Брянска”, магазин, ново строи-
телство, 55 м2 1200 €/м2

ВИ ЛИ, ПРОИЗВ. СГРА ДИ:
Дряново, вила, 2 дка двор 3 500 €
Вила с двор договаряне
Пр. халета-250м2,300м2,1000м2 дог.

Сгра да за ки но/за ве де ние, подобре-
ния, проект договаряне
Сгра да,ет.3,биз нес  цен тър 80 000 лв
ПАР ЦЕ ЛИ: 
Пройновци,4200м2, комуник. 8€/м2

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

Баба Зара, 700 м2 35 000 лв
До БКС, 10 дка 26 €/м2

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

Радичевец, 600 м2 10 500 лв
кв. Андреево, ок. 1 дка 10 500 €
Борики, 2800 м2 30 500 €
КУПУВА Н. СТР., ЦЕНТЪР, 3-СТАЕН
КУПУВА ПАРЦЕЛ НА ДОНИНО ИЛИ 
КОПЧЕЛИИ, ПАНОРАМА
КУПУВА СПЕШ НО! ДВУС ТАЕН ПА НЕ-
ЛЕН ГАР СО НИ Е РА - ПЛА ЩА ВЕД НА ГА

19/11

УЛ. “СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1, 066/80-55-65, 80-30-56

НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 
Лъката, 80 м2, ет. 3 36 799 eu
Шиваров мост, 90 м2, ет. 4 
   93 000 лв
Център, 60м2, ет. 5 30 000 eu
Радичевец, 45 м2, ет. 2, обзаведен
   18 900 eu

ТРИС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:
Баждар, 87м2, ет. 2         26 000 eu 
Варовник, 103м2, ет. 4     72 000 лв
Младост, 86м2, ет. 2        55 000 лв

Център, 78 м2, ет. 8        49 500 лв
Варовник, 80м2, ет. 1 57 000 лв
Боровото, 86 м2, ет. 4 46 500 лв
Младост, 88 м2, ет. 12 53 000 лв
ТРИС ТАЙ НИ ПАНЕЛНИ:
Русевци, 76м2, ет. 3 37 000 лв
Бичкиня, 75м2, ет. 3        36 000 лв
Трендафил-2, 76м2, ет. 3 39 000 лв
Сирмани, 62м2, ет. 6, обз. 45 000 лв

Трендафил-2, 78м2, ет. 4, обзаведен. 
   55 000 лв
ДВУС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:
Дядо Дянко, 61м2, 11 ет. 31 000 лв
ул. „Брянска“, 66м2, ет. 5 50 000 лв
Борово, 60 м2, ет. 2, лукс 30 000 eu
Падало, 58м2, ет. 8, ТЕЦ 43 000 лв
ДВУСТАЙНИ ПАНЕЛНИ:
Младост, 58м2, ет. 5, обзаведен, ТЕЦ      
36 500 лв
Бичкиня, 72м2, ет. 6        33 000 лв
Младост, 54м2, ет. 7, ТЕЦ  31 000 лв
ЕДНОСТАЙНИ: 
ул. „Чардафон“, 40м2, ет. 1, ремонти-
ран                            26 000 eu

Дядо Дянко, 44м2, ет. 1 42 000 лв
ЕТА ЖИ ОТ КЪ ЩИ: 
До „Кауфланд“, РЗП 102м2, двор 
83м2, полуобзаведен       20 000 eu
Дядо Дянко, РЗП 60м2, двор ид. ч. 
36 000 лв
Баждар, РЗП 125м2, ет. 2, обзаведен 
                                 45 000 eu
КЪ ЩИ В ГРА ДА: 

Баждар, двуетажна, РЗП 150м2, двор 
315м2                         44 900 eu
Дядо Дянко, двуетажна, РЗП 164м2, 
двор 356м2 70 000 лв
Камъка, РЗП 132м2, двор 453 м2 
                               60 000 лв
Шиваров мост, РЗП 209м2, двор 
490м2  44 900 лв 
Войново, РЗП 84м2, двор 831м2 2 5 
000 лв
Баждар, РЗП 250м2, двор 106м2 9 0 
000 еu
КЪЩИ ИЗВЪН ГРАДА:
Борики, РЗП 120м2, двор 500м2          

50 000 лв
Златевци, РЗП 120м2, двор 1680м2   

20 000 лв
ДА ВА ПОД НА ЕМ АПАРТАМЕНТИ, ЕТАЖИ:
Център, едностаен, обзаведен 300 лв
Лъката, тристаен, обзаведен 250 лв

Още над 2047 актуални оферти в нашия сайт www.regent.bg

www.regent.bg  

Габрово    066/800 810  0884/800 810
Севлиево 0675/35 566  0884/119 155

Габрово, ул. „Опълченска“ 13

ПРОДАВА СЕ ТРИСТАЕН 
ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, 
БУЛ. “МОГИЛЬОВ”, ЕТАЖ 2, 86 КВ. М.
ЦЕНА: 52 000 ЛВ.

РЕНОВИРАНА ВЪЗРОЖДЕНСКА КЪЩА В СЕЛО РАЧЕВЦИ. 
ДВОР ОТ НАД 2000 КВ. МЕТРА. 

ЦЕНА: 100 000.00 ЛВ.

сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива - 
0897/832-363.
ЧисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка: 0899/601-444.
кЪрТи  - справки на тел. 
0878/943-895
цялосТни и довърши-
телни ремонтни дейности 
- тел. 0884/662-261. [22, 
14]
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕдлага ВсиЧки Ви-
доВЕ сТроиТЕлни Ма-
ТЕриали. склад - бул. 
„Трети март“ 87, и мага-
зин на ул. „Капитан Дядо 
Никола“ 65, без почивен 
ден от 7.30 до 19 часа, 
справки на тел. 066/801-
501. [13, 11]
рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, хидроизола-
ция, саниране, улуци, дре-
наж и др. - 0895/810-504. 
[19, 17]
покриВни рЕМонТи, из-
мазване, комини, капаци, 
хидро- и топлоизолация. 
Бързо и качествено. Тел. 
0888/020-187. [17, 12]

изгражданЕ на подпор-
ни стени, дренажи, покри-
ви от А до Я - справки на 
тел. 0897/390-194. [17, 
12]
ФирМа сЪБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [24, 12]
МаЙсТор (проФЕсио-
налисТ) фаянс, теракота, 
гипсокартон и шпакловка 
- тел. 0899/702-795. [22, 
11]
Бригада изВЪршВа 
рЕМонТ на покриВи, 
хидро- и Топлоизола-
ции, улуци, довършителни 
вътрешни ремонти и др. 
Справки на тел. 0899/638-
875. [13, 8]
рЕМонТ на сТари по-
криВи, подМяна на 
улуци и ВароВи Ма-
зилки и почистване на 
комини и мръсни канали - 
справки на тел. 0876/416-
716. [11, 2]

аВТоВишка
сТроиТЕлна дЕЙносТ с 
автовишка и др. - справ-
ки на тел. 0889/909-727. 
[25, 6]

ВЪТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - справки на тел. 
0886/249-906
шпаклоВка, БоядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
шпаклоВка, БоядисВа-
нЕ, оБрЪщанЕ на про-
зорци, ВраТи, гипсо-
карТон, топлоизолация - 
справки на тел. 0877/888-
173. [11, 8]
ВЪТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/859-733. [11, 7]

изВЪршВа ВЪТрЕшни 
ремонти - справки на тел. 
0879/46-66-15. [11, 5]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - справки на 
тел. 0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895

израБоТВа
израБоТка на МЕТални 
консТрукции, гаражни 
и други врати, огради, па-
рапети - справки на тел. 
0885/943-808, 066/870-
546.

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802.
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 3]

коМини
проФЕсионално по-
ЧисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
справки на тел. 0897/704-
502.
коМиноЧисТаЧ - 
справки на тел. 0889/177-
737.
коМиноЧисТаЧ - 30 лв. 
- справки на тел. 0894/52-
52-58.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
Вик и ел. услуги. Под-
дръжка и ремонт по домо-
вете. Тел. 0876/000-084. 
[32, 16]
Вик МонТаж - справки 
на тел. 0882/407-493. [13, 
8]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 3]

дограМа

н и ко консТрукции 
оод произВЕжда и 
МонТира прозорЕ-
Чни сисТЕМи REHAU 
- тел. 0888/001-588, 
e-mail: nikopvc@abv.bg. 
[19, 10]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 22]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [4, 2]

поЧисТВанЕ
ЧисТя кЪщи - тел. 
0894/533-115. [11, 8]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [20, 16]

услуги
раБоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и та-
вани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж. Тел. 
0892/326-344.
коВаЧ - 0892/775-774.
касТрЕнЕ на опасни дър-
вета - тел. 0894/602-701. 
[20, 16]

рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[33, 18]
заВарЪЧни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 8]
рЕМонТ парна - тел. 
0899/754-147. [11, 4]
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[30, 3]

поддрЪжка коМпЮТри
инсТалация и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

градини, БасЕЙни

ландшаФТЕн ди-
заЙн, оФорМлЕниЕ 
и изпЪлнЕниЕ на 
дВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

диСтрибУтор 
на “жити” ад

оградна МрЕжа и оградни пана: плетени и 
заварени, поцинковани и с PVC; колове, аксесо-
ари; рабица, кокошкарска мрежа; сита, подложни 
мрежи. гВоздЕи: 70 модела на склад, 15 размера 

стоманени; за пневматични пистолети. ТЕлоВЕ: 
меки, твърди; поцинковани, помеднени; пчеларски, 
пломбажни; бодлива тел, тел с PVC, заваръчна тел, 
тел на пръти коВано жЕлязо. гаБиони

тел . 066/80 85 39, 0889/364 626  0886/650 175
гарата, хотел “янтра”, 1 етаж

всичко от тел 
на едно място

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА
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ÍÀØÈ ÊËÈÅÍÒÈ ÒÚÐÑßÒ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв

ноВи оФЕрТи за кЪщи на
 WWW.GABROVO.HOUSEпарТаМЕнТи
2-ст., Брянска, 80 м2,ет. 2/3,за ремонт 51 000 лв
2-ст., Еса, 62 м2, ет.13/13, южен, тухлен, PVC 
REHAU, след ремонт; пор. кухня 55 280 лв
2-ст., Г.Бърдо, 62 м2, ет.8/11, южен, тухлен, за 
ремонт; 43 280 лв
2-ст., Център, 79 м2, ет.3/6, южен, тухлен, PVC, 
обз., лок. парно с пелетна камина 72 000 лв
2-ст.,Лъката, 6 м2, ет. 2, НС, обз. 42 500 eu
2-ст.,Дядо Дянко, 60 м2,ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3-ст., Варовник, за ремонт, 80м2, ет. 1, над гара-
жи, гараж 28 м2  60 000 лв

3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет.5/5 56000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 137 000 лв
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст.,Ш.мост, 105 м2,етаж от къща, след 
ремонт,газ+гараж+едностаен 39 м2,  157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел,PVC 28 500 eu
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, с обзавеждане, 
таванска стая, гараж и маза 68 600 лв
3 ст.,Трендафил1,панел, 76 м2, ет.5/5 27600 лв
3-ст.,Център, 83м2,ремонтирана баня, възможност 
за газ 66500 лв
продаВа кЪщи, ЕТажи 

Ид. център,137м2 ЗП, отст. пр.строеж, за основен 
ремонт и реконструкция 51 800 eu

Етара, 73м2 ЗП, двор 286м2 11 800 eu
Етара, етаж от къщи, 120м2 ЗП, приземен етаж 48 
м2, 1/2 част от двор 324м2 35 900 eu
Колелото, 2-ет., 306м2 РЗП, 413м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Войново, 2-ет., 142 м2 РЗП, 1078м2 гараж, 
стопанска постройка 80 000 лв
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Драгановци, 3 спални+бани, двор 920м2 91 000 лв
Козирог, с плочи, ст. постр., 1385 м2 16 000 eu
Иванили, с плочи, стоп. потр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб стр.,229 м2 РЗП, 570м2 89 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Борово, 2-ет., РЗП 106 м2, за основен ремонт, 
или събаряне, двор 192 м2 21 200 лв.
Велчевци, 2-ет., РЗП 250 м2, за основен ремонт, 
панорама, двор 539 м2 33 200 лв
Орловци, 120-год. къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Стойчовци, 130-годишна къща, за реставрация, 
обзаведена  двор 3320 м2 52 200 лв.
Стойчовци, 130-годишна къща, отлична реставра-
ция, обзаведена  двор 2739 м2 172 200 лв
Къща на 6 км от Габрово, 211 м2 РЗП, 5 спални, 
НС 2015, двор 888 м2 139 500 eu
Къща на 3 км от Центъра ,240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 188 000 eu

Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 100 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu
продаВа парцЕли

Борово, 192м2, стара сграда 10 600 eu 
Тончевци, 1052м2 8 500 eu
Шенини, 480 м2, с подобрения 20 000 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Гачевци, УПИ, 1033 м2, до река 16 200 лв
Войново, УПИ, 949м2, изглед -язовира 16 900 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Борово, УПИ, 503 м2,  16 900 лв
Горни Бакойци, УПИ, 720 м2,  7 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Гайтани, 1176 м2, с проект 12 100 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново,до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг, бунгало, ток, 
вода 17 600 eu
Чехлевци, 1333 м2 + стара къща 11 000 лв
Чехлевци, 812 м2, трифазен ток 6 400 лв
Шести участък, УПИ, 286 м2 32 225 еu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Чехлевци, 500 м2 + бунгало 5 500 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Драгановци, УПИ, 2085 м2, ъглов 17 600 лв
Зелено дърво, 857 м2  договаряне
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu

Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци,1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок обезщетение
БизнЕс иМоТи

Произв. сграда 105 м2, отстъпено право на 
строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 139 000 лв
Хотел, Узана, 535 м2 РЗП, терен 1320 м2 дог.
Сграда, склад и рампа, 587 м2 234 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 399 000 лв
Ид. център, нощен клуб 80 м2 39 000 eu
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 
1500 м2 РЗП 193 800 eu
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu

Офис, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu
даВа под наЕМ

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв.
Лъката,2-ст., 1 ет., полуобзаведен, 200 лв
Младост,2-ст. 3 ет., след ремонт, обз 360 лв
НТС, офис -65 м2 300 лв
Адм. център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪрси 
под наЕМ

Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв
АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАСНЕ-
МАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР 
В ПИСМЕНА ФОРМА
ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДА-
ВАНЕ НА ИМОТ 

https://paragon-bg.com	•	https://gabrovo.house
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	0889	507112,	0885	812240
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EДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Градище, ет. 3, 40м2, монолит 21 000 лв
Бичкиня, тухла, 50 м2  26 000 лв

ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Автогара, 57м2, тухла, ет. 1 37 000 лв
Шиваров мост, 67м2, ет. 4, тухла 42 000 лв
Голо бърдо, 67м2, ет. 1, монолит 36 000 лв
Център, ет. 6, тухла 40 000 лв
Идеален център, 67м2, ет. 5, тухла 54 000 лв

ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Център, ет. 2, 80 м2, тухла 65 000 лв
Голо бърдо, ет. 3, 80 м2, тухла 52 000 лв
Еса, 80м2, ет. 3, тухла 52 000 лв
Център, ет. 1, 120 м2, тухла 30 000 €
Център, ет. 2, 120 м2, тухла 75 000 лв
Шиваров мост, ет. 2, 83м2 49 000 лв
Център, 89м2, монолит, ет. 7 63 000 лв
Трендафил-2, 76м2, ет. 4, панел 40 000 лв
Център, монолит, ет. 5 30 000 €
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 70 000 лв

КЪЩИ В ГРАДА:
Еса, двуетажна, полумасивна, с гараж, ЗП 75м2, 
двор 300м2 65 000 лв
Камъка, 2-ри етаж, 47м2 40 000 лв
Камъка, 1-ви етаж 20 000 €
Беленци, РЗП 110 м2, с 480 м2 двор 35 000 лв
Борово, ЗП 55м2, 300 м2 двор 20 000 лв

КЪЩИ В СЕЛАТА:
Поповци, 2-ет., полумасивна,1100м2 двор 35 000 лв
Поповци, триетажна, ЗП 96м2 договаряне
Драгиевци, ЗП 65м2, 3.100 дка двор 37 000 лв
Г.Росица, ЗП 101м2, гараж,1.615дка двор 67 000 лв
Сенник, двуетажна, с дюкян, РЗП 130м2 45 000 лв
с. Съботковци, ЗП 80 м2, 2 дка двор 15 000 €
Жълтеш, 2 къщи, РЗП 140м2,830м2 двор 60 000 лв
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 5 000 €
Янтра, двуетажна, с магазин 25 000 лв
Агатово, двуетажна, полумасивна 16 500 лв
Търхово, 2-ет., РЗП 140 м2, 3 дка двор 20 000 лв
Трапесковци, ЗП 70 м2, двор 500 м2 25 000 лв
Банковци, РЗП 74м2, масивна,1.3 дка двор 6 000 €
Яворец, двуетажна, 640 м2 двор 8 500 лв

ДРУГИ - ПАРЦЕЛИ, ПРОИЗВ. ПОМЕЩЕНИЯ:
Център, УПИ, 96м2 25 000 лв
Шиваров мост, УПИ, 600м2 27 000 €
Хаджицонев мост, УПИ, 700 м2 5 000 лв 
Стефановци, УПИ, 796м2 11 000 лв
Болтата, УПИ, 500м2 6 500 лв
ул. „Тотю Иванов“, УПИ 515м2 8 000 лв
Бичкиня, производствено помещение, РЗП 1264 м2 

двор 2312 м2 255 000 €
Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

Велковци, УПИ, 2.5 дка 15 000 лв
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв
Гарван, УПИ 480 м2, бунгало 12 м2 10 000 лв
Цвятковци, УПИ 530 м2, бунгало 5 000 лв
Гиргини, УПИ, 750 м2, постройка 32 м2 дог
Чавеи, УПИ, 5.8 дка 20 лв/м2

ГАРАЖИ:
Голо бърдо, 22 м2, тухла 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Младост, гарсониера, обзаведена 150 лв
Над Автогара, двустаен, обзаведен 200 лв
Борово, тристаен, обзаведен 200 лв
Ул. „Брянска“, магазин, 20м2 150 лв
Ул. „Брянска“, магазин, 24м2 180 лв
Баждар, тристаен, обзаведен 230 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  110 лв.

НАЕМА ВЕДНАГА:
2-С ТА ЕН, КО ЛЕ ЛО - АВ ТО ГА РА; БОК СО НИ Е РА - ОБ-
ЗА В. ГАР СО НИ Е РА; 2-С ТА ЕН ОБ ЗА В. В Г. БЪР ДО 
- МЛА ДОСТ; ЦЕН ТЪР, ОБ ЗА В. 2-С ТА ЕН И ТРИС ТА ЕН

КУПУВА:
ГАРСОНИЕРА, ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА
Тухлена гарсониера, център
ГОРИ - ШИРОКОЛИСТНИ, ИГЛОЛИСТНИ
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, Еса 
ДВУС ТА ЕН ТУХ ЛЕН 
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, кв. Младост
Стара къща по селата
Къща или етаж от къща в Габрово 
Малка къща, широк център
2-, 3-с та ен в цен тъ ра, гар со ни е ра - цен тъ р 
Гар со ни е ра или двус та ен на Еса
Бок со ни е ра Колелото-Дядо Дянко 
Гар со ни е ра с ТЕЦ; Тух ле на гар со ни е ра
Двус та ен, па не лен, Еса/Младост
3-с та ен, тух лен, в Лъ ка та; Трис та ен тух ла с га раж
2-с та ен, тух ла, Ав то га ра 
2-с та ен/Трис та ен-Ко ле ло то; Двус та ен тух ла 
Гар со ни е ра/двус та ен апар та мент в Лъ ка та

GSM 0878/227 225, www.gabrovski-imoti.com
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 
(срещу старата часовникова кула)
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент, тухлен до 35 000 лв
Гарсониера - Младост, център
Двустаен апартамент в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Младост, двустаен, панел 32 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Ясени, 400м2, УПИ 3 000 лв
Недевци, къща, 130м2, 480м2 двор 26 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 72 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Сирмани, двустаен, панел 25 000 лв
Център, магазин, 84м2 68 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €
Младост, двустаен, панел 28 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, 86м2, тухла 41 000 лв
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв

ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща, 130 м2, до ключ 65 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €
Русевци,къща,230м2,двор 500м2,гараж 75 000 лв
Тлъчници, Русевци, Голо бърдо,от 44м2 до 110м2 

ГАРСОНИЕРИ: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Младост, 43м2, ПВЦ, панел 32 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, ет. 3 41 000 лв
Широк център, 65 м2, ет. 2, PVC 39 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Колелото, тристаен, тухла, обз., PVC 55 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Ш. мост, къща, 120м2, двор 1 дка 35 000 лв
Хаджицонев мост, етаж, 90м2, двор 20 000 лв

Голо бърдо, къща, 75 м2, гараж 68 000 лв
Широк център, 90 м2, етаж 2 45 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 eu
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 8 500 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
Киевци, 660 м2, УПИ, 110 м2 ЗП 40 000 лв
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Враниловци, къща, 110м2,двор 1800м2 10 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Трънито,2-ет. къща,60м2 ЗП,1100м2 двор 15 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Гергини, 1500 м2, къща, плевня 19 000 лв
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Гарван, вила, 58 м2, 2 дка двор 20 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Младост, 80м2, обзаведен 350 лв
Идеален център, двустаен 250 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

01/08

МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
гаражи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [22, 20]
апарТаМЕнТи В центъ-
ра, ново строителство, 
се продават на тел. 
0887/803-414. [22, 20]
парцЕл - 12.500 дка, 
село Игнатовци, община 
Дряново, разрешение за 
строеж 300 кв. м, се про-
дава на тел. 0878/905-
350. [22, 18]
парцЕл - 840 кв. м, в кв. 
Войново, в регулация, се 
продава на тел. 0887/760-
790. [5, 5]
парцЕл В регулация в 
село Гостилица се прода-
ва на тел. 0897/799-072. 
[9, 5]
парцЕл на главния път 
Габрово - Севлиево (до 
Коня) се продава на тел. 
0892/484-602. [23, 12]

сТара кЪща в село Кме-
товци се продава на тел. 
0884/848-323. [11, 10]
гарсониЕра В кв. Трен-
дафил-1 за 25 500 лева се 
продава на тел. 0879/472-
130. [11, 10]
апарТаМЕнТ - 130 кв. 
м, в абсолютен център се 
продава на тел. 0888/813-
710. [11, 9]
гарсониЕра - 40 кв. м, 
в квартал Палаузово се 
продава на тел. 0888/169-
757. [11, 7]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [12, 10]
апарТаМЕнТ В центъра 
- срещу театъра, се прода-
ва на тел. 0898/563-534. 
[11, 4]
апарТаМЕнТ В цен-
търа се продава на тел. 
0899/140-415. [11, 8]
Мандарда изгодно се 
продава на тел. 0894/23-
24-25. [3, 3]
парцЕл В кв. Войново - 
3400 кв. м, цена: 23 000 
лв., се продава на тел. 
0896/640-685. [3, 2]

гараж - 25 кв. м, на ул. 
„Свищовска“ 65, се про-
дава. Телефон за контакт: 
0898/680-599. [13, 2]

иМоТи купуВа
купуВаМ кЪща, апар-
тамент, гараж и други 
на дългосрочен лизинг. 
Справки на тел. 0899/143-
163
ЕВТина кЪща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[24, 12]
гараж сЕ купува на тел. 
0899/44-01-77. [5, 5]
МЕТалЕн гараж се купу-
ва на тел. 0876/522-774. 
[6, 2]

иМоТи даВа под наЕМ
гараж на ул. „Студент-
ска“ 7 дава под наем тел. 
0888/99-55-31. [11, 10]
оБзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем на тел. 0888/907-
666. [26, 22]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [26, 22]
Магазин сЕ дава под 
наем на тел. 0884/848-
323. [11, 10]

апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0884/848-
323. [11, 10]
жилищЕ В идеален цен-
тър дългосрочно се дава 
под наем на тел. 066/86-
65-14, 0895/116-105. [7, 
6]
БоксониЕра В центъра 
се дава под наем на тел. 
0886/828-074. [3, 3]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0896/30-66-
63, 0898/76-22-36. [3, 1]
Топ цЕнТЪр - 50 кв. м, 
магазин, офис под наем - 
тел. 0878/370-640. [14, 1]
гарсониЕра В центъра 
се дава под наем на тел. 
0896/640-415. [3, 1]

ТЪрси под наЕМ
кВарТира сЕ търси на 
тел. 0884/606-356. [11, 
11]
гараж ТЪрси под наем 
тел. 0899/44-01-77. [5, 5]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - 0887/547-499, 
0878/513-655.

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 9]

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[26, 12]

зЕМЕдЕлски зЕМи в 
землище Борики се купу-
ват на тел. 0888/683-529. 
[11, 9]
оБраБоТВаЕМа и нео-
бработваема земя в об-
ласт Габрово се купува на 
тел. 0894/474-470. [5, 1]

нощуВки
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 22]

оБяВиТЕ онлаЙн
www.100vesti.info - сайтът на 
вестник „100 вести“, Ви дава 
възможност да подадете своя-
та обява и реклама по електро-
нен път като използвате опци-
ята МАГАЗИН на първия ред в 
онлайн платформата на вест-
ника. От падащото меню изби-
рате параметрите на своята 
заявка и по електронен път се 
разплащате за услугата. 

	 Вашата	 обява	 ще	 бъде	 отпечатана	
още	на	следващия	ден,	ако	бъде	подадена	в	
редакцията	 на	 „100	 вести“	 до	 16.30	 часа.	
Цената	на	обявите	е	15	стотинки	на	дума,	
без	предлози	и	съюзи,	за	едно	отпечатване.	
Можете	 да	 използвате	 специалните	 от-
стъпки	за	годишни	обяви,	ако	вашата	обява	
излиза	през	цялата	2018	година.	При	теку-
щите	обяви	всяка	11-та	е	безплатна.	

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Шиваров мост, мансарда, тухла, 44м2      изгодно
Топ център, 80 м2, тухла, ет. 4              24 000 eu
Голо бърдо, двустаен, монолит             16 000 eu
МАГАЗИН, Колелото                       договаряне

КЪЩИ В ГРАДА:  
Гарата                                          договаряне
Шиваров мост, с гараж                       24 000 eu

КЪЩИ ИЗВЪН ГРАДА:  
Иванковци, след ремонт                        4 000 eu
Драгановци                                     4 000 eu

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ:  
До Зоопарка, парцел, 360м2              договаряне
Русевци, парцел, път, ток, вода               5 eu/м2

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ

      ул. “Николаевска” 12
    (срещу ДСК), ет. 1
066/860-960, 0899/440-177Everest_imoti@abv.bg

Агенция за 
недвижими имоти

26/11

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне, 
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-
нужна покъщнина, строи-

телни отпадъци до смети-
щето, се предлагат на тел. 
0898/780-448
ТранспорТ с бус - 0.45 
лв./км, се предлага на 
тел. 0894/004-045.
саМосВал до 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 
13]
услуги с бус, ба-
гер и самосвал - тел. 
0893/511-154. [24, 15]

БилЕТи, пЪТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.
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уроци, курсоВЕ
цЕнТЪр за проФЕ-
сионално оБуЧЕниЕ 
- гаБроВо, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист,  мотока-
рист, машинист на път-
но-строителни машини, 

готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен до-
кумент за правоспособ-
ност. Обучение с ваучер 
за безработни и работе-
щи. Тел. 066/80-85-92, 
от 10.30 до 12.30 часа, 
0887/361-876.
спорТЕн клуБ „алФа-
МЕТал“ провежда курсо-
ве за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
справки на тел. 066/80-
69-62

лЕкари
психиаТЪр и нЕВролог. 
д-р ТриФоноВ, Габро-
во, ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, справки на тел. 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р гЕорги ТаБакоВ 
- оЧЕн каБинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и 

твърди контактни лещи - 
понеделник до петък - от 
9 до 18 ч.; събота и неде-
ля - след уговорка на тел. 
066/80-32-37

д-р Траяна хрисТо-
Ва - лЕкар-психи-
аТЪр, униВЕрси-
ТЕТска Многопро-
Филна Болница за 
акТиВно лЕЧЕниЕ 
по нЕВрология и 
психиаТрия „сВЕ-
Ти науМ“ - гр. со-
Фия, приЕМа В ка-
БинЕТ за психиЧно 
здраВЕ - Габрово, ул. 
„Омуртаг“ 1. За запис-
ване: тел. 0887/33-95-
51. [20, 18]

д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 11, 
понеделник, вторник, сря-
да и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
д-р БалникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
д-р ЙорджЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.

козМЕТика, Масаж
спорТЕн ВЪзсТаноВи-
ТЕлЕн класически масаж 
- Монката, справки на 
тел. 0883/256-793. [24, 
15]

раБоТа прЕдлага
ФирМа ТЪрси мебелист 
и монтажник. Справки на 
тел. 0898/626-781

ФирМа с уТВЪрдЕ-
ни позиции на-
Бира: поЧисТВащ 
пЕрсонал с опиТ 
за МоБилни групи, 
раБоТници за пЕ-
рално сТопансТВо, 
градинар, хигиЕ-
нисТи. сЪВрЕМЕнни 
услоВия на Труд, 
оТлиЧно ВЪзна-
граждЕниЕ. Справки 
на тел. 0892/24-67-67. 
[10, 10]

ФирМа ТЪрси работник 
за автомивка. Справки на 
тел. 0894/677-099. [11, 9]
ФирМа за производство 
на PVC И PE тръби търси: 
ЕКСТРУДЕРИСТИ И ОБЩИ 
РАБОТНИЦИ; ШПРИЦЬОРКИ 
И ОБЩИ РАБОТНИЧКИ. Ра-
бота на три смени с атрак-
тивно заплащане. За ин-
формация: тел. 0884/229-
920. [14, 14]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [30, 15]
хоТЕл „БожЕнци“ тър-
си да назначи сервитьор/
ка. Осигурен транспорт. 
Справки на тел. 0878/444-
753. [11, 6]

подЕМкран ад - гр. 
гаБроВо, ул. „гЕ-
нЕрал николоВ“ 1, 
ТЪрси да назнаЧи 
ЕлЕкТрозаВарЧик и 
шлосЕр. Информация 
на тел. 066/801-375 
или на място. [5, 2]

ФирМа „Йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 6]
БисТро „карТал“ тър-
си сервитьор/ка за пе-
тък и събота вечер. По-
вече информация на тел. 
0889/319-654. [11, 11]
ФирМа ТЪрси шофьор-
дистрибутор. Заплащане: 
до 1000 лева. Справки на 
тел. 0887/875-652. [11, 6]
Винарна „раЧо Кова-
ча“ търси майстор готвач 
с опит и сервитьорки. 
Справки на тел. 0876/683-
768. [13, 11]
шиВашка ФирМа за 
спортни принадлежности 
открива 7 работни места 
- оператор в шевното про-
изводство. Отдел „Човешки 
ресурси“, gabby_m@abv.
bg, тел. 0887/623-490. 
[13, 6]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/907-032. [14, 10]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка за 
кв. Палаузово. Справки на 
тел. 0899/099-226. [11, 5]
заВЕдЕниЕ В центъра 
търси нощен пазач - тел. 
0897/97-47-04. [11, 9]
ТаксиМЕТроВи шо-
Фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [11, 9]
сТроиТЕлна ФирМа 
„Мегастрой 2014“ търси 
да назначи тенекеджии за 
изработка на улуци с опит. 
Справки на тел. 0885/082-
253. [6, 3]
ФирМа „МЕгасТроЙ 
2014“ ЕООД търси да на-
значи монтажници и за-
варчици на метални 
конструкции с опит. По-
вече информация на тел. 
0885/082-253. [6, 3]

ФирМа „МЕгасТроЙ 
2014“ търси да назначи 
кофражисти с опит. За 
повече информация: тел. 
0895/100-986. [6, 3]
раБоТник за малка кра-
веферма се търси на тел. 
0876/415-480. [5, 4]
ФирМа „МЕгасТроЙ 
2014“ търси да назначи 
Вик спЕциалисТи с 
опит. За повече информация: 
тел. 0895/100-986. [6, 3]
аВко ад - поделение Се-
влиево, търси: ТЪкаЧи, 
опакоВЧик, опЕраТор 
на Машина каландЪр. 
Работи се на норма, пре-
димно дневна смяна. Стар-
това заплата - 800 лв.  За 
контакти: тел. 0889/713-
566; sevlievo@avko.bg. Ад-
рес: гр. Севлиево, ул. „Ма-
рин Попов“ 45. [3, 2]
ФирМа В Германия, об-
ласт Карлштруе, набира 
работници за куриерски 
услуги. Пълен работен 
ден, осигуровки и тру-
дов договор. За контак-
ти на български език: тел. 
0049/176-450-79-054.[5, 5]

ТаксиМЕТроВи шо-
Фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 5]
хоТЕл „приМа S“ в 
местността Узана търси 
камериерка за зимния се-
зон (може и пенсионер). 
Справки на тел. 0888/009-
001. [17, 4]
наБираМ крЕдиТни 
консултанти. Гъвкаво ра-
ботно време, доходи без 
граница - Габрово, Трявна, 
Дряново. Справки на тел. 
0894/547-397. [4, 2]
ако разполагаТЕ със 
свободно време и имате 
нужда от допълнителни до-
ходи, обадете се на тел. 
0894/330-571. [4, 2]
ФирМа за металообра-
ботка набира работници - 
тел. 0899/819-686. [11, 2]
„подЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси оператор на ЦПУ 
машина. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 2]
„подЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 2]

раБоТа ТЪрси
поЧасоВо поЧисТВанЕ 
на офиси и други се тър-
си на тел. 0895/454-501. 
[11, 8]

грижа
глЕдаМ ВЪзрасТни и бо-
лни хора - тел. 0876/160-
369. [4, 3]
глЕданЕ на деца мол - 
0878/555-841. [13, 6]

дп супорТ прЕдла-
га услугаТа „лиЧЕн 
асисТЕнТ” (поЧасо-
Во) -  тел. 0877/493-
060. [6, 3]

сЧЕТоВодсТВо
сЧЕТоВодна канТора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - 
счетоводни услуги, годишно приключване, да-
нъчни декларации - 066/804-066

даВа заЕМ
крЕдиТи -  тел . 
0897/219-833. [22, 11]
заЕМ днЕс - тел. 
0898/970-820. [22, 22]
крЕдиТ до заплата - 
тел. 0896/481-410. [12, 
2]

о Б Я В а
За пРИЕманЕ 

на ВоЕнна сЛУжБа на ЛИЦЕ, ЗаВъРШИЛо 
ГРажДансКо ВИсШЕ УчИЛИщЕ

(мЗ ох-871/25.10.2018г.) 

вакантна длъжност за ВВс:

За  Вф 42130 – Боровец 
 „начаЛнИК на ГРУпа За 

спЕЦИаЛИЗИРана поДГотоВКа И споРт”

 ДоКУмЕнтИ сЕ пРИЕмат До 14.12.2018 
г. ВъВ ВоЕнно оКРъжИЕ  – ГаБРоВо,  ул. 
„софроний Врачански” 1а

 Изисквания: Образование	 –	 ОКС	 „бакала-
вър”	по	специалност	от	професионално	направ-
ление	„Спорт”	от	област	на	висше	образование	
„Здравеопазване	 и	 спорт”;	 Професионална	
квалификация	-	„Треньор	по	ски	алпийски	дис-
циплини”.
	 	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 	 -	да	не	са	осъждани;
	 	 -	да	нямат	друго	гражданство;
	 	 -	да	покриват	нормативите	за	физиче-
ска	годност.

подробна информация на тел.: 
029228655 / 029228659
0888210283; 066/805531; 
066/800257        
справка: www.comd.bg

ВЕТЕринар
д-р росЕн диМиТроВ - ВЕ-
ТЕринарна аМБулаТория и 
зооМагазин - прегледи, ле-
чение, профилактика, изкуст-
вено осеменяване - Габро-
во, ул. „Стефан Караджа“ 19, 
срещу Автогарата, до Уникс,   
066/806-140, GSM 0888/671-
905, 0897/897-822.

БилЕТи, пЪТуВания
аВТоБусни, саМолЕТни БИЛЕТИ се предлагат на 
тел. 066/80-49-48, 0887/83-61-73.

ТЪрси сЕ
ТЪрси сЕ Ицо Радев - 1950 г., който през 1978-1979 
г. е работил в град Грозни. За Ицо се знае също, че 
тогава родителите му държали магазин за салами. 
Търси го негов приятел - Максим от Русия. За контакт: 
тел. 0884/969-868. [11, 6]

 ВодораВно: Бисквити. Ескадра. „Мила моя, ангел мой“. 
Монета. Носач. „Иде!“. Нара. Пирин. Кран. Тапа. Лоция. Моа. 
Калас (Мария). Перла. Ван Дайк (Антонис). Торта. Ку. Даскал. 
Колбаси. Уборка. Опера. Нил. Олио. Алино. Атом. Оран. Есон. 
Карима (Ана). Отливка. Анка. Псе. Уаза. Архив. Харди (Оливър). 
Клее (Паул). Аке (Юхан Аксел Густав). Татяна. Плевня. Ом (Ге-
орг). Мече. Маане. Дума. „Пежо“. Кюрд. Реотан. Касиер. Инт. Ви-
сенте (Жил). „Нокия“. Ди. Кадем. Пчеларник. Наказание. Андора.     
 оТВЕсно: Лимонада. Борис. Америка. Синап. Ндола. Ехтеж. 
Сак. Склера. Дарино (Сиро). Аячо. „Еда“. Вата. Каско. Турне. 
Кнез. Зима. Лайка. Елада. Катма. „То“. Полка. Асизи. Мюсе 
(Алфред дьо). Пияница. Лолова (Татяна). Пари. Пи. Аорист. Пинк. 
Кладенче. Пенсия. Окен (Лоренц). Аален. Рое (Оливер). Сган. 
Пророк. Ревер. Кла. Скеч. Метла. Аахен. Елиан. Ал. Кораб. Арни. 
Ядо. Ярд. Адмирал. Антиква. Ути. Но. Рода. Аксиома. Командир. 
Шайени. Уилма. Семантика.     

отговори на сканди от бр. 273, събота

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задоЧници

аВТоМоБили продаВа
голФ 3 - 1800, газ-бен-
зин, цена: 1100 лв., се 
продава на тел. 0876/547-
148. [6, 5]
сЕаТ алхаМБра - 1999 
г., се продава на тел. 
0895/093-912. [11, 9]
Форд ЕскорТ, 1.8 TDI, 
комби, запазен, се прода-
ва на тел. 0890/371-977. 
[11, 5]
рЕно МЕган Сценик 1.9 
dci - дизел, 120 к. с., 
отлично състояние, нови 
зимни гуми и акумулатор, 
септември 2004 г., 177 
000 км, цена по догова-
ряне, се продава на тел. 
0887/807-256. [20, 8]

суБару ФорЕсТЪр - 
2000 г., бензин, 2000 
куб., 125 к. с., отличен, 
летни/зимни гуми, всичко 
платено, за 4000 лв. се 
продава на тел. 0898/535-
793. [20, 6]
ТаксиМЕТроВи аВТо-
МоБили продава тел. 
0896/644-577. [11, 5]
рЕно 5, на газ и бен-
зин, се продава на тел. 
0898/718-298. [5, 4]
рЕно лагуна - 1995 г., 
за 1300 лева се продава 
на тел. 0878/928-538. [6, 
2]

джипоВЕ
джип NISSAN X-TRAIL 
2,2; 136 к. с.; 4х4; 2006 
г.; пробег 196 000 км, се 
продава на тел. 0876/200-
595. [22, 12]

аВТоуслуги
кЪрпЕж на автомобили - 
0882/407-493. [13, 8]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. прЕдлага 
сЕрВизна дЕЙносТ и 
дЕнонощна пЪТна по-
Мощ. Справки нан тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [13, 11]

аВТоМоБили 
под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМоБили под 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап се изкупу-
ват на тел. 0899/810-766. 
[14, 12]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 12]

ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО
оР Га нИ ЗИ Ра ЛИ ЦЕн ЗИ Ра нИ КУР со ВЕ За: 

 ши ВаЧ
 рЕ МонТ на шЕВ ни Ма ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог ня ри
 кра нис Ти
 Бар Ман-сЕр ВиТьор

из да Ва дЪр жа ВЕн до ку МЕнТ за пра Вос по соБ носТ

 гоТ ВаЧ, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 Фризьо ри
 лЕ ЧЕ БЕн Ма саж
 МаникЮр, пЕдикЮр,    
  нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

 Ма ши нисТ на пЪТ но-сТро и ТЕл ни Ма ши ни

ТЕхниЧЕски униВЕрсиТЕТ - гаБроВо ТЪрси да 
назнаЧи: ЧисТаЧка – поддрЪжка на хигиЕ-
наТа В сгради и прилЕжащиТЕ ТЕриТории; 
ТЕхник - поддрЪжка на  сгради (с праВос-
посоБносТ за огняр на ВодогрЕини коТли 
на газ - Е прЕдиМсТВо). Извършва дейности по 
техническата профилактика и поддръжка в сградата 
и прилежащите територии. Минимални изисква-
ния към кандидатите – завършено средно образо-
вание. необходими документи: копие на диплома 
за завършено средно образование, заявление и ав-
тобиография. Документи на кандидатите се приемат 
до 21 декември 2018 г. в стая 3109 – Деловодство, 
или в стаи 3119, 3111, сграда Ректорат, от 10.00 
до 16.00 часа за работни дни. [2, 1]

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 0885/885-279. [5, 4]
сЕкс - 65 лв. за 30 мин., 90 лв. за час - тел. 
0876/261-820. [5, 5]
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мЕТАЛСЕкюРИТИГРУП

СИЛНИТЕИЗБИРАТ
СИЛНИПАРТНьОРИ!

Вестник „100 вести“ 
- регионален всеки-
дневник, излиза все-
ки ден без неделя.

БизнЕс и инВЕсТиции
разраБоТЕн БизнЕс за 
алкохол и цигари се про-
дава на тел. 0889/549-
383. [11, 6]
разраБоТЕн БизнЕс - 
пицария, се продава на 
тел. 0899/161-663. [11, 3]

лоВ, риБолоВ
нЕопрЕн SEAC Sub, нов 
- 170 лева, употребяван, 

отлично състояние - 100 
лева, харпун, нов Seac 
Sub, 75 см - 100 лева. 
0898/535-793 [33, 17]

продаВа Машини
ТриконЕЧЕн оВЕрлог се 
продава на тел. 0876/522-
774. [6, 2]
поЧТи нЕупоТрЕБяВан 
телфер „Райдер“ се прода-
ва на тел. 0897/805-685. 
[2, 1]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плоЧи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 12]

продаВа оБзаВЕжданЕ
наФТоВи пЕЧки - 2 
бр., се продават на тел. 
0876/522-774. [6, 2]

продаВа клиМаТици
продажБа и ремонт на 
климатици. Справки на 
тел. 0899/143-163

продаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0899/688-
841 - Горна Росица. [20, 
16]
ТрЪБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 12]
коТЕл - чугунен, 24 кило-
вата, Solitech Plus, цена по 
договаряне - 0897/932-
028 [20, 4]

жиВоТни продаВа
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0896/544-474. [22, 20]
дВЕ прасЕТа за кла-
не се продават на тел. 
0899/624-149. [25, 14]

кози, ярЕТа, овен и пръч 
се продават. За справки: 
тел. 0877/983-204. [11, 5]
жЕнски ТЕлЕТа - 2 бр., 
по 300 кг, за доотглежда-
не или клане, се продават 
на тел. 0899/181-814. [6, 
4]
краВи сЕ продават на 
тел. 0890/214-128. [3, 3]
коБила, подходяща 
за езда, и овце-май-
ки се продават на тел. 
0899/726-607. [4, 2]

храна за жиВоТни
царЕВица, пшЕ-
ница, ечемик се 
продават на тел. 
0886/640-101. [11, 
1]

продаВа Тор
оВЧи Тор се прода-
ва на тел. 0896/544-
474. [22, 20]

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. 
[24, 12]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [24, 12]

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
дЪрВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
дЪрВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.

нацЕпЕни дЪрВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ продаВа дърва 
за огрев - тел. 0887/547-
499, 0878/513-655.
дЪрВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.

„пЕхлиВаноВ“ - прЕся-
Ти ВЪглища донБас, 
БрикЕТи, дЪрВа - ниски 
цени, безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
066/805-642, 0897/892-
903.
дЪБоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с  безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.
пЕлЕТи - продажба и дос-
тавка от 250 до 400 лв. 
за тон - справки на тел. 
0894/216-336, 0885/958-
700.
нарязани - 80 лв., 
се продават на тел. 
0988/816-628.
сухи дЪрВа в чували - 5 
лв., се продават на тел. 
0897/00-11-14.

продаВаМ налиЧни 
дЪрВа за огрЕВ. Тел. 
0888/135-453. [14, 8]

ТрЕпЕТлика на метър - 
55 лв., се продава на тел. 
0887/547-499. [33, 31]
дЪрВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 23]
рЕжа дЪрВа - справки на 
тел. 0894/692-701. [25, 
16]
донБаски ВЪглища, 
брикети и екобрикети, 
пелети от широколистна 
дървесина - 066/801-501. 
[13, 11]
дЪрВа за огрев - наря-
зани, нацепени и метрови, 
реални количества - тел. 
0879/988-131, 0883/553-
304. [24, 21]

дЪБоВи изрЕзки - 45 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0885/422-700. [17, 
16]
продаВаМ слЪнЧоглЕ-
доВи пелети. Отлично ка-
чество. Безплатна достав-
ка. Тел. 0879/21-23-25. 
[24, 16]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., дос-
тавка веднага, чувал дър-
ва - 5 лв./брой - тел. 
0893/511-154. [24, 15]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 12]
БукоВ паркЕТ за огрев и 
разпалки - 5 лв./чувал, се 
продава на тел. 0899/195-
494. [11, 7]

дЪрВа за огрев: салкъм, 
метрови - 65 лв./куб. м, 
нарязани - 75 лв./куб. 
м, мише метрови и на-
рязани, безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0896/735-859. [11, 6]
„ФлинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [26, 11]
дЪрВа В чували продава 
тел. 0899/052-010. [11, 8]
рЕжа дЪрВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [12, 3]
разпалки В чува-
ли се продават на тел. 
0887/328-036. [15, 5]
сухи дЪрВа в чували - 5 
лв., се продават на тел. 
0894/644-560. [11, 4]

ЕКСКУРЗИИ СЪС САМОЛЕТ:
- ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА И ЕЗЕРОТО ЛУГАНО - 
6 дни, 1039 лв. 
- РИМ - 6 дни - 931 лв.
- КЛАСИЧЕСКА ИТАЛИЯ - 1606 лв.
- НАЙ-КРАСИВИТЕ ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА - 8 
дни - 1552 лв.
- ШВЕЙЦАРСКА МАГИЯ - 6 дни, 1145 лв., 
18.08.18
- ЛОНДОН - 6 дни - от 1377 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 9 дни, 1431 лв.
- ЦЯЛА СКАНДИНАВИЯ И БЕРГЕН - 11 дни, 2541 лв.
- ЯПОНИЯ – 11 дни, 5497 лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/sas-samolet/

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС:
- ПРАГА, БРАТИСЛАВА, БУДАПЕЩА, ВИЕНА - 
461 лв., 7 дни
- ПАРИЖ, ВИЕНА, ЗАЛЦБУРГ- 10 дни, 630 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 10 дни, 814 лв.
- СИЦИЛИЯ - 745 лв., 8 дни
- УИКЕНД В ИСТАНБУЛ - 5 дни,3 нощ., 220лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/s-avtobus/

КРУИЗИ:
- КРУИЗ ДО САНТОРИНИ С ТРАНСПОРТ И ВОДАЧ – 
06.09.2018 г., 565€ (външна каюта)
- 7 ДНИ КРАСИВИТЕ БРЕГОВЕ НА ИЗТОКА (с 
представител на фирмата),26.01.2019,от 429€
- ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МАЛДИВИТЕ - 7 дни, 
15.12.2018, 429€
- КРУИЗ ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ И 
МАДЕЙРА - 11 дни, 18.11.2018-819€/969€; 
24.09.2018 – 1109€
- 7 ДНИ ТАЙЛАНДСКИ ПОТАЙНОСТИ - 
08.01.2019 - 599€
- 17 ДНИ АРЖЕНТИНСКИ РИТМИ - 999€, 
26.11.2018 г.
- 5 ГРЪЦКИ ОСТРОВА И КУШАДАСЪ – 307€
http://www.agency-metal.com/cruises/

ПОЧИВКИ С АВТОБУС:
- МЕЧТАНОТО МАРОКО С ТРИ ЕКСКУРЗИИ-  
1190лв.,05.09.2018; 12.09.2018, 8дни,7 нощ.
- ТУНИС ОТ А ДО Я - 05.09.2018 г.,1250 лв.
- ЕГИПЕТ ОТ А ДО Я - КРУИЗ ПО НИЛ, КАЙРО 
И ХУРГАДА - 06.10,13.10,20.10.2018 – 1267лв.
http://www.agency-metal.com/pochivki/prepor-
chano/

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/800151

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM
30/05

ГаБРоВо, ул. “ЕманУИЛ маноЛоВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН НА ПАЗАР - 29.09; 13.10; 20.10; 10.11; 
01.12; 15.12 - 45 лв.
БУКУРЕЩ - 20.10 - 38 лв.
БУКУРЕЩ С ДВОРЕЦА НА ЧАУШЕСКУ -10.11, 42 лв.
БУКУРЕЩ - ПОСЕЩЕНИЕ И ЗАБАВЛЕНИЕ В СПА 
ЦЕНТЪР ТЕРМИ - 21.10; 18.11 - 45 лв.
ПЛЕВЕНСКА ПАНОРАМА - 18.11 - 23 лв.
БУКУРЕЩ - ПРЕДКОЛЕДНО ПАЗАРУВАНЕ - 
09.12;15.12;22.12-36 лв.
ДВУДНЕВНИ И ТРИДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
СЕВЕРНА ГЪРЦИЯ - ДОЙРАН, ЕДЕСА И КАСТОРИЯ 
- 12.10  с 2 нощувки - 210 лв.
ГЪРЦИЯ - СОЛУН, ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ, МЕТЕОРА 
- 05.10 с 2 нощувки - 215 лв.
РУМЪНИЯ - БУКУРЕЩ, СИНАЯ, БРАН, БРАШОВ - 
12.10 - 149 лв.; 14.12 - 129 лв., 2 нощувки,  06.10; 
03.11 - 125 лв. с 1 нощувка
СИБИУ, АЛБА ЮЛИЯ, ХУНЕДОАРА, СИГИШОАРА - 
26.10;07.12-195 лв.

РУМЪНИЯ - БУКУРЕЩ И СПА РЕЛАКС с посещение 
дома на Чаушеску - 20.10; 17.11,1 нощ.,99 лв. 
БАНСКО, ЛЕЩЕН, КОВАЧЕВИЦА, ДОБЪРСКО - 19-
21.10 - 2 нощувки - 135 лв.
БАНСКО И ДОБЪРСКО - 1 нощ. с вечеря, 89 лв.
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 12.12;19.12-5/3нощ.389 лв.
БЕЛГРАД - 22.12 - 3/2 нощувки, 195 лв.
КОЛЕДА В ПАМПОРОВО - 25.12 - 4 дни, закуска, 
обяд и вечеря - 262 лв. 
КОЛЕДНА ГЪРЦИЯ В ДРАМА - 26.12-2 нощ.,195 лв.
НОВА ГОДИНА ОТ ГАБРОВО И СЕВЛИЕВО

НОВА ГОДИНА В КОРФУ - от 29.12. - 370 лв.
НОВА ГОДИНА НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО - 29.12-380 лв.
НОВА ГОДИНА В НИШ - 30.12 - 359 лв.
НОВА ГОДИНА В АНТАЛИЯ И КУШАДАСЪ с автобус 
и самолет в хотели 5* на ол инклузив за 4 и 5 
нощ., тръгване 27, 28.12, от 342 лв. до 652 лв.
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

14/09

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 

09/11

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ С РАЗВЛ.ЦЕНТЪР THERME - 17.11., 43 лв.
БУКУРЕЩ, ЕДНОДНЕВЕН ШОПИНГ - 08.12., 40 лв.
ОДРИН за 1 ден,/24.11./1.12/8.12/15.12./22.12.,40лв
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 16.12., 2 нощ., от 129 лв.                                                                                                     
ИСТАНБУЛ - 2 нощ., 22.11./06.12., от 150.00 лв.                                                         
НГ ИСТАНБУЛ - 28.12., 3 нощ., от 270 лв.
НГ КУШАДАСЪ - 28.12., 4 нощ., от 260 лв.
НГ АНТАЛИЯ - 28.12., 4 нощ., от 318 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО   
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 12.12., 3 нощ., 355 лв.                                                                  
НГ В ОХРИД - 29.12., 390 лв., НГ В КОРФУ - 29.12.,                                                           
357 лв до 15.10., НГ В БУКУРЕЩ - 240 лв., НГ В 
БЕЛГРАД - 345 лв., ЗАГРЕБ - 514 лв., САРАЕВО - 494 
лв., НГ ОТ СОФИЯ В СКОПИЕ - 289 лв., БЕЛГРАД - 
306 лв., АЛБАНИЯ - 505 лв., ДУБРОВНИК - 579 лв., 
ВИЕНА - 504 лв., ПРАГА - 582 лв., РИМ-ВЕНЕЦИЯ-

ФЛОРЕНЦИЯ - 679 лв.  
НГ В ГЪРЦИЯ, собствен транспорт - 29.12.-01.01., 
3 нощувки - ТАСОС - 420 лв., КАВАЛА - 401 лв., 
СОЛУН - 260 лв., АЛЕКСАНДРУПОЛИС - 550 лв., 
ХАЛКИДИКИ - 272 лв. 
ПОЧИВКИ в ТУРЦИЯ - КУШАДАСЪ, БОДРУМ, ДИДИМ,                                                        
МАРМАРИС, АНТАЛИЯ - ранни записвания до 30 
ноември 2018 г.
ЕКЗОТИЧНА НОВА ГОДИНА 2019    
ТАЙЛАНД, БАЛИ, МАВРИЦИЙ, ШРИ ЛАНКА, МЕКСИКО, 
ДОМИНИКАНА, ТУНИС, ДУБАЙ, МАРОКО, ИЗРАЕЛ
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ЗА ЛЯТО  2019
ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ТЕНЕРИФЕ,                                            
ГЪРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ДУБАЙ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ,                                                                                               
МАРОКО, ТУНИС, ИНДИЯ, МАЛДИВИ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ 
AIR И RYANAIR    

sviat@mail.bg
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

ИзданиенаИК“Колонел”ООД,първиятбройна“100вести”излизана7.01.1992г.

	 Дядо	 Стойно	 Тинчев	 е	 най-го-
лемият	 благодетел	 на	 Поповския	
край.	Със	свои	средства	построява	
в	селото	църква,	училище	и	чешма.	
На	своя	земя,	дарена	от	него,	през	
1860	 година	 той	 започва	 изграж-
дането	 на	 училището	 и	 църквата.	
Започва	и	строителството	на	чеш-
ма,	водата	за	която	е	докарана	от	
Стената	с	глинени	тръби.
	 През	 1860	 година	 училището	 е	
готово.	До	смъртта	си	дядо	Стойно	
е	 осигурявал	 цялата	му	 издръжка.	
На	4	октомври	1863	г.	се	открива	и	
чешмата.	 Същия	 ден	 дядо	 Стойно	

умира.	
	 Старата	чешма	се	е	намирала	
на	 около	 30	 метра	 в	 югозападна	
посока	 от	 сегашната	 чешма-па-
метник,	построена	през	1930	годи-
на.	 От	 старата	 чешма	 е	 запазен	
само	 ктиторския	 надпис	 върху	
каменна	плоча,	вградена	в	новата	
чешма.	
	 Гробът	на	дядо	Стойно	е	в	дво-
ра	на	църквата,	но	за	съжаление,	е	
изоставен	и	не	се	поддържа.
	 Читалището	 в	 село	 Поповци,	
основано	 1927	 г.,	 носи	 името	 на	
големия	благодетел	дядо	Стойно.

хРисТО КичиКОВ

	 Една	 интересна	 стара	 исто-
рическа	 чешма	 в	 село	 Поповци	
съхранява	паметта	на	загиналите	
във	войните	за	национално	обе-
динение	1912-1918	г.	
	 През	 1933	 година	 върху	 по-
строената	3	години	по-рано	чеш-
ма	 е	 поставена	 голяма	 паметна	
плоча	от	бял	врачански	мрамор,	
върху	 който	 майсторът	 камено-
делец	 Христо	 Иванов	 от	 село	
Гледаци	 е	 написал	 имената	 на	
84-та	 загинали	 за	 обединението	
на	 Отечеството	 от	 Поповската	
община.
	 В	своята	книга	„Поповци.	По-
повска	 селска	 община“	 Веселин	

Димитров	 посочва	 имената	 на	
още	21	човека,	които	за	съжале-
ние,	не	са	записани	на	паметна-
та	плоча.
	 Община	 Габрово	 –	 отдел	
„Култура“,	във	връзка	със	100-го-
дишнината	 от	 края	 на	 Първата	
световна	 война	 и	 участието	 на	
България	 извърши	 частична	 ре-
хабилитация	на	възпоменателния	
паметник-чешма.	
	 Но	 дали	 не	 може	 да	 се	 на-
прави	 още:	 от	 чешмата	 отново	
да	 потече	 вода,	 да	 се	 постави	
дарение	стар	черпак,	да	се	въз-
станови	 оригиналното	 корито	 и	
да	 се	 изработи	 подходящо	 ар-
хитектурно	оформяне	и	осветле-
ние?!

100 ãодини оò крàя нà Първàòà ñвеòовнà войнà

Не ñà зàáрàвени зàãинàлиòе 
във войниòе (1912-1918) оò 
Поповñкия крàй

145 ãодини оò ñмърòòà нà 
нàй-ãолемия áлàãодеòел 

нà ñело Поповци дядо Сòойно Тинчев, 
поñòроил църквà, училище и чешмà
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ЖЕНиНа дЕНчЕВа

 - Каква е дейността на 
туристически информа-
ционния център на общи-
на Габрово за предоставя-
не на информация, насоки 
и помощ на туристически 
поток в града?
	 -	Туристическият	център	
е	 обединителната	 едини-
ца,	която	работи	с	всички,	
най-общо	 казано.	 Едни	 от	
основните	 ни	 дейности	 са	
свързана	с	осъществяване	
на	информационно	обслуж-
ване	 на	 туристи:	 на	 мяс-
то	 в	 центъра,	 по	 телефон,	
както	 и	 он-лайн	 и	 ползва-
не	 на	 различни	 информа-
ционни	 канали	 за	 популя-
ризиране	на	дестинацията.	
Оказване	 на	 съдействие	
на	 собствениците	 на	 хоте-
ли	и	ресторанти	в	района,	
предоставянето	 им	 на	 ин-
формационни	 материали,	
както	и	популяризиране	на	
дестинация	 Габрово,	 по-
средством	всички	възмож-
ни	информационни	канали,	
които	използваме.
	 Центърът	работи	по	из-
пълнението	 на	 Програма	
за	 развитие	 на	 туризма,	
съгласно	 която	 осъщест-
вява	 поддържане	 на	 съ-
ществуващата	техническа	и	
туристическа	 инфраструк-
тура,	 приоритетно	 същест-
вуващите	 екопътеки,	 голе-
мите	информационни	карти	
в	 градско	 пространство	 и	
указателните	 табели,	 на-
сочващи	 туристите	 към	
културните	 и	 туристически	
обекти.
  - Как центърът при-
влича повече туристи 
в Габрово и в общината, 
какви, идеи и инициативи 
организирате?
	 -	 Туристически	 инфор-
мационен	 център	 работи	
основно	 по	 реализиране	
на	дейностите,	 свързани	с	
изпълнение	на	Програмата	
за	 развитие	 на	 туризма,	
както	 и	 поддръжка	 на	 ту-
ристическите	 сайтове	 visit.
gabrovo.bg	и	gocenter.bg.
	 Дейностите,	 заложени	
в	 Програмата,	 са	 насоче-
ни	в	ключови	направления	
за	 развитието	 на	 Габрово	
като	туристическа	дестина-
ция	 и	 целят	 създаване	 на	
добър	 имидж,	 подобрява-
не	на	онлайн	репутацията,	
осигуряване	 на	 видимост	
не	само	на	национално,	но	
и	 на	 международно	 ниво,	
подобряване	 на	 регио-
налното	 сътрудничество	 в	
областта	 на	 туризма,	 ор-
ганизиране	 на	 ефективно	
информационно	 обслужва-
не,	създаване	на	по-добри	
условия	 за	 туризъм,	 чрез	
регулярно	 поддържане	 на	
туристическата	 инфра-
структура.
	 Центърът	 организира	

рекламно-информационни	
кампании	 чрез	 участията	
си	 в	 представителни	 щан-
дове	 на	 изложения,	 чрез	
организиране	на	информа-
ционни	 турове	 за	 туропе-
ратори,	 блогъри,	 журнали-
сти.
	 Работата	ни	е	свързана	
и	с	изготвяне	на	дизайн	на	
рекламни	материали,	които	
се	 предлагат	 в	 Туристиче-
ския	 център,	 изработване	
на	 рекламни	 клипове,	 по-
пуляризиращи	 различни	
културни	 инициативи	 и	 съ-
бития,	 които	 се	 случват	 в	
нашия	 град,	 а	 така	 също	
и	 ежемесечно	 изготвяне	 и	
разпространение	 на	 съби-
тийния	календар	на	Общи-
на	Габрово.
	 Активно	 осъществява-
ме	 маркетинг	 и	 реклама	
на	 Майските	 празници	 и	
на	 Карнавала,	 като	 едно	
от	най-значимите	за	 града	
ни	 събития.	 В	 Туристиче-
ския	 център	 се	 предлагат	
габровски	 сувенири,	 като	
планираме	 от	 2019	 г.	 да	
разнообразим	 значително	
техния	асортимент.
	 От	 тази	 година	 центъ-
рът	 започна	 да	 се	 пре-
връща	в	един	своеобразен	
билетен	 център.	 На	 този	
етап	 предлагащ	 билети	 за	
събития,	 основно	 органи-
зирани	 от	 Общината,	 като	
идеята	 е	 за	 в	 бъдеще	 да	
се	 асоциира,	 като	 място,	
в	 което	 всеки	 един,	 било	
то	 турист	 или	 пък	 не,	 ос-
вен	да	получи	информация	
за	предстоящите	събития	в	
града	и	да	си	закупи	билет	
за	предпочитано	събитие.
През	 годините	 Туристи-
ческият	 информационен	
център	 не	 спира	 да	 търси	
нови	възможности	за	меж-
дународни	 партньорства	 и	
участия	 в	 мрежи,	 имащи	
отношение	 към	развитието	
на	 туризма.	 Туристът	 ос-
вен	 всичко	 останало	 се	

привлича	 и	 с	 качествени	
събитийни	продукти,	в	това	
число	 и	 спортни	 прояви,	
които	 не	 липсват	 на	 тери-
торията	на	общината.	Осо-
бено	важно	е	предлагането	
на	качествени	и	иноватив-
ни	продукти.
 - Какво се прави за 
рекламата и представяне 
на различните видове ту-
ризъм в Габрово чрез ин-
тернет, туристически сай-
тове и блогове?
	 -	В	областта	на	рекла-
мата	 и	 информационното	
обслужване	-	смарт	прило-
женията	и	онлайн	платфор-
мите	 са	 водещ	 фактор	 и	
мислим	в	тази	посока	дос-
та	активно.	Тази	година	ни	
предстои	 един	 много	 ва-
жен	процес,	свързан	с	об-
новяване	на	туристическия	
сайт,	 който	 ще	 представи	
по	 един	 още	 по	 удачен	
начин	 Габрово,	 като	 ин-
тересен,	 зелен,	 креативен	
и	 преди	 всичко	 запазил	
своята	 автентичност	 град,	
все	 характеристики,	 осо-
бено	актуални	и	търсени	в	
момента.
  - Имате ли инфор-
мация колко туристи са 
посетили община Габро-
во от началото на година 
досега. ако може отделна 
статистика - през пролет-
но-летния сезон?
	 -	 Все	 още	 нямаме	
официална	 статистика	 за	
годината,	 но	 определено	
месеците	с	най-изявена	ту-
ристическа	 активност	 при	
местата	 за	 настаняване	 и	
с	 най-много	 реализирани	
нощувки	 са	 летните	 месе-
ци,	 както	 и	 месеците	 май	
и	 септември,	 което	 е	 обу-
словено	 от	 наличието	 на	
мащабни	 събития	 в	 града	
през	този	период.
Все	по-популярни	са	т.нар.	
„ваканции	 на	 село“	 и	 все	
по-предпочитани	 са	 от	
индивидуалните	 туристи,	

които	 търсят	 тишината	 и	
красивата	 природа,	 в	 съ-
четание	 с	 чистия	 въздух	
-	 всичко	 това,	 което	 ние	
притежаваме.	 Дестинация	
Габрово	 е	 особено	 пред-
почитана	 от	 семейства	 с	
деца	 и	 от	 любителите	 на	
планинския	туризъм.
Съвсем	естествено	концен-
трацията	 на	 почивни	 дни	
и	 национални	 празници	
се	 отразява	 на	 туристи-
ческата	 активност	 и	 то	 в	
положителна	 посока.	 Ста-
тистиката,	 която	 се	 води,	
е	на	база	данни,	които	по-
лучаваме	от	музеите,	къде-
то	 има	 вход,	 сами	 знаете,	
че	 няма	 как	 да	 се	 отра-
зи	броя	на	посетителите	в	
природните	 паркове,	 църк-
ви	и	манастири.
	 Съпоставяйки	 туристи-
ческата	 активност	 на	 те-
риторията	 на	 общината	 в	
общата	 рамка	 на	 туристи-
ческата	 активност	 в	 Бъл-
гария,	уточняваме,	че	70	%	
от	приходите	се	формират	
от	 летния	 туризъм,	 20	 %	
от	 зимния	 ,	 а	 останали-
те	 10	 %	 се	 разпределят	
между	 другите	 видове	 ту-
ризъм,	 като	 се	 наблюдава	
тенденция	 към	 комбинира-
не.	В	тези	проценти	попада	
и	 културно-историческият		
туризъм,	 който	 съдейства	
за	увеличаване	на	процен-
та.	Именно	в	 тези	 10%	са	
и	 показателите,	 отчитащи	
туристическата	 активност	
на	 територията	на	община	
Габрово.
  - Целта туристите е 
да остават да нощуват в 
Габрово, а не то да бъде 
само дневна спирка в 
маршрутите им. В тази 
връзка достатъчно ли са 
местата за настаняване в 
региона?
	 -	 Към	 2017	 /за	 2018	 г.	
все	още	не	е	излязла	офи-
циалната	статистика/	в	об-
щината	 функционират	 136	

места	за	настаняване.	Раз-
полагаме	с	над	2000	легла	
за	 гости,	 което	считам,	че	
на	този	етап	е	приемливо,	
естествено	винаги	има	как-
во	да	се	желае	повече.
 - Все повече се гово-
ри за креативен туризъм, 
а в Габрово има бога-
ти възможности за това. 
Конкретно какво се прави 
за това?
	 -	 Креативният	 тури-
зъм	 е	 една	 от	 най-силно	
развиващите	 се	 форми	 на	
устойчив	туризъм,	свързва-
ща	локалните	традиционни	
ресурси	 и	 творческия	 по-
тенциал	на	местното	насе-
ление	 с	 новите	 очаквания	
на	 туристите.	 В	 световен	
мащаб	 на	 преден	 план	 в	
туристическата	 индустрия	
все	 повече	 стои	 прежи-
вяването,	 а	 туристите	 все	
по-често	 се	 наричат	 пъте-
шественици,	 те	 искат	 да	
опознаят	 като	 докоснат,	
преживеят,	 направят	 с	 ръ-
цете	 си,	 научат,	 усетят	 и	
вкусят.
	 Различни	форми	на	ку-
линарни	курсове,	арт	рези-
денции,	 обучение	 в	 зана-
яти,	 танци,	 посещение	 на	
фабрики,	билкопродавници,	
показване	 на	 добрия	 при-
мер	в	различните	области,	
всичко	 това	 е	 висок	 клас	
туризъм,	 наречен	 креати-
вен,	 който	 провокира	 на-
шата	 творческа	 страна	 и	
дестинацията	 започва	 да	
се	 приема	 вече	 на	 едно	
сензитивно	и	емоционално	
ниво.	 И	 не	 на	 последно	
място	креативният	туризъм	
е	 особено	 ценен	 за	 мест-
ната	 икономика,	 тъй	 като	
основен	фактор	е	участие-
то	на	местното	население.
	 Тук	 особено	 много	 се	
залага	 на	 творческото	ми-
слене,	 което	 се	 използва	
като	 туристически	 ресурс	
и	 двигател	 за	 местното	
развитие.Габрово	 е	 добра	
дестинация	за	специализи-
ран	туризъм	и	специфично	
предлагани	продукти.
	 През	 месец	 март	 2018	
Община	 Габрово,	 съвмест-
но	 с	 градовете	 София,	
Пловдив	 и	 Троян,	 разра-
боти	 Информационен	 тур,	
с	 тематична	 насоченост	
Креативен	туризъм,	за	чуж-
дестранни	 туроператори,	
журналисти	и	блогъри.	Съ-
организатор	 на	 събитието	
бе	 Мрежата	 за	 Креативен	
туризъм,	 членове	на	 която	
сме	 приети	 да	 станем	 от	
следващата,	2019	г.
	 В	края	на	2017	г.	Габро-
во	 бе	 признат	 за	 Творче-
ски	 град	 на	 занаятите	 и	
народното	 творчество	 от	
Организацията	 на	 обеди-
нените	 нации	 за	 образо-
вание,	 наука	 и	 култура	 /
ЮНЕСКО/	и	стана	член	на	
Мрежата	от	Творчески	гра-

дове	към	Организацията.
	 Това	 признание	 е	 ва-
жен	стимул	и	затвърждава	
усилията	 в	 посока	 утвър-
ждаване	 на	 Габрово	 като	
креативна	дестинация,	под-
ходяща	 за	 арт	 резиден-
ции,	 практики,	 обучения,	
творчески	 занимания.	 Сам	
по	себе	си	креативният	ту-
ризъм	 е	 изключително	 уд-
ачна	форма	за	туризъм	за	
Община	Габрово,	предимно	
ориентирана	 към	 малки	 и	
средни	туристически	групи,	
както	 и	 към	 семейства	 с	
деца.
	 Креативният	 туризъм	
се	 свързва	 със	 съществу-
ващата	 традиция	 при	 оп-
ределено	 производство	 -	
керамика,	 кисело	 	 мляко,	
направа	 на	 бижута	 и	 др.	
И	 в	 този	 смисъл,	 важен	
ресурс	 са	 занаятчийските	
традиции	в	ЕМО	„Етър“,	га-
бровският	хумор,	осмислен	
като	 ресурс	 за	 създаване	
на	 продукти,	 планината,	
която	 е	 естествена	 мате-
риална	база	и	бонус,	който	
носи	 красивата	 природа,	
както	 и	 наличието	 на	 за-
пазена	 автентична	 среда	
от	миналото.	Ценен	ресурс	
за	обучения	и	събития	са	и	
добрите	 фолклорни	 певче-
ски	 	 и	 танцови	 състави,	 с	
които	 разполагаме	 и	 уси-
лията	 от	 страна	 на	 чита-
лищата	 на	 територията	 на	
община	Габрово.
	 Важно	 е	 Габрово	 като	
дестинация	 да	 се	 откро-
ява	 със	 собствена	 класа,	
с	 характер	 и	 идентичност,	
която	 я	 разграничава	 от	
другите,	 за	 щастие	 имаме	
такава.	 Имаме	 добри	 кон-
кретни	 посоки:	 традиции	
и	занаяти,	хумор	и	сатира,	
природа.
Креативният	 туризъм,	 в	
заключение,	 е	 свързан	 с	
предлагане	 на	 преживява-
не	и	усещане,	габровци	го	
имаме	и	го	можем.
  - Габрово е член на 
международната мрежа 
за туризъм и инвестиции 
New Destination и член 
на NECSTouR - Европей-
ска мрежа на регионите 
за устойчив и конкурент-
носпособен туризъм, това 
помага ли за развитие на 
туризма?
	 -	 През	 2015	 г.	 Габрово	
осъществява	 партньорство	
с	 международната	 мрежа	
за	 туризъм	 и	 инвестиции	
New	 Destination,	 чието	 се-
далище	 е	 в	 Ливърпул,	 в	
следствие	 на	 което	 дести-
нация	 Габрово	 е	 промоти-
рана	в	различни	информа-
ционни	и	рекламни	канали	
на	мрежата.
	 Габрово	 е	 член	 и	 на	
NeCSTour	 -	 Европейска	
мрежа	 на	 регионите	 за	
устойчив	 и	 конкурентнос-
пособен	 туризъм,	 на	 ос-

новата	 на	 споразумение	
за	сътрудничеството	между	
Общините	Габрово,	Трявна,	
Дряново	 и	 Севлиево.	 Все-
ки	един	град	може	само	да	
спечели,	ако	в	близост	има	
други	добри	посоки,	ние	се	
допълваме	 и	 най-хубавото	
е,	 че	 включването	 ни	 в	
мрежата	ще	ни	помогне	да	
обединим	добрия	си	потен-
циал	 в	 следващи	 конкрет-
ни	стратегически	стъпки.	
Участието	ни	в	такива	Меж-
дународни	 партньорства	 /
вкл.	 и	 Мрежата	 за	 креа-
тивен	 туризъм/	 са	 важни	
за	Габрово,	от	една	страна	
осигуряват	видимост	и	раз-
познаваемост	 в	 междуна-
родната	 общност,	 от	 друга	
имат	голяма	полза	на	екс-
пертно	 ниво,	 усвояват	 се	
добри	 практики,	 намират	
се	 добри	 възможности	 за	
проекти	 и	 партньорства,	 а	
всеки	 качествен	 културен	
продукт	 в	 резултат	 е	 ре-
сурс	 и	 за	 туристическата	
индустрия.
	 Повишава	се	репутаци-
ята	на	Габрово	като	място,	
където	се	случва	култура	и	
провежда	динамична	поли-
тика	по	отношение	на	ней-
ното	налагане	като	фактор	
в	устойчивото	развитие	на	
града.
 - Как работите съв-
местно с общините Дря-
ново, трявна, севлиево за 
популяризиране на тури-
зма?
	 -	 Прилагането	 на	 ре-
гионалния	 принцип	 в	 ту-
ристическото	предлагане	е	
от	особено	значение.	Това,	
което	ни	е	нужно,	е	пола-
гането	 на	 повече	 съвмест-
ни	 усилия	 със	 съседните	
общини,	 за	 постигане	 на	
трайна	устойчивост	и	ефек-
тивност.	 Ние	 сме	 част	 от	
един	регион,	в	който	всеки	
има	 своя	 собствена	 иден-
тичност	 и	 това,	 което	 е	
редно	 да	 направим,	 е	 да	
се	 допълваме	 взаимно,	 в	
името	на	нашата	обща	кау-
за.
Четирите	 общини	 работят	
успешно	в	Мрежа,	на	база-
та	на	предварително	изгот-
вена	програма	от	дейности,	
заложена	в	Споразумение-
то	 за	 партньорство	между	
тях.	 На	 тази	 база	 имаме	
отпечатани	общи	рекламни	
материали,	 преведени	 на	
английски	и	румънски	език.	
Изработено	е	и	туристиче-
ско	 лого	 на	 района.	 Има	
осъществени	 участия	 в	 ту-
ристически	 борси,	 както	 в	
България,	така	и	в	чужбина	
-	Румъния,	в	периода	2017-
2018	г.,	с	изработена	обща	
рекламна	визия	на	щанда.	
Усилията	 са	 насочени	 из-
цяло	 към	 привличане	 на	
румънски	 туристи	 и	 ние	
активно	 работим	 в	 тази	
насока.

Велимирà Õриñòовà: “Гàáрово кàòо деñòинàция ñе 
оòкроявà ñъñ ñоáñòвенà клàñà, ñ хàрàкòер и иденòичноñò”

	 Лесна	 победа	 постигна	
мъжкият	 отбор	 на	 „Чарда-
фон“	 в	 двубой	 от	VIII	 кръг	
на	първенството	в	мъжката	
„А“	Републиканска	хандбал-
на	група.	В	зала	„Орловец“	
габровският	 тим	 надигра	
без	 проблеми	 гостуващия	
„Левски“	 от	 град	 Левски	 -	
37:26.	 Домакините	 видимо	
превъзхождаха	 съперника	
и	си	осигуриха	успеха	още	
през	 първата	 част,	 като	
взеха	 аванс	 от	 8	 гола	 -	
18:10.	През	втората	в	игра	
влязоха	 и	 по-младите	 -	
Стефанос	 Захов,	Цветелин	
Христов	 и	 Пенчо	 Пенчев,	
но	 „Чардафон“	 продължи	
да	 доминира	 и	 увеличи	
още	аванса	си.		 	
С	 изключение	 на	 двама-
та	 вратари	 Слав	 Колев	 и	
Николай	 Цветков,	 всички	
в	 габровския	 състав	 успя-
ха	 да	 запишат	 попадения	

в	 срещата.	Най-резултатен	
беше	 Петко	 Петков	 със	 7	
гола,	въпреки	че	не	остана	
на	терена	през	цялото	вре-
ме.	По	5	пъти	се	разписаха	
Георги	Николов,	Христо	Да-
наилов	 и	Димитър	Петков.	
Ники	Цветков	пък	за	поре-
ден	 път	 заслужи	 овациите	
на	 публиката	 с	 чудесните	
си	спасявания	в	мача.	
	 С	 актив	 от	 11	 точки	
„Чардафон“	остава	на	трета	
позиция	 във	 временното	
класиране.
 „чардафон“:	 Слав	 Ко-
лев,	Георги	Николов-5,	Ми-
рослав	 Денчев-2,	 Христо	
Данаилов-5,	Цветелин	Хри-
стов-4,	 Димитър	 Петков-5,	
Петко	 Петков-7,	 Марио	
Янчев-4,	 Пенчо	 Пенчев-1,	
Стефанос	 Захов-1,	 Даниел	
Грозданов-3,	 Николай	 Цве-
тков.	 Водач:	 Милена	 Ива-
нова

„Чàрдàфон" áез проáлеми 
ñрещу „Левñки" - 37:26

сВЕТОЗаР ГаТЕВ

	 Женският	отбор	на	ХК	
„Бъки“	 се	 класира	 за	 фи-
налната	четворка	в	турни-
ра	 Купа	 България.	 Воде-
ният	 от	Веселина	Златева	
тим	 надигра	 в	 зала	 „Ор-
ловец“	 „Шумен	98“	 с	 31:23	
и	 продължава	 напред	 в	
надпреварата.
	 Габровският	 състав	
взе	 сладък	 реванш,	 след	
като	 преди	 седмица	 до-
пусна	 поражение	 от	 съ-
щия	 съперник	 в	 мач	 от	
първенството.	 Този	 път	
домакините	започнаха	мо-
тивирано	 срещата,	 играха	
организирано	 в	 защита	 и	
затрудниха	 максимално	
хандбалистките	на	„Шумен	
98“,	 които	 бяха	 принуде-
ни	 да	 търсят	 стрелба	 от	
9	 метровата	 линия.	 Ивон	
Дюлгерова	 обаче	 беше	

стабилна	на	вратата.	Греш-
ките	 на	 гостенките	 позво-
лиха	 на	 габровския	 тим	
да	 използва	 силното	 си	
оръжие	-	контраатаката,	и	
още	в	първия	четвърт	час	
от	 мача	 „Бъки“	 взе	 добър	
аванс	-	8:3.	Разликата	дос-
тигна	до	8	гола	в	22-та	ми-
нута	 (12:4),	 можеше	да	 се	
увеличи	 и	 още	 ако	 дома-
кините	 бяха	 по-концентри-
рани	 в	 атака.	 Направени	
бяха	и	два	пропуска	от	ли-
нията	 за	 изпълнение	 на	 7	
метров	 наказателен	 удар.	
Избраничките	 на	 Николай	
Начев	 се	 възползваха	 и	
успяха	да	намалят	изоста-
ването	 си	 до	 почивката,	
която	 дойде	 при	 резултат	
10:15.
	 През	 втората	 част	 иг-
рата	 беше	 по-равностой-
на.	 Лековато	 пропуснати	
голови	 възможности	 в	

нападение	 позволиха	 на	
шуменки	 да	 реализират	
три	 поредни	 попадения	 и	
да	намалят	пасива	до	три	
гола	в	51-та	минута	(24:21),	
но	 Веси	 Златева	 взе	 на-
временен	 тайм-аут	 и	 след	
него	 нещата	 отново	 си	
дойдоха	 на	мястото.	 След	
7:2	в	последните	8	минути,	
габровският	 тим	 си	 осигу-
ри	 победата	 с	 финалното	
31:23.
	 Неприятен	вкус	на	по-
бедата	 даде	 излизането	
от	 игра	 заради	 контузия	
на	 Милица	 Колева.	 Кри-
лото	на	„Бъки“	усука	коля-
но	още	 в	 10-та	минута	 на	
мача	и	молбите	на	всички	
в	 клуба	 са	 травмата	 й	 да	
не	е	сериозна.
	 Лидия	 Ковачева	 нани-
за	9	гола	за	успеха,	Мари	
Томова	 добави	 8,	 а	 Ма-
длен	Тодорова	 завърши	 с	

5.	За	„Шумен	98“	6	пъти	се	
разписа	Маринела	Панай-
отова,	 по	 4	 гола	 вкараха	
Мария	 Маслева,	 Христи-
яна	 Драганова	 и	 Юлияна	
Таче.
	 „Знаех,	че	ще	има	раз-
лика	и	в	мотивацията,	и	в	
амбицията	 на	момичетата.	
Много	 съм	 доволна	 от	 иг-
рата	 в	 защита,	 особено	
през	 първото	 полувреме.	
Притеснявам	 се	 за	 Мили-
ца	и	силно	се	надявам	да	
не	е	нещо	сериозно.	Поз-
дравявам	 всички	 за	 	 по-
бедата,	 защото	 показаха,	
че	са	истински	отбор	и	се	
бориха	до	последните	ми-
нути	 на	 мача“,	 коментира	
треньорката	Веси	Златева.
	 В	 битка	 за	 участие	
във	 финала	 габровският	
тим	 ще	 срещне	 състава	
на	 „Ники	 спорт“,	 който	
отстрани	 от	 турнира	 вто-

родивизионния	 „Спартак“	
(Плевен)	 след	 победа	 с	
33:25.	
	 Другият	 полуфинален	
двубой	 ще	 противопоста-
ви	 носителят	 на	 трофея	
„Свиленград“	 и	 „Етър	 64“.	
Търновки	 елиминираха	 на	
четвъртфиналите	 състава	
на	„Поморие“	след	успех	с	
31:22	край	морето.
 „Бъки“:	Лидия	Коваче-
ва-9,	 Йоана	 Костова,	 Ка-
рина	 Съменова,	 Габриела	
Цонева-1,	 Екатерина	 Сте-
фанова,	 Силвия	 Якова-3,	
Маргарита	 Христова,	 Ми-
лица	Колева-1,	Ивон	Дюл-
герова,	 Теодора	 Якова,	
Мадлен	 Тодорова-5,	 Рени	
Еремиева-1,	Емилия	Саму-
илова,	 Моника	 Христова,	
Мари	Томова-8,	Ивета	Хри-
стова-3.
треньор:	 Веселина	 Зла-
тева							

„Бъки" ñи върнà нà „Шумен 98" и е нà полуфинàл зà Купàòà


