
Понеделник, 13 май 2019 ã., áð. 89 (6639), ãодина ÕÕVIII. Öена 40 ñò.

прогноза
за ВрЕМЕТо

ВалуТни
курсоВЕ

ПОНЕДЕЛНИК 19о/9о                      ВТОРНИК 18о/70                         СРЯДА 21о/110USD - 1.74161, EUR - 1.95583, CHF - 1.71896, GBP - 2.26763

bg

димас ад
добив на инертни материали, 

асфалтополагане и строителство
габрово, бул. „Трети март“ 53, тел. 066 801-430, 
тел./факс 066 801-443, e-mail: dimas_to@abv.bgwww.regent.bg  

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

недвижими имоти ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
ПОД НАЕМ        В ГАБРОВО

0886 001 001

• Bulgarian homes network •

100 години футбол в Габрово
Рачо Баðаков: „В Гаáðово ðаñòаò 
мноãо òаланòливи момчеòа"
	 На	21	септември	Габрово	ще	отбе-
лежи	100	години	организиран	футбол.	
„100	вести“	се	присъединява	към	юби-
лея	 със	 специална	 рубрика,	 в	 която		
представя	 легендите	 на	 габровския	
футбол.	 Досега	 гости	 на	 „100	 години	
футбол	в	Габрово“	бяха	Веско	Ганчев,	
Венци	Петров,	Михал	Михалев	-	Мате-

то,	Йовко	Топалов	 -	Оката,	Иван	Ка-
марашев,	инж.	Петьо	Василев,	Георги	
Димитров,	 Пешко	 Николов	 и	 Тодор	
Цветков.	Днес	събеседник	в	рубрика-
та	е	Рачо	Бараков.	Играл	е	във	фут-
болните	отбори	на	Габрово,	Севлиево	
и	Трявна.	 Бил	 е	 председател	 на	ФК	
„Янтра“.                       стр. 3-4

Най-дълãаòа áиòка пðез Апðил 1876

	 Четници	 от	 16	 регио-
нални	клона	на	национал-
ното	дружество	„Традиция“	
в	 София,	 Бяла	 черква,	
панагюрското	 село	 Баня,	

Троян,	 Клисура,	 Ловеч,	
Плевен,	 Русе,	 Пловдив,	
Търговище,	Радомир,	Тряв-
на,	Сопот,	 Карлово,	 Вели-
ки	Преслав,	Стара	Загора,	

един	комитет	 „Родолюбие“	
начело	с	воеводата	Ивай-
ло	Танчев	и	благословията	
на	 митрополит	 Григорий	
пресъздадоха	 ден	 по	 ден	

най-дългата	 и	 най-епична	
битка	 по	 време	на	Април-
ското	въстание.	
	 От	 четвъртък	 на	 обяд,	
29	април	1876	г.,	до	нощта	

на	 7	 май	 -	 един	 неве-
роятен	 спектакъл	 -	 дра-
матичен	 и	 въздействащ,	
озвучен	 със	 страхотния	
глас	на	търновския	актьор	

Милен	Иванов.	
	 Час	 преди	 възстанов-
ката,	събрала	десетки	дря-
новци	 и	 гости	 от	 цялата	
страна,	 в	 двора	 на	 ма-

настира	 пристигна	 тради-
ционният	туристически	по-
ход	„По	пътя	на	четата	на	
поп	Харитон	и	Бачо	Киро“
	 продължава на стр. 8

Четници от 16 клона на патриотичната организация "Традиция" пресъздадоха в Дряновския манастир

Позициите на башибозуците и 8-хилядната редовна армия на 
Фазлъ паша през последния, девети ден - 7 май 1876 г.

Този момент, 143 години след най-величавата епопея, ще 
се запечата завинаги - като урок по родолюбие

НВУ „Васил Левски” - Велико Търново отдава почест пред 
паметта на загиналите преди тържествения митинг-заря

Над 40 венци и букети с цветя 
бяха поднесени на Костницата  

Предизборен щаб 
на ПП Герб

	 Европейските	 избори	 са	 за	
България.	 В	 Европейския	 парла-
мент	 трябва	 да	 отидат	 хората,	
които	работят	за	България	-	тези,	
които	 осигуряват	 средства	 за	
българските	 фермери,	 защитават	
българските	 превозвачи,	 намалят	
цените	на	роуминга.	ГЕРБ	изкара	
България	 от	 аварийната	 лента.	
Каквото	и	да	ви	 говорят	опонен-
тите,	те	не	могат	да	се	похвалят	с	
това,	с	работа	за	България.	Това	
коментира	кандидатът	за	евроде-
путат	от	ГЕРБ	Андрей	Новаков	по	
време	 на	 обиколка	 в	 Габровска	
област.	
	 В	Габрово	Андрей	Новаков	се	
срещна	 с	 жителите	 на	 града	 на	
предизборна	шатра	на	централна-

та	улица	„Радецка“.	Той	подчерта,	
че	Габрово	е	пример	за	това	как	
един	 град	 може	 да	 се	 преобра-
зи,	благодарение	на	европейските	
средства	–	ремонтирани	училища,	
детски	 градини,	 нови	 улици,	 кръ-
гови	 кръстовища,	 паркове	 и	 дет-
ски	площадки.	„Този	шанс	трябва	
да	получат	и	селата.	На	Европа	й	
трябва	фонд	за	малки	проекти,	по	
който	 да	 могат	 да	 кандидатстват	
кметства,	инициативни	групи	и	не-
правителствени	 организации,	 за	
да	се	развиват	селата“,	каза	още	
Новаков.
	 Областният	 координатор	 на	
ГЕРБ	Цветомир	Михов	 благодари	
на	 Андрей	 Новаков	 за	 всичко,	
което	 е	 направил	 за	 града	 през	
последните	години.	

продължава на стр. 2

Андðей Новаков: „ГЕРБ изкаðа 
Бълãаðия оò аваðийнаòа ленòа"  

До 26 май материалите, 
свързани с изборите за 

Европейски парламент, са 
платени публикации, 

подготвени от предизборни-
те щабове на политическите 

партии и коалиции, 
които носят отговорност 
за съдържанието им.

Предизборен щаб на "бсП за бълГария"
	 На	 среща	 с	 граждани	 в	 Габрово,	 Дря-
ново	 и	 Трявна	 кандидатът	 за	 евродепутат	
от	 листата	 на	 „БСП	 за	 България“	 Момчил	
Неков	 разговаря	 с	 жителите	 на	 областта	
и	представи	своите	приоритети	в	Европей-
ския	парламент.										 продължава на стр. 2

Момчил Неков: 
„Гаáðовñкияò ðеãион може 
да ñе пðочуе и в Евðопа"

Емиãðиðайòе оò ñкукаòа 
ñ „Емиãðанòñки ðай" 2
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РИСКЪТ, 
ЗАСТРАХОВАН 
С ЛЮБОВ!

Габрово 
ул. „опълченска“ 44
тел. 066 806060 
GSM: 0885310583

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
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 (80 69 62 
    www.metalsod.com

метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

ОБЩИНА ГАБРОВО

 ЗАПОВЕД № 849/09.05.2019 г. 
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО  

ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:   

 Имот	-	сграда	за	търговия	в	с.	Трънито,	с	иденти-
фикатор	73290.615.99.1,	с	площ	75,00,	НТЦ	39,00	лв.	
 Срок на договора	–	10	години.
	 С	 предназначение	 –	 магазин	 за	 хранителни	 и	
дребни	промишлени	стоки.	
 Дата и час на провеждане на търга:	28.05.2019	г.	от	
14,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	от	13.05.2019	
г.	до	27.05.2019	г.
 Дата и час на повторно провеждане на търга: 
31.05.2019	г.,	14.00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 до	
30.05.2019	г.
	 Тръжната	 документация	 се	 получава	 в	 „Център	
за	информация	и	услуги	на	гражданите”	при	Община	
Габрово	 срещу	 представена	 квитанция	 за	 закупени	
документи. 
 За допълнителна информация: Община 
Габрово, телефон: 066/ 818 441.

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 20 май 2019 г. 

се навършват 
три години без

гЕорги 
николаЕВ 

ДочЕВ
 на 45 години

С обич и признателност, 
с нестихваща болка -

дълбок поклон
пред светлата ти 

памет! 
 

Възпоменанието ще се състои на 19 май 2019 г. 
от 11.00 часа на Гробищен парк в гр. Габрово.

От семейството

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

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

10/05

ПРОМОЦИИ В ПОСЛЕДНАТА МИНУТА
АДРИАТИКА - 18.05., и АЛБАНИЯ - 22.05.,                                                                           
50% отстъпка за втори записан
ПУЛИЯ - 29.05. - 690 лв., КАМПАНИЯ - 07.06., 
860 лв., РИМИНИ - 31.05. - 760 лв., КОСТА ДЕЛ 
СОЛ - 18.05. - 690 лв., КОСТА БРАВА - 18.05.,  
590 лв., ТУНИС - 18.05., 790 лв., ЕГИПЕТ - 18.05.,                                                                                  
676 лв., ЕГИПЕТ - ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ - 06.10, 971 лв.
ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 01.06/22.06, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - 23.05./30.05/от 154 лв.  
БУКУРЕЩ - Therme, 1 ден, 22.06., 43 лв.
БУКУРЕЩ - 08.06./14.09., 40 лв.
СЛЪНИК-БРАН-БРАШОВ - 07.06., 2 нощ., 195 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 2 нощувки, 24.05./21.06./                                                                                                                             

26.07/23.08/ от 169 лв. 
КАВАЛА-АЛИСТРАТИ-ЗЛАТОЛИСТ - 27-31.05, 350 лв.                                                                                                                                    
АСОС-АЙВАЛЪ-ЛЕСБОС-ТРОЯ - 23.05., 3 нощувки, 
289 лв.
ВЕНЕЦИЯ-ФЛОРЕНЦИЯ - 17.07., 3 нощувки, 509 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-СЕПАРЕВА БАНЯ-ЦАРИ МАЛИ 
ГРАД - 24-26.05., 149 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О. КОРФУ - 22.05.-3 нощ., зак. и вечери, 280 лв.
О. ЛЕФКАДА - 23.05., 3 нощувки, закуски и вечери, 
315 лв.
О. КОРФУ - 7 нощувки, закуски и вечери, 31.05/02.0
8./30.08./06.09./20.09, от 476 лв.
БАНСКО-ЛЕЩЕН ДОБЪРСКО - 14.06., 165 лв.  
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
        

	 Постановката	 „Еми-
грантски	 рай“	 на	 режи-
сьорката	 Катя	 Петрова	 е	
новото	 предложение	 за	
втория	ден	от	фестивална-
та	 програма	 –	 14	 май,	 от	
19.00	 часа	 на	 сцената	 на	
Габровския	театър.	
	 Спектакълът	 на	 Теа-
тър	 „София“	 е	 направен	
по	 пиесата	 на	 Димитър	
Динев.	В	него	се	изследва	
поведението	 на	 няколко	
гастарбайтери	 след	 тра-
гичната	смърт	на	41-годиш-
ния	 им	 приятел	 по	 време	
на	 работа	 на	 строителен	
обект	в	Австрия.
	 Участват	 актьорите:	

Юли	Малинов,	Невена	Ка-
лудова,	 Михаил	 Милчев,	
Пламен	 Манасиев,	 Юли-
ян	 Рачков,	 Росен	 Белов,	
Мила	Банчева,	Ирина	Ми-
тева,	 Николай	 Димитров,	
и	 музикантите	 Мариан	
Минчев,	Преслав	Банков	и	
Станислав	Мойнов.
	 В	творческия	екип	вли-
зат:	 преводачът	 Гергана	
Фъркова,	 сценографията	
и	 костюмите	 са	 на	 Петя	
Караджова	 и	 Борис	 Дал-
чев,	 композиторът	 Христо	
Йоцов	и	хореографът	Анна	
Пампулова.
	 В	 „Емигрантски	 рай“	
зрителите	 ще	 разпозна-

ят	 близки	 до	 ежедневи-
ето	 ни	 ситуации.	 Тогава,	
когато	 човек	 се	 стъписва	
пред	 случилото	 се,	 когато	
е	 объркан	 и	 не	 знае	 как-
во	 да	 направи	 или	 прави	
това,	което	не	трябва.	Ко-
гато	 се	 отключват	 и	 най-
скритите	 ъгълчета	 на	 чо-
вешката	душа,	които	сами-
те	 герои	 не	 предполагат,	
че	носят.	
	 Приемането	 на	 смър-
тта	 става	 под	 знака	 на	
вакханалията,	 пиршество-
то,	оргията.	
	 Те	 са	 цинично	 откро-
вени	 и	 безразсъдни	 в	 по-
ведението	 си,	 но	 и	 трога-

телни	в	опитите	за	човеш-
ка	 близост	 помежду	 си.	
Постепенно	се	разкриват,	
готови	са	да	приемат	ви-
ната	на	другия	заради	об-
щата	 участ	 и	 опитите	 за	
оцеляване.	 Това	 е	 нещо	
повече	 от	 обща	 участ.	
Това	 е	 жест	 на	 изкупле-
ние.	След	всичко	случило	
се	те	са	свързани	съдбов-
но	и	завинаги.	
	 Ще	 видите	 един	 спек-
такъл,	 в	 който	 има	 край-
ни	 екстатични	 състояния,	
бърз	 и	 всепоглъщащ	 ри-
тъм,	 много	 страст,	 болка,	
мистика,	 абсурдни	 ситуа-
ции	и	черен	хумор.

продължава от стр. 1
По	 думите	 му,	 Габров-
ският	 регион	 може	 да	 се	
прочуе	 и	 в	 Европа,	 бла-
годарение	 на	 продукти	
като	 габровския	 пестил. 
	 „Европейските	 схеми	
за	качество	дават	възмож-
ност	 на	 производители	 в	
селските	райони	да	създа-
ват,	 поддържат	 и	 защитят	
своите	 регионални	 проду-
кти.	
	 Радвам	 се,	 че	 този	
уникален	 продукт	 се	 вър-
на	 отново	 в	 хранителната	
мрежа	и	сега	не	само	га-
бровци,	но	и	в	редица	дру-
ги	 градове	 може	 да	 бъде	
намерен	 габровският	 пе-
стил”,	 коментира	 Момчил	
Неков.	
	 Означението	 „планин-
ски	продукт”	също	предиз-
вика	интерес	за	габровци.	
То	 ще	 даде	 възможност	
на	 производителите	 на	
млечни,	 месни	 продукти,	

мед	 и	 билки	 например	 да	
се	 открояват.	 „Потребите-
лите	 ще	 знаят,	 че	 купу-
вайки	 продукт	 с	 подобно	
означение,	 те	 подпомагат	
производители	 в	 региони	
с	 ограничения	 и	 по-труд-
ни	 условия.	 Тази	 добра	
европейска	 практика	 ще	
намери	 приложение	 и	 у	
нас	 идните	 седмици”,	 до-
пълни	 още	 Неков.	 Самият	
той	внесе	предложение	за	
наредба	за	термина	за	ка-
чество	 миналата	 година	 в	
МЗХГ.	
	 Другите	теми,	по	които	
Момчил	 Неков	 е	 работил	
в	рамките	на	сегашния	си	
мандат	като	евродепутат	и	
обсъди	 с	 гражданите,	 са	
двойния	стандарт	при	хра-
ните,	 по	 който	 той	 беше	
докладчик	 в	 парламента,	
таваните	 за	 субсидиите,	
защитата	на	интересите	на	
българските	 пчелари	 и	 на	
овцевъдите.	„Социалистите	

са	 тези,	 които	 започнаха	
и	изнесоха	борбата	срещу	
дискриминационния	 двоен	
стандарт,	 използван	 спря-
мо	 българите	 и	 другите	
източно-	 и	 централноев-
ропейци.	 „Ние	 в	 европар-
ламента	 свършихме	 своя-
та	 работа,	 сега	 зависи	 от	
българското	 правителство	
да	 защити	своите	 гражда-
ни”,	подчерта	Неков.
	 По-рано	 през	 деня	
Момчил	Неков	посети	Дря-
ново	 и	 Трявна.	 При	 раз-
говорите	 си	 с	 граждани	
те	споделиха	за	проблема	
със	 злоупотреби,	 свързан	
със	 земите	 в	 Дряновския	
балкан.
	 Едри	 земеделци	 изку-
пуват	земите	тук,	но	не	за	
да	развиват	селското	сто-
панство,	а	уж,	прилагайки	
добри	 земеделски	 практи-
ки,	да	получават	субсидии.	
Всъщност	 земите	 остават	
занемарени.	

	 Друг	 проблем,	 който	
предизвиква	 голямо	 разо-
чарование	сред	хората,	са	
злоупотребите	 с	 европей-
ските	 фондове	 и	 по-спе-
циално	 „къщите	 за	 гости”,	
станали	 обект	 на	 реди-
ца	 разкрития.	 „Те	 стана-
ха	 символ	 на	 корупцията.	
Управляващите	 ни	 карат	
да	се	страхуваме	дали	ще	
ни	идват	пак	гости”,	споде-
ли	собственичка	на	такава	
къща	 в	Трявна,	 която	 със	
собствени	средства	е	съз-
дала	къщата	си	за	гости.
	 Момчил	 Неков	 пред-
стави	 свършеното	 от	 него	
в	 защита	 на	 планински-
те	 региони	 и	 планинското	
производство.	 „Да	 пре-
веждам	 Брюксел	 на	 бъл-
гарски,	 е	 каузата	 ми	 в	
рамките	 на	 този	 мандат.	
Такава	ще	бъде	и	в	бъде-
ще”,	каза	още	пред	събра-
лите	се	граждани	в	Трявна	
Момчил	Неков.

Момчил Неков: „Гаáðовñкияò ðеãион 
може да ñе пðочуе и в Евðопа"

продължава от стр. 1
„Това,	 което	Андрей	Нова-
ков	 направи	 за	 Габрово,	
човек	прави	само	за	род-
ното	 си	 място,	 за	 дома	
си.	 Затова,	 дори	 да	 няма	
родствена	 връзка	 тук,	
много	 габровци	 вече	 го	
наричат	 „нашия	 депутат“,	
каза	Цветомир	Михов.	Той	
припомни	 дарените	 от	Ан-
дрей	 Новаков	 чисто	 нови	
легла	 за	 Родилно	 отде-
ление	 на	 МБАЛ	 „Д-р	Тота	
Венкова“,	 дарените	 нови	
съоръжения	 за	 детската	
площадка	 в	 кв.	 Недевци,	
това,	че	близо	100	души	от	

Габровска	 област	 по-
сетиха	 Европейския	
парламент	 по	 негова	
покана,	както	и	отпе-
чатването	 на	 книжка	
за	 популяризирането	
на	 Габрово	 като	 до-
бро	 място	 за	 бизнес	
и	включването	на	се-
лата	от	област	Габро-
во	 в	 създадената	 от	
него	 онлайн	 плат-
форма	 „Selovoditel“	 и	
популяризирането	 им	
в	 страната	 и	 в	 чуж-
бина.	
	 В	 Севлиево,	 къ-
дето	през	последните	
години	 Андрей	 Нова-
ков	 подкрепя	 про-
веждането	 на	 най-
българския	 фестивал	
„Семе	 Българско“,	
посети	 традиционния	
петъчен	пазар	и	раз-

говаря	 с	 местните	 произ-
водители	и	търговци.	
	 В	Дряново	Андрей	Но-
ваков	 се	 срещна	 с	 жи-
телите	 на	 града	 на	 пре-
дизборна	 шатра	 на	 цен-
тралната	 улица.	 Пред	 тях	
той	коментира,	че	не	бива	
българите	 да	 се	 поддават	
на	 популистки	 лозунги	
и	 фалшиви	 новини,	 а	 да	
подкрепят	 хората,	 които	
наистина	 са	 доказали,	 че	
работят	за	България.	Кме-
тът	 Мирослав	 Семов	 по-
твърди,	 че	 Европа	 не	 е	
далеч,	а	тук	-	в	средствата	

за	инфраструктура,	пътища	
и	 сгради,	 затова	 на	 тези	
избори	 е	 важно	 да	 гла-
суваме.	 Той	 благодари	 на	
Андрей	 Новаков	 за	 това,	
че	 е	 приятел	 на	Дряново.	
„Ние	също	сме	ваши	при-
ятели,	на	един	човек	в	Ев-
ропа,	който	с	достойнство	
носи	името	българин.“
	 В	Трявна	кандидатът	за	
евродепутат	 обиколи	 ста-
ринната	улица	на	занаяти-
те,	 посети	 майсторските	
ателиета	 и	 разговаря	 с	
жителите	и	гостите	на	гра-
да	на	предизборна	шатра.	
Кметът	 на	Община	Трявна	
Дончо	 Захариев	 благода-
ри	 на	Андрей	 Новаков	 за	
всичко,	 което	 е	 направил	
за	тревненци	през	послед-
ните	 години	 –	 за	 даре-
нията	 на	 компютър	 и	 му-
зикална	 уредба	 за	 Клуба	
за	 социални	 и	 културни	
дейности,	 за	 включването	
на	 Трявна	 в	 Европейска	
туристическа	 мрежа,	 за	
всички	 конкурси,	 срещи	
и	 дискусии	 с	млади	 хора,	
които	 е	 провел	 в	 Трявна	
и	чрез	тях	е	дал	шанс	на	
много	млади	тревненци	да	
посетят	 Европейския	 пар-
ламент	по	негова	покана.	
	 Андрей	 Новаков	 пое	
ангажимент,	ако	получи	от-
ново	доверието	на	хората,	
да	 продължи	 да	 подкрепя	
всички	 общини	 в	 област	
Габрово.

Андðей Новаков: „ГЕРБ изкаðа 
Бълãаðия оò аваðийнаòа ленòа"  

Вашата обява 
ще бъде отпеча-

тана още на след-
ващия ден, 

ако бъде подадена 
в „100 вести“ до 

16.30 часа

Емиãðиðайòе оò ñкукаòа на 
14 май ñ „Емиãðанòñки ðай" 



313 май 2019 г. 100 години футбол в Габрово

 - Г-н Бараков, кога се 
насочихте към футбола? 
	 -	 Първата	 ми	 покана	
да	 играя	 професионален	
футбол	 беше	 от	 Трявна.	
Още	 бях	 войник	 и	 един	
път	в	годината	ни	пускаха	
в	отпуска,	когато	ми	пред-
ложиха	да	играя	в	тамош-
ния	 отбор	 при	 треньора	
Стефан	Датков,	който	вече	
е	покойник.	След	шест	ме-
сеца	 преминах	 при	 Коста	
Велчев,	в	следващата	въз-
растова	 група,	 отново	 в	
Трявна.	Четири	години	той	
ми	 беше	 треньор,	 пора-
ди	 което	 мога	 спокойно	
да	 кажа,	 че	 основите	 на	
футбола	ми	е	дал	той	и	че	
той	ме	е	научил	на	много	
неща.	
	 Самият	аз	съм	един	от	

малкото	 хора,	 който	 се	 е	
занимавал	 с	 футбол	 през	
два	века	–	XX	и	XXI.	През	
XX	век	започнах	да	играя,	
а	 своята	 дейност,	 свърза-
на	 с	 футбола,	 завърших	
през	XXI	век.
	 Играл	 съм	 в	 елитна-
та	юношеска	 група.	В	мо-
мента	днешният	габровски	
юношески	футболен	 отбор	
успя	 да	 влезе	 в	 „А“	 юно-
шеска	 футболна	 група.	 В	
Габрово	 растат	 много	 та-
лантливи	момчета.
 - Казахте, че сте слу-
жил в Елхово, в Гранични 
войски, там не се ли из-
кушихте да играете фут-
бол?
	 -	Още	в	самото	начало	
на	службата	ми	в	Елхово,	
след	 като	 ни	 строиха	 на	
плаца,	 попитаха	 има	 ли	
сред	 нас,	 новобранците,	
някой	спортист.	Моят	баща	
обаче	 ме	 беше	 предупре-
дил	 дори	 да	 питат	 дали	
съм	 футболист,	 в	 никакъв	
случай	да	не	казвам	какво	
съм	 спортувал.	 „Защото	
ще	те	пратят	да	миеш	то-
алетните!“,	ми	каза	той.	И	
аз	 си	 мълча.	 Едно	 момче	
от	Шумен	 се	 обади	 и	 из-
лезе	 пет	 крачки	 напред.	
След	 него	 още	 десетина	
обясниха,	 че	 са	 спортува-
ли,	и	се	наредиха	до	него.	
Аз	обаче	продължавам	да	
си	 мълча	 и	 си	 мисля,	 че	
тези	 момчета	 сега	 ще	 ги	
накарат	 да	 работят	 най-
тежкото.	 Но	 ги	 строиха	 и	
те	напуснаха	плаца.	Оказа	
се,	 че	 веднага	 ги	 завели	

на	 тренировка.	 От	 тях	 на	
другия	 ден	 на	 трениров-
ките	 бяха	 само	 четирима	
–	 вероятно	 за	 останалите	
са	 преценили,	 че	 или	 не	
им	 трябват	 повече	 хора,	
или	 че	 не	 са	 толкова	 до-
бри	 спортисти.	 Все	 пак	
за	 футбола	 е	 необходима	
селекция	 за	 всеки	 един	
от	 постовете.	 Но	момчето	
от	нашата	рота	го	остави-
ха	 да	 тренира.	 По-късно	
то	 ме	 попита	 защо	 съм	
скрил,	 че	 съм	 футболист.	
Обясних	му.	Въпреки	отка-
за	ми,	от	време	на	време	
излизахме	 да	 ритаме	 топ-
ка	 на	 поляната	 в	 поделе-
нието.	 Колегата	 ме	 видя	
какво	 мога	 и	 започна	 да	
ме	 убеждава	 да	 се	 при-
съединя	 към	 тях.	 „Ако	 се	

притесняваш	 –	 вика,	 -	 ще	
кажа	 на	 треньорите,	 че	
си	 премълчал,	 защото	 ти	
е	било	неудобно.“	Още	на	
другия	 ден	 ме	 извикаха	
и	 започнах	 да	 тренирам	
с	 останалите	 момчета.	
Сега	 си	 мисля,	 че	 може	
би	именно	това	е	бил	моят	
късмет,	 защото	 ако	 бях	
отишъл	 в	 самото	 начало,	
не	 се	 знае	 какво	 щеше	
да	се	случи.	В	навалицата	
е	 можело	 и	 да	 не	 оценят	
положително	 моята	 игра.	 
	 И	 ме	 взеха	 в	 отбора.	
През	 цялата	 си	 служба	
играх	централен	защитник.	
Но	 след	 първата	 година	
ме	 изпратиха	 в	Школа	 за	
младши	сержанти	в	Люби-
мец.
 - На какъв пост игра-
хте, когато бяхте в елит-
ната група?
	 -	 Десен	 защитник,	 ляв	
защитник	и	опорен	полуза-
щитник.	Когато	бях	в	елит-
ната	 група,	играех	опорен	
халф,	 а	 в	 по-малките	 си	
години	 бях	 бек.	 В	 Елхово	
играех	 централен	 защит-
ник.	Треньор	в	поделение-
то,	 който	 ни	 оглеждаше,	
беше	 Стоичко	 Пешев	 –	
елитен	футболист	на	„Лев-
ски“.	Той	заяви,	 че	 трябва	
да	 остана	 да	 играя	 при	
него.	До	клетвата	бяхме	в	
поделението	 и	 всеки	 ден	
ни	 водеха	 на	 тренировки,	
след	 като	 приключехме	 с	
играта	–	ни	връщаха	отно-
во	в	поделението,	но	едва	
след	като	ни	нахранят.	Ос-
таналите	 състезатели	 взе-

маха	и	премии,	но	на	нас,	
войниците,	 не	 ни	 даваха	
нищо.	Ние	не	се	и	сърде-
хме,	 защото	 все	 пак	 бя-
хме	 на	 войнишка	 служба.	 
	 По	 това	 време	 начал-
ник	на	футбола	в	 Габрово	
беше	 Гердемски,	 който	 по	
време	на	една	от	отпуски-
те	ми	ме	извика	да	говори	
с	мен.	И	ми	предложи	да	
отида	 да	 играя	 в	 Трявна.	
Обясних	му,	че	не	съм	се	
уволнил	 още	 и	 ще	 тряб-
ва	 да	 говорим,	 когато	 се	
върна	 от	 казармата	 през	
есента.	Той	ми	обясни,	 че	
тъкмо	 тогава	 ще	 е	 започ-
нала	подготовката	и	че	ще	
се	 върна	 навреме.	 „Няма	
да	 те	 сбърка	 да	 дойдеш	
в	 Трявна	 да	 те	 види	 из-
вестният	 треньор	 Петър	
Харалампиев	 от	 Велико	
Търново,	 който	 е	 учил	 в	
Габрово“	 -	 ми	 вика.	Обяс-
ни,	 че	ще	играят	 контрол-
на	 среща	 с	 „Локомотив“	
-	 Русе	 и	 ме	 попита	 дали	
мога	 да	 играя	 десен	 за-
щитник.	 „Мога!“	 -	 отгово-
рих.	 Пуснаха	 ме	 и	 този	
мач	 бихме	 с	 четири	 на	
нула.	И	директно	ми	каза-
ха,	 докато	 съм	 в	 отпуска,	

да	 остана	 и	 да	 тренирам	
–	 ще	 бъда	 зачислен	 и	 на	
храна.	А	ако	не	искам,	ще	
ме	 чакат	 да	 играя,	 когато	
се	 уволня.	 Обещах	 им	 –	
дадох	 мъжката	 си	 дума.	
Докато	 бях	 в	 отпуска,	 хо-
дих	 и	 на	 тренировки,	 да-
доха	ми	карта	за	пътуване	
до	Трявна.	Така	тръгна	фут-
болната	 ми	 кариера,	 ако	
може	така	да	се	каже.
 - Излиза, че и по 
време на отпуската сте 
поддържал спортната си 
форма?
	 -	Така	стана.	От	казар-
мата	трябваше	да	се	увол-
ня	 на	 19	 септември,	 но	
точно	тогава	имаше	някак-
ви	 международни	 кризи	
и	 продължиха	 с	 още	 два	
месеца	военната	ни	служ-
ба.	Още	малко	и	щеше	да	
ми	 се	 провали	 мястото	 в	
Трявна,	 но	 там	 ми	 го	 па-
зеха.	А	 отборът	 на	Трявна	
беше	 много	 силен,	 бяха	
на	 четвърто	 място	 в	 „Б“	
групата.	 Добри	 футболи-
сти	играеха	по	това	време	
там.	И	на	мен	се	налагаше	
да	 се	 съревновавам	 с	 ут-
върдени	 в	 отбора	 играчи.	
Имаше	 и	 габровски	 фут-
болисти,	 като	 например	
Иван	 Христов	 -	 Червения,	
той	 е	 по-голям	 от	 мен	 с	
три	години.
	 Задачата	 ми	 в	 Трявна	
беше	 много	 трудна,	 тъй	
като	 наистина	 в	 отбора	
имаше	 добре	 обиграни	
състезатели.	 Единият	 от	
тях	 беше	 вратарят	 Бо-
рислав	Борисов	Кудрявцев	

–	Бочо,	който	беше	вратар	
и	на	габровския	отбор,	ко-
гато	 бяхме	 в	 „Б“	 група.	
Оттам	отиде	в	„Етър“,	след	
това	в	Благоевград,	офор-
ми	 се	 като	 един	 от	 най-
добрите	 вратари	 в	 дър-
жавата.	Той	 беше	 с	 руски	
произход.
	 Другият	 млад	 човек,	
когото	 взеха	 в	 Трявна,	
беше	 Васко	 Даскалов	 -	
на	 Влади	 Даскалов	 брат	
му.	 Играеше	 в	 Севлиево	
като	състезател.	И	двама-
та	 братя	 преминаха	 през	
„Етър“	 във	 Велико	 Търно-
во,	бяха	 години	наред	ос-
новни	 футболисти	 там.	 А	
другият,	 малкият	 брат,	 се	
установи	 в	 Плевен	 и	 на-
прави	 добра	 кариера	 в	
„Спартак“,	 игра	 с	 Пламен	
Гетов,	 след	 това	 стана	 и	
началник	 на	 плевенския	
футбол.	 Сега	 е	 жив	 и	
здрав,	 но	 не	 знам	 какво	
прави.
 - Излиза, че още от 
началото на живота, още 
от младите години човек 
като бъде залюлян от 
една люлка – във Вашия 
случай с тази на футбола, 
та до края на живота, така 

ли е?
	 -	Така	 е	 наистина.	Са-
мият	 аз	 преживях	 едно	
голямо	 премеждие.	 Тъкмо	
започвах	 да	 играя	 и	 счу-
пих	 крак.	Бях	на	ски,	 бил	
съм	 някъде	 на	 около	 13-
14	 години.	 И	 татко	 каза:	
„Никакви	спортове“.	Тогава	
крака	 ми	 оправи	 д-р	 Гай-
шек.	 Петдесет	 дни	 бях	 в	
гипс.	 Явно	 тя	 ми	 е	 опра-
вила	 много	 добре	 крака,	
защото	оттогава	досега	не	
съм	имал	проблеми	с	кон-
тузения	тогава	крак.

	 Та	 тук	 можеше	 да	 се	
върви	 още	 напред,	 но	
не	 се	 получи.	 Самият	 аз	
винаги	 съм	 казвал,	 че	 с	
футбола	 си	 не	 се	 гордея.	
Защото	 попаднах	 в	 един	
отбор	с	много	можещи	иг-
рачи.	С	футболистите	вете-
рани,	с	които	се	събираме	
по	 един	 път	 всеки	 месец,	
сме	играли	в	„А“	футболна	
група	 –	Васил	Тачев,	Кра-
сен	Маринов,	Петьо	Васи-
лев,	 Руси	Пенчев.	И	 кога-
то	 се	 съберем	 на	 нашите	
ежемесечни	 сбирки,	 им	
казвам	именно	 това,	 че	 с	
футбола	не	се	 гордея,	 тъй	
като	 по	 онова	 време	 ня-
мах	 тяхното	 майсторство.	
Самият	 аз	 си	 го	 чувствах	
така.	Не	 че	 някой	друг	 го	
е	казвал,	но	самият	аз	си	
направих	тази	оценка.
 - Стремяхте ли се да 
достигнете тяхното май-
сторство?
	 -	Стремях	се,	но	някои	
от	тях	бяха	толкова	добри,	
че	колкото	и	да	ги	гониш,	
няма	как	да	ги	достигнеш.	
Стигна	се	дотам,	че	когато	
на	втората	година	ме	взе-
ха	 в	 Севлиево,	 не	 можех	
да	 „пробия“.	 Бях	 до	 края	
на	 сезона	 и	 Милчо	 Ми-
тов	ми	вика:	„Ти	си	добър	
футболист	 и	 точно	 сега	
трябва	 да	 играеш!“,	 което	
означава,	 че	 той	 е	 чувст-
вал	 нещата.	 Бях	 центра-
лен	 нападател	 на	 Трявна	
тогава.	 По	 същото	 това	
време	 той	 ме	 пита	 дали	
ще	 имам	 нещо	 против	 да	
говори	със	Севлиево,	кои-
то	 играеха	 в	 „Б“	 група	 и	
вече	 се	 бяха	 утвърдили.	
Отидох	 там.	 Беше	 през	
лятото	 и	 се	 оказа,	 че	 в	
18	 часа	 ще	 играят	 с	 „Ча-
вдар“,	Троян	–	един	силен	
отбор,	 само	 от	 софиянци.	
Треньорът	 ме	 накара	 да	
облека	екипа	и	да	влизам	
в	 играта.	 Имаше	 един	 -	
Баката	му	викаха,	топката	
все	 при	 него.	 В	 един	 мо-
мент	 играта	 ме	 озори,	 но	
не	 ме	 смениха,	 извадиха	
от	терена	Баката,	а	аз	из-
карах	мача.	След	това	пи-
тах	 треньора	 дали	ще	 ос-
тавам,	 а	 той	 категорично	
отсече:	„Оставаш,	разбира	
се!	Добре,	че	 те	видяхме!	
Имахме	 нужда	 от	 защит-
ник,	защото	нашият	отбор	
се	нуждае	точно	от	такъв.	
Състезателят,	който	бил	на	
този	пост,	заминал	за	Пав-
ликени	и	„оголил“	мястото.	
Така	 стана,	 че,	 както	 се	
казва	на	спортен	език,	„се	
закачих“	 там.	През	първа-
та	 година	 имах	 притесне-
ние	 дали	 ще	 се	 справя,	
тъй	като	там	имаше	силни	
футболисти.	 И	 още	 тогава	
„Раковски“	-	Севлиево	ста-
нахме	трети	в	„Б“	групата.	
	 По-голямата	 част	 от	
отбора	 бяха	 млади	 състе-
затели.	 Имаше	 само	 два-

ма	души	над	27-28	години.	
Единият	беше	Найден	Цон-
ков	–	Джоната	му	викаха,	
искали	са	го	и	от	Габрово,	
и	 от	 „Славия“	 -	 София,	
но	 той	 е	 играл	 единстве-
но	 в	 „Раковски“.	 Другият	
-	 Диан,	 Бирата	 му	 казва-
ха,	 който	 беше	 на	 около	
30	 години.	 Всички	 остана-
ли	 бяха	 млади	 момчета.	
Отборът	 беше	 страхотен.	
Стигна	се	дотам,	че	хамен-	
хамен	със	„Спартак“	 -	Ва-
рна	ще	спорим	за	първото	
място.	Но	уви,	не	успяхме	
да	 заемем	 тази	 позиция	
-	 завършихме	 през	 1975	
година	четвърти.	
	 След	 две	 години	 Гер-
демски	 беше	 станал	 вече	
началник	 на	 отбора	 на	
Габрово	 и	 ме	 покани	 да	
дойда	тук.	А	на	мен	мерака	
ми	 беше	 Габрово,	 макар	
да	трябваше	да	се	пребор-
вам	с	Руси	Пенчев,	Пешко	
Николов,	Михаил	Михалев	
-	 Мачето,	 все	 качестве-
ни	защитници.	Хора,	които	
играят	 качествен	 футбол.	
По	 онова	 време	 успях	 да	
изиграя	 около	 20	 мача	 в	
Габрово	 –	 бях	 или	 ляв,	
или	 десен	 бек.	 Макар	 да	
се	 конкурирах	 с	 Пешко	
Николов	 и	 останалите,	 си	
паснах	 с	 тях.	Тогава	 имах	
няколко	силни	мача.
	 Отиваме	 в	 Беркови-
ца	 да	 играем	 с	 тамошния	
„Ком“.	 Навремето	 трябва-
ше	да	носим	по	два	екипа,	
но	така	се	случи,	че	бяхме	
само	 с	 един.	 Обикнове-
но	 играехме	 с	 червено,	
бяло	 и	 зелено.	 Отиваме	
и	 що	 да	 видим	 -	 черве-
ните	 фланелки	 ги	 няма.	
Решихме,	 че	 ще	 излезем	
с	 резервния	 екип.	 Оказа	
се,	че	и	„Ком“	излиза	със	
същото	като	нашето	облек-
ло	и	не	иска	да	го	смени.	
Нарочно!	Макар	да	имаха	
тази	 възможност.	 Наложи	
се	да	съблечем	потниците	
си	и	 да	 ги	облечем	върху	
червените	 тениски.	 Тога-
ва	 на	 Руси	 Пенчев	 жена	
му	написа	номерата	върху	
фланелките	ни	с	молива,	с	
който	 си	 слагаше	 сенките	
на	очите.		
	 В	 резултат	 на	 перипе-
тиите	ни	ние	се	стегнахме	

и	ги	бихме	с	два	на	нула.	
Тогава	 заради	 нас	 „Ком“	
-	 Берковица	 изпадна	 от	
групата.
	 Тук	е	мястото	да	кажа,	
че	навремето,	ако	на	„Лев-
ски“	 или	 на	 ЦСКА	 сменят	
някога	екипа	и	на	него	не	
пише,	 че	 са	 „Левски“	 или	
ЦСКА,	може	да	ги	победят	
другите	отбори.	Само	име-
то	 и	 спортната	 отборна	
фланелка	 носят	 със	 себе	
си	авторитета	на	тима.	
	 Когато	 се	 влезе	 в	 съ-
блекалнята	 на	 тези	 отбо-
ри,	 има	 по	 четири	 вида	
минерални	 или	 газирани	
води,	а	ние	като	приемаме	
тези	отбори,	поставяме	на	
масата	не	само	вода,	но	и	
друго	безалкохолно,	и	бон-
бони,	 да	си	подсладят,	 на	
всяка	 цена	 кафе,	 всичко	
–	както	се	посреща	човек,	
дошъл	 на	 гости.	 И	 тук	 не	
говоря	за	някакви	далаве-
ри,	а	за	нормалните	неща.	
А	ЦСКА	стряскаше	съдиите	
с	генералите,	„Левски“	 -	с	
полицейските	 генерали.	 И	
сега	 се	 вижда	 какви	 по-
ражения	 са	 нанесени	 на	
футбола	 по	 този	 начин.	А	
институцията	„рефер“	тряб-
ва	да	се	уважава,	тъй	като	
реферите	са	поставени	да	
следят	за	допуснати	греш-
ки,	 да	 не	 се	 опорочава	
по	 никакъв	 начин	 футбол-
ната	 игра,	 да	 има	 поч-
теност,	 да	 се	 гарантира	
именно	онова	важно	и	ос-
новно	 начало,	 заложено	
в	 спорта,	 че	 ще	 победи	
по-добрият.	 Този,	 който	 е	
положил	 повече	 труд,	 за	
да	 усъвършенства	 своите	
умения,	който	е	съумял	да	
постигне	 онова	 спортно	
майсторство,	 с	 което	 да	
се	гордее.	
 - Разкажете и други 
спомени от Вашата фут-
болна кариера.
	 -	Характерното	за	фут-
болната	 игра	 е	 това,	 че	
във	 времето,	 което	 ти	 да-
ват	за	почивка,	няма	как-
во	 да	 правиш.	 Няма	 как	
да	 ходиш	 по	 заведения	
или	 барове	 –	 и	 ние	 има-
ме	 нужда	 от	 почивка,	 да	
отпуснем	 мускулите	 си	 от	
напрежението.	

продължава на стр. 4

Рачо Баðаков: „В Гаáðово ðаñòаò 
мноãо òаланòливи момчеòа”

сТеФКа бУрмоВа

 Рачо Бараков е роден на 6 октомври 1952 г. в Габрово. 
Основното си образование завършва в Трето основно училище 
„Цанко Дюстабанов“, след това и специалността „Трико-
тажни машини“ в габровския Техникум по текстил „Йордан 
Радославов“. 
 Бил е граничар в Елхово.
 Играл е във футболните отбори на Габрово, Севлиево и 
Трявна. Бил е в Управителния съвет, както и председател на 
ФК „Янтра“. 
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Продължава от стр. 3
	 Затова	играехме	карти	
и	 табла	 –	 бяхме	 станали	
факири	 на	 тези	 игри.	 То-
гава	нямаше	компютри	да	
щъкаме	на	тях	разни	игри.	
Може	 би	 така	 е	 било	 по-
добре	за	нас.	
	 Бяхме	във	Варна	да	иг-
раем	с	„Черно	море“.	Една	
сутрин	 гледам	 Тачев	 чука	
на	нашата	врата	и	ми	по-
дава	 две	 тестета	 карти.	
„Подреди	 ги!	 -	 ми	 вика.	
-	Ама	 така,	 че	 на	 мен	 да	
се	 падне	 каре	 попове,	 на	
Петьо	Василев	 –	 каре	 ва-
лета,	на	Матето	му	сложи	
четири	 седмака.“	 Подре-
дих	 ги	 и	 ги	 поставих	 на	
масата	 да	 са	 готови	 за	
играта.	 И	 напуснах	 стая-
та,	 но	 слушам	 от	 друга-
та.	 В	 един	 момент	 чувам	
страхотен	 рев.	 Отивам	 и	
разбирам,	Петьо	рекъл,	че	
дава	попа,	след	него	е	Ма-
тето	–	пет	минути	пуши	ци-
гара	и	мисли,	хваща	се	за	
главата,	 следващият	 вика:	
„По	 три!“,	 след	 което	 Пе-
тьо	 се	 обажда	 и	 обявява:	
„Плащам!“.	 В	 този	момент	
Тачо	 сваля	 четирите	 попа	
и	 мълчи.	 Когато	 всички	
започват	да	се	гледат	със	
съмнителни	 очи,	 Тачо	 се	
обажда	 и	 казва:	 „Вземай-
те	си	парите!	Рачо	подре-
ди	 картите!“,	 голям	 смях	
падна	тогава.	
	 Разбира	 се,	 имахме	

и	 много	 други	 емоции,	
като	 тези	 в	 съблекалните	
например.	 Пейките	 бяха	
светлосини.	 И	 когато	 се	
полее	 вода	 върху	 тях,	 не	
се	 вижда.	 Затова	 когато	
някой	 закъснееше	 за	 тре-
нировките,	 а	 никак	 не	 е	
приятно	 останалите	 да	 го	
чакат,	 поливахме	 пейката	
пред	 шкафчето	 му.	 Като	
седне,	 става	мокър.	Всич-
ки	 останали	 се	 заливаме	
от	 смях,	 а	 потърпевшият	
сипе	срещу	нас	гневни	ре-
плики.
	 Другият	 майтап,	 кой-
то	 обичахме	 често	 да	
правим,	 беше	 да	 вържем	
единия	 крачол	 на	 нечий	
панталон.	А	след	мача	все-
ки	 бърза	 да	 се	 прибере	
вкъщи	или	за	среща.	Пъха	
крака	в	панталона,	ама	не	
може	 да	 го	 обуе.	 Такива	
майтапи	 сме	 си	 правили.	
Но	 хубавото	 беше,	 че	 ни-
кой	не	се	обиждаше,	дори	
и	 в	 първия	 момент	 да	 се	
разгневи.
 - Обичате ли да раз-
казвате за Вашите фут-
болни години?
	 -	 Нали	 знаете	 приказ-
ката,	че	за	футбола	се	го-
вори	като	за	умряло	–	или	
хубаво,	или	нищо.	Защото	
всички	 във	 футбола	 сме	
като	 едно	 голямо	 семей-
ство.
	 Три	неща	ще	Ви	кажа,	
знаете	 ли	 с	 много	 пари	

какво	 се	 прави?	 Първото	
нещо	е	политика.	Второто	
е	война	А	третото	е	футбо-
лът.	Вярно	е,	има	и	симу-
лативни	игри.
 - Дълги години сте бил 
във футбола, често се ко-
ментира, че напоследък 
все повече се „продават“ 
мачове, така ли е?
	 -	 Напоследък	 значи-
телно	 по-рядко	 се	 срещат	
подобни	 явления.	 Стреме-

жът	 е	 отборът	 да	 защити	
своето	 спортно	 майстор-
ство	 с	 добра,	 със	 силна,	
с	 майсторска	 игра.	 Вярно	
е,	 че	 се	 срещат	 и	 изклю-
чения.	 Наблюдавам	 някои	
отбори	например,	които	се	
стремят	да	напреднат	в	съ-
ответната	група,	в	която	се	
състезават	с	недотам	поч-
тени	 средства.	 Има	 един	
тим	например,	който	много	
често	 напоследък	 постига	

така	наречените	от	мен	си-
мулативни	 резултати.	 Като	
например	шест	на	нула	или	
нещо	от	този	сорт.
 - Какво е нужно, за 
да се развива добре един 
футболен отбор?
	 -	Нужни	са	много	сред-
ства.	В	 Габрово	например	
има	 пет	 футболни	 школи,	
които	 подготвят	 деца.	 В	
същото	 време	 за	 спор-
та	 футбол	 от	 общинския	

бюджет	 са	 предвидени	 50	
хил.	 лева,	 които	 трябва	
да	 се	 разделят	 на	 пет.	 А	
само	 за	 едно	 гостуване	 в	
друг	 град	 са	 нужни	много	
средства	 –	 за	 транспорт,	
за	 храна,	 за	 нощувка.	 Та	
само	2000-2500	лева	струва	
автобуса,	 с	 който	 ще	 се	
пътува,	 да	 не	 говорим	 с	
какви	 суми	 са	 свързани	
останалите	разходи.
 - Заради недостига на 

финансов ресурс ли фут-
болът на Габрово почти е 
достигнал своята „мърт-
ва“ точка?
	 -	 Сигурен	 съм	 на	 1000	
процента,	 че	 е	 така.	 За-
щото	съм	бил	и	футболист,	
бил	 съм	 и	 в	 клубното	 ръ-
ководство	и	 знам	пробле-
мите	от	А	до	Я.	Навремето	
спортистите	 получаваха	
премии	 при	 победа,	 полу-
чаваха	храна	по	време	на	
мачовете.
 - Считате ли, че Об-
щината трябва да участ-
ва във финансирането на 
футбола?
	 -	 Разбира	 се.	 Макар	
Общината	 да	 не	 може	
дори	да	направи	стадиона,	
според	 изискванията	 за	
„Б“	 група,	 за	 да	 се	 игра-
ят	 тук	 футболните	 срещи.	
Затова	 казвам	 „Евала“	 на	
Николай	Мънчев	и	на	Пла-
мен	 Георгиев,	 че	 са	 се	
хванали	в	тази	немотия	да	
дават	 от	 личните	 си	 пари	
за	футбола.			
	 Навремето	Емилия	Ма-
сларова	 осигури	 възмож-
ността	ДДС-то	на	фирмите,	
които	отделят	средства,	за	
да	 спонсорират,	 да	 бъде	
насочвано	към	футбола	или	
към	 друг	 вид	 спорт.	 Така	
че	 когато	 искаме	 да	 се	
постигат	 високи	 резулта-
ти,	 трябва	 да	 се	 създадат	
възможности	и	съответните	
условия	за	тях.	

Рачо Баðаков: „В Гаáðово ðаñòаò мноãо òаланòливи момчеòа”

	 Състезателката	 на	 клуб	
„Орловец	93“	Маргарита	Ра-
дева	 завоюва	 бронзов	 ме-
дал	от	Националния	шампи-
онат	 по	 планинско	 бягане.	
Първенството	 в	 Тетевен	
беше	за	мъже,	жени	и	юно-
ши	и	девойки	под	20	години	
и	 в	 него	 взеха	 участие	 ат-
лети	от	31	клуба	в	страната.
	 Възпитаничката	 на	 тре-

ньора	Веселин	Георгиев	за-
върши	трета	при	девойките	
до	 20	 години.	 Времето,	 за	
което	 Маргарита	 преодоля	
дистанцията	 от	 5	 киломе-
тра	 с	 денивелация	 от	 600	
метра,	 беше	 41:34	 мину-
ти.	 Шампионка	 стана	 На-
талия	 Кременска	 („Черно	
море	Атлетик“,	Варна,	 39:20	
мин.),	 следвана	 от	 Стефа-
ни	 Стоянова	 (Локомотив	 -	
София-Никола	 Карапетров,	
39:40	 мин.).	 На	 близо	 ми-
нута	 след	 Радева	 завърши	
Паолина	 Грозева	 („Тракия	
96“,	 Пловдив,	 42:30	 мин.).	
Четирите	 момичета	 бяха	
селектирани	 да	 представят	
страната	ни	на	Балканското	
по	планинско	бягане,	което	
ще	се	проведе	в	Къмпулунг	
Молдовенеск	 (Румъния)	 на	
18	 май.	 Още	 двама	 пред-
ставители	 на	 АК	 „Орловец	
93“	 застанаха	 на	 старт	 в		
Националния	шампионат	по	
планинско	 бягане.	 При	 де-
войките	 до	 20	 години	 Ния	
Вичева	зае	10-о	място.	Ро-
деният	 2003	 г.	Асен	 Статев	
пък	беше	сред	най-малките	
участници	 при	юношите	 до	
20	г.	и	зае	8-мо	място	от	17	
състезатели,	 като	 пробяга	
петте	 километра	 за	 37:36	
минути.	 На	 10	 км	 при	 же-
ните	 първа	 е	 дряновката	
Маринела	 Нинева	 („Локо-
мотив“)	с	1:01:07	часа.

сВеТозар ГаТеВ

	 Отборът	 на	 Национал-
ната	Априловска	 гимназия	
e	 шампион	 на	 България	
по	 хандбал	 в	 Ученически	
игри`2019	 при	 девойките	
11-12	 клас.	 Воденият	 от	
преподавателя	 Нено	 Ба-
шев	 тим,	 съставен	 в	 го-
лямата	 си	 част	 от	 въз-
питанички	 на	 местния	 ХК	
„Бъки“,	 постигна	 четири	
категорични	победи	на	фи-
налния	 турнир,	 който	 се	
проведе	в	рамките	на	три	
дни	 в	 Габрово.	 Срещите	
се	играха	в	СЗ	„Орловец“	
и	 зала	 „Хандбал“	 в	 СК	
„Христо	Ботев“.
	 Шест	отбора,	премина-
ли	през	ситото	на	общин-
ските,	 областни,	 зонални	
и	 междузонални	 кръгове	
на	игрите,	спориха	за	тит-
лата.	Това	 бяха	 съставите	
на	 Професионална	 гим-

назия	 по	 индустриални	
технологии,	 мениджмънт	
и	 туризъм	 -	 Панагюрище,	
Професионална	 гимназия	
по	 туризъм	 „Иван	П.	Пав-
лов“	 -	Русе,	Професионал-

на	 гимназия	 по	 дървооб-
работване	 и	 строителство	
„Цар	Иван	Асен	ІІ“	-	Хаско-
во,	Национална	търговско-
банкова	гимназия	-	София,		
СУ	„Емилиян	Станев“	-	Ве-

лико	Търново	и	 домакини-
те	 от	Национална	Априло-
вска	 гимназия.	 В	 първата	
фаза	те	бяха	разделени	в	
две	предварителни	групи.
	 В	своята	група	отборът	

на	НАГ	надигра	убедително	
съставите	 на	 ПГДС	 „Цар	
Иван	Асен	 ІІ“	 -	 Хасково	 и	
ПТГ	 „Иван	 П.	 Павлов“	 -	
Русе.	Първата	среща	при-
ключи	 при	 резултат	 22:8,	
на	 полувремето	 16:3,	 а	 в	
двубоя	 с	 русенки	 габров-
ските	 момичета	 се	 нало-
жиха	с	29:15	(16:5).	На	по-
луфиналите	отборът	на	НАГ	
срещна	 втория	 от	 другата	
предварителна	 група	 -	 СУ	
„Емилиян	Станев“	-	Велико	
Търново,	 и	 последва	 нова	
победа	 -	 24:14	 (14:6).	 Сил-
вия	и	Теодора	Якови	бяха	
най-резултатни	 за	 успеха	
с	 реализирани	 общо	 11	
гола	 в	 мача.	 По	 4	 доба-
виха	 Карина	 Съменова	 и	
Маргарита	Христова.
	 До	 спора	 за	 титла-
та	 стигна	 и	 отборът	 на	
ПГИТМТ	 -	 Панагюрище,	
който	 успя	 да	 се	 справи	
в	другия	полуфинал	с	ПТГ	

„Иван	 П.	 Павлов“	 -	 Русе.	
Воденият	 от	 Георги	 Геор-
гиев	 тим	 победи	 с	 25:20	
(16:11).	 Катрин	 Чочева	
заби	 7	 гола,	 Пепа	 Кеко-
ва	 вкара	 6,	 а	 5	 добави	
Стиляна	 Добрева.	 Мачът	
за	златните	медали	между	
НАГ	и	ПГИТМТ	не	предло-
жи	 интрига.	 Габровските	
хандбалистки	 категорично	
превъзхождаха	 своя	 съ-
перник	и	 без	особено	на-
прежение	 се	 наложиха	 с	
28:19,	 на	 почивката	 16:11.	
Силвия	 Якова	 наниза	 10	
гола	 във	 финала,	 по	 6	
пъти	 се	 разписаха	 Кари-
на	Съменова	и	Маргарита	
Христова.	 За	 отбора	 от	
Панагюрище	 5	 попадения	
реализира	 Славка	 Ивано-
ва,	 по	 4	 вкараха	 Катрин	
Чочева	 и	 Марина	 Чарда-
кова.	 В	 мача	 за	 бронзо-
вите	отличия	СУ	 „Емилиян	
Станев“	надигра	ПТГ	„Иван	

П.	 Павлов“	 -	 Русе	 с	 30:25	
(16:14),	 а	 двубоят	 за	 5-6	
място	 завърши	 с	 драма-
тична	 победа	 на	 симпа-
тичния	 състав	 на	 НТБГ	 -	
София,	воден	от	Костадин	
Терзиев	и	Борислава	Мла-
денова,	над	ПГДС	-	Хаско-
во	с	21:20	(10:11).	Победно-
то	попадение	в	последните	
секунди	 на	 срещата	 заби	
Християна	 Георгиева.	 Топ	
реализаторката	на	столич-
ния	тим	спечели	и	голмай-
сторския	 приз	 на	 финал-
ния	турнир.
	 Съставът	 на	 шампи-
онките:	 Ивайла	 Василева,	
Пламена	Желязкова,	Анна	
Бондарева,	Теодора	Якова,	
Карина	 Съменова,	 Габри-
ела	Цонева,	 Гергана	 Геор-
гиева,	Силвия	Якова,	Лора	
Иванова,	Михаела	Сусано-
ва,	 Маргарита	 Христова,	
Моника	 Димитрова.	 Пре-
подавател:	Нено	Башев.

марТина ГрУеВа

	 Артистите	 са	 гости	 на	
Карнавала,	 в	 който	 тази	
година	 участват	 2500	 мас-
кирани	души.
	 Американската	 група	
Bandaloop	идва	в	България	
специално	 за	 карнавала	
в	 Габрово,	 където	 ще	 из-
несе	 своето	 невероятно	
шоу.	 Групата	 съчетава	мо-
дерните	 танци	 и	 скалното	
катерене,	 за	 да	 постигне	
една	съвсем	нова	визия	и	
усещане	за	 танца.	Изклю-
чително	 нестандартно	 е	 и	

разбирането	 им	 за	 сцена	
–	 използват	 фасадите	 на	
високи	сгради,	небостърга-

чи,	мостове,	билбордове	и	
отвесни	 скали,	 а	 публика-
та	остава	с	усещането,	че	

летят	или	са	неподвластни	
на	земното	притегляне.	
	 В	 Габрово	 групата	 ще	
танцува	върху	почти	40-ме-
тровата	 фасада	 на	 кулата	
на	 Община	 Габрово	 и	 ще	
излезе	пред	публиката	три	
пъти	в	карнавалната	вечер	
на	18	май.	
	 На	сцената	на	площад	
„Възраждане“	 ще	 излязат	
още	 „Акага“,	 Down	 Low,	
Tess	 и	 Turbo	 B,	 a	 след	
фойерверките	 започва	 и	
DJ	парти	с	руските	звезди	
Filatov&Karas.		
	 Bandaloop	са	изнасяли	

представления	 пред	мили-
они	хора	в	над	22	страни	
в	 Европа,	 Африка,	 Близ-
кия	Изток,	Америка	и	Азия.	
За	 себе	 си	 казват,	 че	 са	
пионери	 във	 вертикалния	
танц,	 че	 умеят	 да	 активи-
рат	 публичните	 простран-
ства,	 да	 приобщават	 нови	
хора	към	магията	на	танца	
и	 да	 празнуват	 човешкия	
дух.
		 А	 на	 въпроса	 дали	 с	
изкуството	 си	 не	 предиз-
викват	 смъртта,	 отговарят,	
че	правят	точно	обратното	
-	утвърждават	живота!

Шампионñка òиòла за Апðиловñкаòа ãимназия оò ученичеñкиòе иãðи по хандáал

	 Сериозен	 отбор	 от	 30	
малки	 състезатели	 на	 га-
бровския	 клуб	 „Акро-арт“	
взеха	участие	в	турнир	по	
скокове	 на	 батут	 с	 името	
“Децата	 на	 слънчева	 Бъл-
гария”.	 Надпреварата	 се	
проведе	 в	 Стара	 Загора	
и	 беше	 организирано	 от	
местния	 СК	 „Добри	 Кос-
тин“,	 Община	 Стара	 За-
гора	 и	 БФ	 по	 скокове	 на	
батут.
	 Участие	взеха	130	мал-
чугани	от	10	клуба	в	стра-
ната	 на	 възраст	 между	 4	
и	 12	 години.	 Те	 изпълни-
ха	 задължителна	 и	 волна	

комбинация.	В	края	всички	
бяха	 зарадвани	 с	 медали	
и	подаръци.
	 КСАБ	 „Акро-арт“	 беше	
с	 най-многобройния	 от-
бор	 в	 “Децата	 на	 слън-
чева	 България”.	 	 Своите	
умения	 в	 спортната	 зала	
по	 скокове	 на	 батут	 на	
стадион	 „Берое“	 в	 града	
на	 липите	 демонстрираха	
Стефания	Георгиева,	Ивай-
ла	 Жекова,	Тея	 Христова,	
Селина	Михайлова,	 Сияна	
Павлова,	 Христиан	 Дими-
тров,	 Светослав	 Лазаров,	
Михаела	Цветкова,	Биляна	
Бончева,	 Стефан	 Русанов,	

Цветин	 Стоянов,	 Мария	
Бакърджиева,	 Цветомира	
Цонева,	 Виктория	 Велче-
ва,	 Елина	 Пеева,	 Никол	
Ботева,	 Михаела	Алексан-
дрова,	Александра	Смило-

ва,	 Александра	 Петкова,	
Анелия	 Енчева,	 Габриела	
Златева,	Даная	Пеева,	Йо-
анна	 Кашавелова,	 Росица	
Станкова,	 Елия	 Синанска,	
Габриела	 Русанова,	 Мая	

Яръмова,	 Шаная	 Цанко-
ва	 и	 Николета	 Дамянова,		
подготвени	 от	 треньорите	
Цветелина	 Лазарова,	 Ми-
лена	 Станчева	 и	 Николай	
Голчев.

Бðонзов медал за Маðãаðиòа 
Радева оò НШ по планинñко 
áяãане, оòива на Балканиада

Амеðиканñкаòа ãðупа Bandaloop - ãоñò на Каðнавала, ще покаже 
òанц ñъñ ñкално каòеðене въðху фаñадаòа на Оáщинаòа в Гаáðово

30 малчуãани пðедñòавиха 
„Акðо-аðò“ в òуðниðа “Децаòа на 
ñлънчева Бълãаðия”



513 май 2019 г. имоти - продава, купува, под наем, гори; земи; нощувки; превози; автопазар

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: 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., Г. бърдо, 62 м2, ет. 8/11, южен, тухлен, за 
ремонт; 43 280 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 51 500 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 27 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 66 500 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-годишна 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
Производствена 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 ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТ-
ДАВАНЕ НА ИМОТ 
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3-стаен, Трендафил-1, ул. “Хри-
зантема” 2, ет. 5/5, 76 м2, 
панел, за ремонт 14600 euНU
КУПУВА двустаен център ре-
монтиран на НИСЪК ЕТАЖ 
ПЛАЩА ВЕДНАГА

СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Тлъчници, 60м2, ет. 3, ново стр. 50 000 лв
Шиваров мост, 60м2, ет. 2, ново стр. 43 000 лв
Идеален център, 50м2 50 000 лв
Център, 80м2, ет. 3, тухла 56 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 65 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща,130м2, до ключ обз.70 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €

Идеален център, Младост - 2-стайни, 3-стайни 
ГАРСОНИЕРИ: 

Бичкиня, панел, ет. 3 28 000 лв
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:
Трендафил, PVC, ет. 4, 75м2 45 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Камъка, 140м2, двор 80 000 лв
Хаджицонев мост, 2 етажа, 220м2, гараж, двор, 
PVC 45 500 лв
Недевци, къща, 130м2, 480м2 двор 26 000 лв
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Хаджицонев мост, етаж, 90м2, двор 20 000 лв
Голо бърдо, къща, 75 м2, гараж 65 000 лв

Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв
ПАР ЦЕ ЛИ:

Лоза, 1.6 дка 10 000 лв
Изход Севлиево, 3 дка 22 000 лв
Ясени, 400м2, УПИ 3 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
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:
Източник, 150м2, 600 м2 двор 65 000 лв
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 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
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Идеален център, лукс студио, обзаведено 400 лв
Голо бърдо, двустаен 200 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи проДаВа
парцЕл - 3	дка,	до	Коня	в	гр.	
Габрово	 се	 продава	 на	 тел.	
0892/484-602.
кЪща - 100	кв.	м,	в	кв.	Борово	
за	42	000	лева	се	продава	на	
тел.	0896/22-72-58.
парцЕл В регулация	 в	 Гос-
тилица	 се	 продава	 на	 тел.	
0897/799-072.	[11,	11]
МногосТаЕн апарТаМЕнТ в	
блок	„Здравец“	-	100	кв.	м,	се	
продава	 на	 тел.	 066/800-170.	
[33,	28]
кЪща В кв.	Шумели	се	продава	
на	тел.	0887/60-77-61.	[22,	17]
иМоТ В село	 Думници	 -	 3.5	
дка	 земя	 с	 къща	 и	 селскосто-
пански	постройки,	продава	тел.	
0889/320-600.	[11,	10]
кЪща В село	 Гъбене,	 груб	
строеж,	по	договаряне,	без	по-
средник,	 се	 продава	 на	 тел.	
0878/167-772.	[22,	10]
оТличЕн парцЕл в	 Шенини,	
парцел	срещу	„Техномаркет“	се	
продават	на	тел.	0888/032-320.	
[11,	10]

парцЕл В кв.	Велчевци	и	вилен	
имот	в	Златевци	се	продават	на	
тел.	0899/943-105.	[20,	8]
кЪща В кв.	Недевци	изгодно	се	
продава	на	тел.	0877/67-97-02.	
[11,	8]
апарТаМЕнТ В центъра	се	про-
дава	на	тел.	0897/760-972.	[5,	
4]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, ет.	
2,	 ул.	 „Емануил	 Манолов“,	 се	
продава	на	тел.	0877/30-26-29.	
[11,	8]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 50	
кв.	м,	 кв.	Младост,	 до	СВА,	от	
собственик,	се	продава	на	тел.	
0879/888-388.	[19,	8]
гаражи - ново	 строителство,	
в	 центъра	 се	 продават	 на	 тел.	
0897/87-18-22.	[24,	3]
апарТаМЕнТи В центъра,	ново	
строителство,	 се	 продават	 на	
тел.	0887/803-414.	[24,	3]
парцЕл В село	Музга,	1.5	де-
кара,	 регулация,	 за	 6500	 лева	
се	 продава	 на	 тел.	 0884/078-
076.	[6,	6]
парцЕл В село	 Армените,	 1	
декар,	регулация,	ток	и	вода,	за	
8500	 лева	 се	 продава	 на	 тел.	
0884/078-076.	[5,	4]
БЕТонЕн гараж (клетка)	 за	
800	 лева	 се	 продава	 на	 тел.	
0894/52-52-58.	[2,	2]
кЪща В Лесичарка	се	продава	
или	заменя	за	апартамент	-	тел.	
0898/847-480.	[11,	5]

ДВусТаЕн апарТаМЕнТ в	 кв.	
Младост	 (Крушата)	 се	 продава	
на	тел.	0877/80-67-26.	[5,	5]
апарТаМЕнТ - 57	 кв.	 м,	 в	
центъра	 се	 продава	 на	 тел.	
0876/689-696.	[2,	2]
ЕТаж оТ къща	на	ул.	„Свищов-
ска“	за	25	000	лева	се	продава	
на	тел.	0894/21-66-30.	[11,	5]
гарсониЕра - тухлена,	 за	 25	
000	 лева	 се	 продава	 на	 тел.	
0894/21-66-30.	[11,	5]
кЪща, сТопански постройки	
и	дворно	място	-	1500	кв.	м,	в	
село	 Петко	 Славейков	 продава	
тел.	0898/906-002.	[5,	3]
парцЕл В с.	 Куката	 за	 12	
500	 лв.	 се	 продава	 на	 тел.	
0896/651-920.	[11,	4]
апарТаМЕнТ сЕ продава	
или	 дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0887/265-095.	[11,	3]
ДВуЕТажна кЪща с	 дворно	
място	 1500	 кв.	 м	 в	 село	 Кос-
тенковци	 се	 продава	 на	 тел.	
0878/863-875.	[11,	4]
апарТаМЕнТ на Колелото	 -	
72	 кв.	 м,	 се	 продава	 на	 тел.	
0876/260-258.	[22,	3]
ВТори ЕТаж от	масивна	къща	-	
108	кв.	м,	продава	или	заменя	
за	гарсониера	-	тел.	0887/760-
790.	[12,	2]
апарТаМЕнТи и други	 -	 ново	
строителство,	в	идеален	център,	
по	 себестойност	 и	 договаряне	
се	продават	на	 тел.	 0888/447-
096.	[22,	1]

упи - 650	кв.	м,	в	село	Киевци	
се	 продава	 на	 тел.	 0884/440-
377.	[2,	2]
цЕнТЪр, ДВусТаЕн, 67	 кв.	
м,	 ет.	 2,	 се	 продава	 на	 тел.	
0877/30-26-29.	[3,	1]
кЪща В село	Яворец	се	прода-
ва	на	тел.	0884/919-670.	[1,	1]
гараж сЕ продава	 на	 тел.	
0885/428-066.	[2,	1]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪща, може	 и	 полу-
съборена,	 се	 купува	 на	 тел.	
0895/752-838.
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ купува	
тел.	0887/397-483.	[17,	11]
сТара кЪща, може	 и	 полусъ-
борена,	 в	 Габровско	 се	 купува	
на	тел.	0877/34-34-26.	[24,	14]
сЕлска кЪща с	голям	двор	се	
купува	 на	 тел.	 0879/604-206.	
[11,	5]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
оБзаВЕДЕни ноВи и	 ренови-
рани	офиси	в	сградата	на	ОББ	
отдава	под	наем	тел.	0888/907-
666.	[32,	29]
Топ цЕнТЪр -	 50	 кв.	 м,	 за	
магазин,	 офис	 под	 наем	 -	 тел.	
0878/370-640.	[25,	19]
поМЕщЕниЕ - 100	кв.	м,	в	кв.	
Младост	 се	 дава	 под	 наем	 на	
тел.	0888/619-617.	[11,	11]
иц, ДВа магазина	-	офиси,	до-
говаряне	 -	 тел.	 0888/378-193.	
[11,	11]

рЕсТоранТ „панораМа“ в	
кв.	 Русевци,	 кафе-аперитива	 в	
кв.	 Крушата	 под	 наем	 -	 тел.	
0898/419-342.	[11,	11]
апарТаМЕнТ поД наем	 -	 тел.	
0887/265-095.	[11,	8]
ДВусТаЙно жилищЕ -	 цена	
по	 договаряне,	 се	 дава	 под	
наем	 на	 тел.	 0893/88-35-11.	
[6,	4]
кафЕ-апЕриТиВ на ул.	„Хрис-
то	Смирненски“	42	се	дава	под	
наем	 на	 тел.	 0889/933-998.	
[11,	9]
офиси В идеален	център	се	да-
ват	под	наем	на	тел.	0888/147-
322.	[11,	4]
Магазин за хранителни	стоки	
на	Централен	пазар	се	дава	под	
наем	 на	 тел.	 0888/14073-22.	
[11,	4]
апарТаМЕнТ поД наем	 -	
0894/232-425.	[3,	3]
гарсониЕра - обзаведе-
на,	 се	 дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0896/602-065.	[5,	5]
Магазин В центъра	 се	 дава	
под	наем	на	тел.	0878/929-080.	
[18,	4]
изгоДно! поМЕщЕниЕ в	 топ	
център	се	дава	под	наем	на	тел.	
0899/72-92-01.	[6,	2]
аВТоМиВка сЕ дава	под	наем	
на	тел.	0895/710-934.	[11,	3]
ЕТаж оТ къща	 се	 дава	 под	
наем	 на	 тел.	 0890/52-53-19.	
[3,	1]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в	 кв.	
Русевци	 се	 дава	 под	 наем	 на	
тел.	0898/90-76-67.	[3,	1]

БизнЕс и инВЕсТиции
раБоТЕщо заВЕДЕниЕ, обо-
рудвано	 и	 разрешителни,	 до	
Консултативна	 поликлиника	 се	
продава	на	 тел.	0898/801-009.	
[3,	3]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа гори	 -	
0887/547-499,	0878/513-655.
гори, пасища до	900	лв./дка,	
плащане	 веднага,	 се	 изкупуват	
на	тел.	0897/001-113.
изкупуВаМ гори -	 тел.	
0897/474-626,	 0894/368-892.	
[22,	20]

зЕМи
зЕМЕДЕлска зЕМя в	страната	
се	 купува	 на	 тел.	 0887/760-
790.	[11,	11]
зЕМЕДЕлски зЕМи и	гори	се	
купуват	на	тел.	0894/23-24-25.	
[11,	11]
купуВа зЕМЕДЕлска земя	 в	
страната.	 Плаща	 веднага!	 Тел.	
0887/760-790.	[23,	2]

нощуВки
саМосТояТЕлни нощуВки в	
топ	 център	 -	 0876/731-419.	
[22,	12]
нощуВки,  цЕнТЪр -	
0878/515-080.	[18,	4]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5	тона,	16	куб.	
м		-	0899/377-924
прЕВоз с бус	 -	 0877/555-
708.

ТранспорТ с камион	 до	 два	
тона,	 самосвал,	 докерски	 услу-
ги	 -	 изнасяне,	 	 пренасяне,	 из-
хвърляне	 на	 мебели,	 пренасяне	
на	 строителни	 и	 други	 тежки	
товари,	 извозване	 на	 ненужна	
покъщнина,	строителни	отпадъци	
до	сметището	-	0898/780-448.
ТранспорТ  - 0.45	 лв./км	 -	
тел.	0878/650-456.	[24,	23]
ТранспорТни услуги с	бус,	
изгодно	-	тел.	0879/08-08-62.	

ТранспорТни услуги с 
Бус До 3.5 Т - 0.70 лВ./
кМ	 -	 0885/958-700.	 [30,	
13]

изВозВанЕ на	 боклук	 и	
транспортни	услуги	със	самос-
вал	 и	 багер.	 Тел.	 0899/204-
637.	[13,	10]
ТранспорТ с КАМАЗ	 -	 тел.	
0887/250-499.	[11,	2]

аВТоМоБили проДаВа
МЕрцЕДЕс ВиТо 230	-	пътни-
чески,	лукс	изпълнение,	прода-
ва	 или	 заменя	 тел.	 0876/71-
79-23.	[11,	11]
RENAULT SCENIC, в	 отлично	
състояние,	цена	по	договаряне,	
се	 продава	 на	 тел.	 0889/981-
103.	[20,	18]
сЕаТ иБиза -	 дизел,	 се	 про-
дава	 на	 тел.	 0898/540-873.	
[11,	8]
фолксВагЕн голф Плюс,	1.9	
TDI,	 105	 к.	 с.,	 2007	 г.,	 цена:	
6850	 лв.,	 се	 продава	 на	 тел.	
0886/808-679.	[11,	4]
ТоЙоТа ярис -	 2003	 г.,	 бен-
зин,	2	врати,	за	3200	лева	се	
продава	 на	 тел.	 0894/52-52-
58.	[2,	2]
сЕаТ ТолЕДо, 1.8,	бензин,	се	
продава	на	тел.	0897/637-319.	
[6,	5]
форД фокус, 1800,	дизел,	90	
к.	с.	-	2400	лв.,	и	Пежо	207	-	
5800	 лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0899/021-003.	[4,	3]

сиТроЕн с3 -	 дизел,	 С3	 -	
бензин,	Пежо	807,	 с	 АГУ,	 нов	
внос,	 регистрирани,	 	 продава	
тел.	0897/647-711.	[11,	2]
BMW 316 i	се	продава	на	тел.	
0878/95-28-25.	[4,	1]
рЕно клио 1.2,	 1992	 г.,	 за	
750	 лв.	 се	 продава	 на	 тел.	
0876/544-008.	[11,	1]
сиТроЕн БЕрлинго -	 гара-
жен,	 първи	 собственик,	 про-
дава	тел.	0896/640-415.	[4,	1]
лЕк аВТоМоБил Дайхатсу	Те-
риос	 4х4	 се	 продава	 на	 тел.	
0887/623-722.	[3,	1]

МикроБуси, каМиони
кЕМпЕр сЕ продава	 на	 тел.	
0888/10-14-27.	[13,	12]

гуМи, ДжанТи
ДжанТи с гуми	-	16	цола,	за	
бус	„Рено	Мастер“	се	продават	
на	тел.	0898/760-616.	[3,	2]

МоТори/ВЕлосипЕДи
ВЕлосипЕД „олиМпия Сус-
пенсион“	4х14,	9	амортисьора,	
се	 продава	 на	 тел.	 0885/04-
04-59.	[3,	2]

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, камиони,	трак-
тори,	ремаркета	(може	и	дефе-

ктирали)	 от	 място	 на	 най-ви-
соки	цени	се	изкупуват	на	тел.	
0897/429-374.

аВТоуслуги
аВТоТЕнЕкЕДжиЙски и ав-
тобояджийски	 услуги.	 Качест-
вено,	експедитивно,	атрактивни	
цени.	 тел.	 821	566,	 0888	321	
692.
кЪрпЕж на автомобили	-	тел.	
0882/407-493.	[13,	8]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува	всякакъв	
вид	 МПС	 на	 най-добри	 цени.	
Предлага	 сервизна	 дейност	 и	
денонощна	 пътна	 помощ.	 Тел.	
066/886-677,	0899/886-424.

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап	на	добри	цени	
се	изкупуват	на	тел.	0899/810-
766.	[15,	12]
коли за скрап	 от	 място	 се	
изкупуват	 на	 тел.	 0899/092-
510.	[23,	4]
аВТоМоБили поД наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ аВ-
ТоМоБили поД наЕМ,	
ул.	„Емануил	Манолов“	28,	
тел.	0999/009-008.
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Шивара, 50 м2, тухла, ет. 2 42000 лв
Идеален център, 77 м2, ет. 2 84000 лв
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: 
Райновци, УПИ, 800м2 дог.
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:
Офис, център, обзаведен 200 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

04/02

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ТОП ЦЕНТЪР  
   550 €/м2

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

ГАРАЖ, РУСЕВЦИ, масивен, 18 м2   
   5 000 €

АПАРТАМЕНТИ:
Бичкиня, 74м2, саниран 42 000 лв
Център, многостаен + гараж 80 000 лв
Еса, гарсониера, партер 26 000 лв
Бичкиня, 76 м2, панел 34 000 лв

До зала „Орловец“, двустаен 44 000 лв
Дядо Дянко, 2-стаен, 2 ет.  17 500 €

КЪЩИ:
Поповци, ново стр., 70 м2, 560 м2 двор, 
гараж  73 000 лв
Червена локва,96м2,500м2 двор 38 000 лв
Ц. ливада, 176м2, 580м2 двор 24 000 лв
Влайчовци, 153м2, 1 дка, гараж 33 000 лв
Поповци, 130 м2, 1100 м2 двор 29 999 лв
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:

Думници, УПИ, 950 м2  10 500 €
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
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Сирмани, магазин, 40м2 200 лв
Център, многостаен,обзаведен 500 лв
Център, офис, лукс, 120м2 480 лв
Варовник, ап., 90м2 + гараж 500 лв
КУПУВА: Двустаен в кв. Младост

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

11/03

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; работа предлага/търси; уроци/курсове

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

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

раБоТа прЕДлага
ШиВаШка фирМа търси	
да	 назначи	 ОТК	 и	 опера-
тор	 шевно	 производство.	
Справки	на	тел.	0887/623-
490,	gabby_m@abv.bg.
ХоТЕл на морето	 търси:	
рецепционист/ка,	 барман/
ка,	 сервитьор/ка,	 готвач/
ка,	 помощник	 кухня,	 ми-
ячка,	камериерки	и	работ-
ник	 поддръжка.	 За	 кон-
такти:	 Жана	 Георгиева	 -	
0895/763-172.	[33,	22]
рЕсТоранТ ТЪрси готвач	
или	 салатиер.	 Телефон	 за	
връзка:	 0878/30-97-79.	
[22,	13]
заВЕДЕниЕ В центъра	
търси	 сервитьори/серви-
тьорки.	 Справки	 на	 тел.	
0897/97-47-04.	[22,	21]
заВЕДЕниЕ ТЪрси сер-
витьорка,	готвач	и	помощ-
ник	кухня.	Справки	на	тел.	
0876/463-627.	[13,	12]
коМплЕкс „слЪнчЕВ 
ден“	до	Варна	набира	сер-
витьори	и	администратори.	
Справки	на	тел.	0886/276-
388.	[11,	10]
фирМа ТЪрси шофьор-
дистрибутор	 за	 разнос	 на	
минерална	вода.	Заплаща-
не:	 до	 1000	 лв.	 Справки	
на	тел.	0887/875-652.	[10,	
10]
заВЕДЕниЕ за хранене	
търси	ПРОДАВАЧКИ	на	топ-
ли	закуски,	кафе	и	безал-
кохолно.	 Справки	 на	 тел.	
0897/889-001.	[22,	15]
МЕжДунароДЕн Шо-
фьор България	 -	 Румъ-
ния;	 Гърция	 търси	 тел.	
0888/886-956.	[11,	10]
„ак пласТроник“ АД	 -	
Велико	 Търново	 търси	 да	
назначи	 настройчик	 на	
шприц	 машини	 и	 шлай-
фист.	 Справки	 на	 тел.	
0879/968-632.	 Имейл	 ад-
рес:	milen.stefanov@aqg.se.	
[15,	8]
грил-паВилион прЕД 
„Кауфланд“	 търси	 да	 на-
значи	 продавач-консул-
тант.	 Справки	 на	 тел.	
0887/90-70-32.	[17,	15]

жЕни пЕнсионЕрки за	
селскостопанска	работа	се	
търсят	 на	 тел.	 0898/801-
542.	[11,	8]
фирМа за ремонт	на	мо-
токари	и	строителна	техни-
ка	търси	майстор.	Справки	
на	 тел.	 0877/34-34-26.	
[22,	14]
сТроиТЕлна фирМа 
„Мегастрой	 2014“	 търси	
да	 назначи	 кофражисти,	
арматуристи,	 монтажници	
на	 метална	 конструкция,	
заварчици	 с	 опит.	 За	 по-
вече	 информация:	 тел.	
0885/082-253.	[9,	6]
БисТро „карТал“ търси	
помощник-готвач	за	посто-
янна	 работа	 или	 за	 петък	
и	 събота	 вечер.	 Справки	
на	тел.	0889/319-654.	[12,	
12]
сЕрВиТьор/ки, пица-
ри, дюнерджии	 -	 добро	
заплащане,	 гр.	 Севлиево,	
се	търсят	на	тел.	0876/00-
60-96.	[11,	11]
фирМа за строителни	ма-
териали	 търси	 да	 назначи	
общи	 работници,	 до	 30	 г.	
Справки	на	тел.	0886/777-
990.	[11,	11]
сТроиТЕлна фирМа „Ха-
ле-хаус“	 ЕООД	 -	 Габрово	
търси	 да	 назначи	 тЕХни-
чЕски рЪкоВоДиТЕл, 
зиДаро-кофражисТи, 
арМаТурисТи и МонТа-
жници.	 Телефон	 за	 кон-
такт:	 0898/200-176.	 [11,	
10]
Миячки и продава-
чи/ки	 се	 търсят	 на	 тел.	
0888/008-672,	 0888/100-
161.	[11,	10]
фирМа ТЪрси да	 назна-
чи	 фадромист	 и	 багерист.	
Справки	на	тел.	0883/777-
872.	[11,	9]
„поДЕМ гаБроВо“ ЕООД	
търси	 стругар.	 Справки	 на	
тел.	0884/854-354.	[11,	9]
ХоТЕл „GoLdEN LIoN“	 -	
Приморско	 търси	 камери-
ерка.	 Заплата:	 1000	 лв.	
Справки	на	тел.	0897/801-
401.	[7,	5]

фирМа „МЕркуриЙ 
произВоДсТВо и 
пакЕТаж” аД ТЪрси 
Да назначи: слу-
жиТЕл „чоВЕШки 
рЕсурси”, склаДоВ 
раБоТник, ЕлЕкТро-
ТЕХник, МаШинЕн 
опЕраТор, ТЕХнолог 
ХВп.	 За	 контакти:	 тел.	
0885/088-099	 от	 8,00	
до	17,00	часа.	[12,	5]

“МЕТал сЕкюриТи	 Груп“	
набира	 служители	 за	 не-
въоръжена	 охрана.	 За	 по-
вече	 информация	 на	 тел.	
066/800-121.	[5,	5]
пицария „Мания“ тър-
си	 сервитьори,	 готвачи.	
Справки	на	тел.	0899/133-
262.	[11,	8]
пицария „глаДници“ 
търси	 сервитьори,	 пицари,	
готвачи.	 Справки	 на	 тел.	
0899/319-114.	[11,	8]
Дояч за крави	 се	 търси	
на	тел.	0878/181-014.	[11,	
5]
МЕБЕлна фирМа търси	
работници.	 Може	 и	 без	
опит.	 Справки	 на	 тел.	
0878/571-455.	[11,	8]
БЕнзиносТанция и 
газстанция	 „Йоана“	 тър-
си	 да	 назначи	 служител,	
обслужващ	 бензиностан-
ция.	 Телефон	 за	 контакти:	
0886/010-003,	 0884/976-
952.	[20,	6]
заВЕДЕниЕ В Китен	 тър-
си	 да	 назначи	 за	 летния	
сезон:	 помощник-готвачи,	
възнаграждение:	 1300-
1500	 лв.	 чисти;	 мияч/ки-
хигиенист/ки,	възнагражде-
ние	-	700	лв.	чисти.	Осигу-
рени	са	храна	и	квартира.	
Кандидатите	 може	 да	 са	
без	 опит,	 но	 с	 мотивация	
за	 труд.	 За	 контакт:	 тел.	
0884/310-180.	[11,	4]
сЕрВиТьор/ка - дневна	
смяна,	 се	 търси	 на	 тел.	
0886/703-762.	[4,	4]
„рачо коВача“ търси	
готвач	 с	 опит	 за	 обед-
но	 меню.	 Справки	 на	 тел.	
0876/683-768.	[11,	6]
МлаД чоВЕк с	 желание	
за	 работа	 в	 кухня,	 може	
и	 без	 опит,	 за	 събота	 и	
неделя,	денем,	се	търси	на	
тел.	 0877/22-53-22.	 [11,	
4]
заВЕДЕниЕ ТЪрси готвач.	
Справки	на	тел.	0899/962-
124.	[13,	3]

МЕХана „гаБЪра“ търси	
сервитьори.	 Справки	 на	
тел.	0897/974-704.	[22,	5]
фирМа ТЪрси монта-
жник.	 Справки	 на	 тел.	
0888/255-318.	[12,	3]
ТаксиМЕТроВи Шо-
фьори се	 търсят	 на	 тел.	
0896/644-577.	[11,	4]
поМощник-куХня, по-
чисТВанЕ, подготовки,	
може	 и	 само	 до	 17.30	
часа,	 5	 дни	 седмично,	
500	 лв.,	 се	 търси	 на	 тел.	
0887/002-030.	[11,	4]
поМощник-гоТВач/ка 
за механа	-	5	дни	работи,	
2	почива,	старт	800	лв.,	се	
търси	 на	 тел.	 0887/002-
030.	[11,	4]
арМаТурисТи за Гер-
мания	 се	 търсят	 на	 тел.	
0888/996-993,	 0888/866-
209.	[5,	4]
сЕрВиТьор/ка за битово	
заведение	-	5	дни	работи,	
2	почива,	700	лв.,	се	тър-
си	 на	 тел.	 0887/002-030.	
[11,	4]
жЕна за гледане	на	стари	
хора	срещу	унаследяване	-	
тел.	0899/971-564.	[5,	4]
„ХлЕБозаВоД гаБроВо“ 
ООД	 търси	 да	 назначи	
електромонтьор.	 Телефон	
за	информация:	0878/535-
094.	[6,	3]
заВЕДЕниЕ за бързо	хра-
нене	 в	 град	 Черноморец	
набира	 продавачи/ки	 за	
летния	сезон.	Поема	храна	
и	спане.	Заплата:	1000	лв.	
Справки	на	тел.	0888/100-
161,	 0888/008-672.	 [11,	
3]
заВЕДЕниЕ за бързо	хра-
нене	 в	 град	 Черноморец	
търси	 пенсионери	 -	 мъже,	
за	 транжиране	 на	 риба	 и	
отсервиране	 на	 маси.	 По-
ема	спане,	храна.	Заплата:	
1000	 лв.	 Справки	 на	 тел.	
0888/100-161,	 0888/008-
672.	[11,	3]

сТроиТЕлни раБоТни-
ци се	 набират	 на	 тел.	
0895/424-308.	[11,	3]
Шофьор сЕ търси	на	тел.	
0878/966-222.	[11,	3]
„ЕВроХиМ груп“ ООД	на-
бира	 работници	 за	 перал-
ното	си	стопанство,	техник	
с	 опит	 за	 поддръжка	 на	
машините.	Справки	на	тел.	
0892/24-67-67.	[10,	2]
ДоМаШна поМощница 
с	 италиански	 или	 англий-
ски	език	се	търси	-	справ-
ки	на	 тел.	0898/76-98-49.	
[10,	2]
рЕсТоранТ „ЕлЕниТЕ“ 
търси	 да	 назначи	 помощ-
ник-готвач	 и	 работник	
кухня.	 За	 контакт:	 тел.	
0897/896-176.	[11,	3]
ТЪрся жЕна за	гледане	на	
възрастна	 жена.	 Да	 иска	
да	 стои	 при	 нея.	 Справ-
ки	 на	 тел.	 066/88-60-04,	
0876/516-951.	[5,	2]
проДаВачка за склад	 с	
компютърна	 грамотност	 се	
търси	 на	 тел.	 0896/640-
415.	[3,	2]
сТолЪТ поД Общи-
на	 Габрово	 търси	 гот-
вач.	 Телефон	 за	 връзка:	
0894/632-367.	[6,	2]
жЕна До 40	 години	
за	 обща	 работа	 -	 тел.	
0888/218-048.	[11,	2]
фирМа ТЪрси общ	 ра-
ботник.	 Справки	 на	 тел.	
0893/69-79-00.	[6,	2]
проДаВачка - млада	пен-
сионерка,	 почасово,	 през	
седмицата	и	по	цял	ден	съ-
бота	и	неделя,	се	търси	на	
тел.	0898/313-553.	[2,	1]

грижа за Болни 
и ВЪзрасТни
глЕДаМ ВЪзрасТни и	бо-
лни	хора	-	тел.	0876/160-
369.	[5,	3]
глЕДаМ Болни. Може	 и	
почасово.	 Тел.	 0878/47-
69-96.	[3,	1]

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.	
Тел.	066/80-69-62.

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Варовник, двустаен, тухла, ет. 2                    23 000 eu
Младост, гарсониера, тухла, ет. 3, южна, блиндирана 
врата                                                 договаряне
Дядо Дянко, тристаен, тухла                        16 000 eu
Център, 74м2                                          23 000 eu
Бичкиня, 80м2, тухла, таванска стая             договаряне
Голо бърдо, двустаен, монолит                     16 000 eu

КЪЩИ:  
Гарата                                                договаряне
Иванковци, след ремонт                               4 000 eu
Драгановци                                             4 000 eu

МАГАЗИНИ:
Колелото                                             договаряне

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ:  
Гачевци, гора, 13.400 дка                          договаряне
Габрово, земеделска земя                          договаряне
Русевци, парцел, път, ток, вода                   договаряне
КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ - НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ

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

Агенция за 
недвижими имоти

01/03

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

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

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Помещение, идеален център, 25м2     14 000 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  

Колелото, 65м2, тухла 32 000 лв
Колелото, 61м2, тухла 40 000 лв
Дядо Дянко, двустаен, тухла        договаряне 
Борово, 2-стаен, лукс + изба  60 000 лв 

КЪЩИ В ГРАДА:  
Широк център, тухла, 70м2, двор 500м2 37 000 лв
Шивара, 75м2, тухла, двор 500 м2  70 000 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

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:  
Широк център, УПИ, 700м2 14 300 лв
ПРОДАВА/ПОД НАЕМ АПАРТАМЕНТИ В СОФИЯ

01/04

Хороскопи

ноВо: Cd програ-
Ма „арканиуМ“ 
за 42 ВиДа Хорос-
копи и оракули. 
ограничЕни аВ-
Торски БроЙки с 
поДарЪк.	 ИНФО:	
https://arcanium.alle.
bg,	СПРАВКИ	НА	тел.	
0896/762-321.	 [15,	
9]

почиВки, кВарТири
изгоДно! оБзаВЕДЕ-
ни бунгала	 в	 Китен	 на	
200	метра	от	плажа.	Тел.	
0888/813-925.	[11,	1]

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

ДаВа заЕМ
крЕДиТи оТ 100	 до	
5000	лв.	с	10%	отстъпка.	
Обединение	 на	 задълже-
ния.	 Тел.	 0894/547-397.	
[6,	3]
БЪрзи крЕДиТи -	 тел.	
0893/037-316.	[13,	1]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“	 -	 сче-
товодни	 услуги,	 годишно	
приключване,	 данъчни	
декларации	 -	 066/804-
066

рЕгисТрация на 
фирМи и счЕТо-
ВоДно оБслужВа-
нЕ	-	0898/480-821

счЕТоВоДни услуги	 -	
тел.	 0877/633-064.	 [12,	
3]
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оТоплЕниЕ
ДЪрВа за огрев	се	прода-
ват	 на	 тел.	 066/823-712,	
0887/620-535,	 0876/162-
172.
„пЕХлиВаноВ“ - преся-
ти	 въглища	 донбас,	 бри-
кети,	 дърва.	 Ниски	 цени,	
безплатен	 транспорт	 -	
066/805-642,	 0897/892-
903.
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
ДЪБоВи за огрев	-	наце-
пени,	 80	 лв.,	 с	безплатен	
транспорт,	се	продават	на	
тел.	0877/471-466.
ДЪрВа за печки	и	камини	
-	 80	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0876/583-472.
БукоВи ДЪрВа -	наряза-
ни	 и	 нацепени.	 Безплатен	
транспорт.	Тел.	0877/191-
102.
ДЪрВа за огрев	-	наряза-
ни	 и	 нацепени,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0876/437-140.
нарязани и нацепени	
дърва	 -	 бърза	 достав-
ка,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/108-825.

нарязани и нацепе-
ни	 букови	 и	 дъбови	 дър-
ва	 се	 продават	 на	 тел.	
0876/839-779.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва	 за	 огрев	 -	 0887/547-
499,	0878/513-655.
суХи и сурови	 нацепени	
дърва	 -	80	лв.,	 се	прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.
ДЪрВа за печки,	 котли,	
камини	 се	 продават	 на	
тел.	0879/988-131.
нацЕпЕни ДЪрВа -	 80	
лв.,	 незабавна	 доставка.	
Тел.	0886/652-152.
ДЪБоВи изрЕзки -	 45	
лв./куб.	м,	се	продават	на	
тел.	0899/137-896.
ДЪрВа за огрев	-	метро-
ви,	 нарязани,	 нацепени	 -	
справки	на	тел.	0879/972-
114.

рЕжа ДЪрВа на	 7	 лв.	 -	
тел.	 0899/050-080.	 [22,	
13]
ДЪБ - нарязан,	 80	 лв.,	
акация	 -	 метрова,	 60	 лв.,	
нарязана	 -	 70	 лв.	 Справ-
ки	на	тел.	0878/47-22-37.	
[22,	21]
рЕжа ДЪрВа. Тел.	
0894/220-509.	[22,	18]
„рая 08“ продава	 дърва	
за	 огрев.	 Тел.	 0887/105-
729,	 0898/450-946.	 [33,	
15]
ДЪрВа за огрев	-	метро-
ви,	 нарязани	 и	 нацепени	
сухи	-	тел.	0896/807-688.	
[22,	13]
ДЪрВа за огрев	-	наряза-
ни	 и	 нацепени,	 незабавна	
доставка,	 се	 продават	 на	
тел.	 0898/519-077.	 [22,	
10]

рязанЕ на дърва	-	справ-
ки	на	тел.	0893/20-49-09.	
[22,	5]
ДЪрВа - метрови,	 75.00	
лева	-	тел.	0894/399-931.	
[11,	5]
ДЪрВа - нацепени,	 85.00	
лева	-	тел.	0894/399-931.	
[11,	5]
ДЪрВа за огрев	-	метро-
ви	 и	 нарязани.	 Безплатен	
транспорт.	Тел.	0896/735-
859.	[11,	2]
„цВЕТи сТил“ ЕООД	
предлага	 дърва	 за	 огрев	
-	метрови	и	нарязани.	Ре-
ални	 кубици.	 Безплатен	
транспорт.	Тел.	0896/741-
763.	[11,	2]
ДЪрВа за огрев	 -	 наце-
пени	и	метрови,	се	прода-
ват	на	тел.	0887/310-097.	
[22,	1]
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сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива	 -	
0897/832-363
сЪБаряМ и почиствам	от	
А	до	Я.	Извършвам	строи-
телни	работи.	Чистя	дворо-
ве,	мази	-	справки	на	тел.	
0899/601-444.
фирМа сЪБаря, почиства	
за	сметка	на	материалите	-	
тел.	0896/183-637.
кЪрТи, зиДа, ВиК,	 ел.,	
фаянс	 	 -	 справки	 на	 тел.	
0878/943-895.
услуги с багер	и	самос-
вал	-	0888/564-431.
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕДлага всички	 видо-
ве	 строителни	 материали.	
Склад	 -	 бул.	 „Трети	 март“	
87,	 и	 магазин	 на	 ул.	 „Ка-
питан	 Дядо	 Никола“	 65,	
без	 почивен	 ден	 от	 7.30	
до	 19	 часа,	 066/801-501,	
0884/319-403.

груБ сТроЕж, рЕ-
МонТ на покриВи	 -	
0889/129-755	[33,	32]

изгражДанЕ, рЕМонТ	 и	
направа	 на	 покриви,	 хи-
дро-	и	топлоизолации	и	др.	
Тел.	 0888/02-01-87.	 [26,	
6]
изМазВанЕ на капаци,	
комини,	 ремонт	 на	 покри-
ви	 -	 тел.	 0897/390-194.	
[26,	6]

ДрЕнажи, поДпор-
ни стени,	 покриви	 -	 тел.	
0886/762-434.	[26,	6]
напраВа на нови	 и	 ре-
монт	 на	 стари	 покриви,	
комини,	улуци	и	др.	-	тел.	
0882/279-749.	[12,	4]
Мазилка, Топлоизола-
ция -	 тел.	 0878/928-538.	
[11,	4]
БригаДа изВЪрШВа ре-
монт	 на	 покриви	 и	 нови	
конструкции,	 хидро-	 и	 то-
плоизолации,	 тенекеджий-
ски	и	бояджийски	услуги	-	
тел.	0899/638-875.	[16,	6]
рЕМонТ на покриви,	 хи-
дро-	и	топлоизолации,	дре-
нажи	и	други	услуги	-	тел.	
0895/295-654.	[22,	6]
рЕМонТ на стари	 покри-
ви	 и	 подмяна	 на	 улуци	
и	 варови	 мазилки.	 Тел.	
0876/416-716.	[11,	5]
поДоВи заМазки, бетон	
и	 други	 довършителни	 ра-
боти	 -	 тел.	0898/672-883.	
[5,	1]

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, лами-
нат	-	циклене,	монтаж,	ла-
киране	-	0886/249-906
ШпаклоВка, БояДисВа-
нЕ -	тел.	0895/386-650
лЕпЕнЕ на плочки	 и	 по-
лагане	 на	 замазки	 -	 тел.	
0876/790-953.	[33,	13]

Топлоизолация, Шпак-
лоВка, боядисване	 -	 тел.	
0888/167-755.	[22,	3]

изолации
алпинисТи - тел.	
0899/321-190
изолации, скЕлЕ -	
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ -	
0898/907-400.
Топлоизолация - ЛИ-
ЗИНГ	-	тел.	0887/131-311.	
ХиДро- и топлоизолации,	
покривни	 ремонти	 и	 др.	
Тел.	0888/863-001.	[17,	6]

израБоТВа
израБоТка на метални	
конструкции,	 гаражни	 и	
други	 врати,	 огради,	 па-
рапети	 -	 0885/943-808,	
066/870-546.

ограДна МрЕжа про-
изВЕжДа, гВозДЕи и 
ТЕлоВЕ на заВоДски 
цЕни	 се	 предлагат	 на	
тел.	066/80-85-39.	

МаЙсТор каМЕнар	 -	 ка-
менни	 облицовки	 -	 тел.	
0894/211-968.	[5,	4]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на	 комини	 -	
отгоре	и	отдолу.	ПО	ВСЯКО	
ВРЕМЕ.	 Тел.	 0897/704-
502.
коМиночисТач - 30	 лв.	
-	справки	на	тел.	0894/52-
52-58.
коМиночисТач - тел.	
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и	 под-
дръжка	 -	 справки	 на	 тел.	
0887/680-034.
оТпуШВа канали -	 тел.	
0889/177-737.
Вик поДДрЪжка -	справ-
ки	 на	 тел.	 0882/407-493.	
[13,	8]
Вик и ел.	 инсталации,	
монтаж	 и	 поддръжка	 по	
домовете	 -	 0876/000-084.	
[11,	11]
оТпуШВаМ канали и	
тръби	 от	 Ф	 32	 до	 Ф	 110	
включително	 с	 профЕ-
сионална МаШина за	
Габрово	и	региона	-	справ-
ки	 на	 тел.	 0896/6840793.	
[11,	2]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДЪр ЙОРДА-
НОВ“	-	АЛУМИНИЕВА	и	PVC	
дограма	 -	 справки	на	 тел.	
0896/741-415.

н и ко консТрукции 
ооД произВЕжДа и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU	
-	0888/001-588,	e-mail:	
nikopvc@abv.bg.	 [20,	
14]

AL и	 PVC	 дограма	 и	
щори.	 Изгодни	 цени!	 Тел.	
0878/676-161,	 0878/709-
855.	[33,	12]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори	по	
домовете	-	тел.	0888/279-
846.	[22,	20]
ДрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по	 домовете	 -	 тел.	
0899/145-802.	[33,	18]
рЕМонТ на хладилници	
и	 фризери	 по	 домовете	 -	
справки	на	тел.	0897/425-
313.	[24,	4]
рЕМонТ на всички	марки	
перални	 -	 тел.	 0888/294-
214.	[22,	3]
рЕМонТ на перални,	 съ-
домиялни,	 печки,	 бойле-
ри	 -	 тел.	 0988/815-645,	
0884/155-075.	[3,	2]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксанДЪр ЙОРДА-
НОВ“	-	пране	на	килими	-	
0896/741-416,	 0896/741-
415.
почисТВанЕ - тел.	
0889/177-737.

профЕсионално по-
чисТВанЕ на	 дивани,	мо-
кети	и	автотапицерии	-	тел.	
0893/834-708.	[22,	21]
пранЕ с Rainbow	 в	 дома	
и	 офиса	 -	 0877/555-708.	
[28,	18]
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване	 на	 апартаменти,	
къщи,	 мазета,	 гаражи	 -	
тел.	0894/921-663.	[24,	5]
почисТВанЕ оТ А	 до	 Я	
от	 общ	 работник	 -	 тел.	
0876/73-55-96.	[3,	3]
почисТВанЕ на апарта-
менти,	 мази,	 къщи,	 с	 ко-
сене	-	0897/68-73-75.	[11,	
2]

косЕнЕ

профЕсионално ко-
сЕнЕ и поДДрЪжка	
-	0899/140-254.

косЕнЕ на	 трева	 и	 хра-
сти.	Почистване	на	тревни	
площи.	Тел.	0895/193-066.	
[22,	16]
косЕнЕ, почисТВанЕ на	
трева,	храсти,	къпини,	дър-
вета	-	тел.	0886/30-80-17.	
[22,	13]
фрЕзоВанЕ на градини	 -	
тел.	0899/140-254.	[21,	8]
косЕнЕ и почистване	 -	
тел.	 0893/20-49-09.	 [22,	
5]
косЕнЕ, касТрЕнЕ и	 по-
чистване	 -	 тел.	 0894/602-
701.	[22,	4]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на	
опасни	 дървета	 (АЛПИ-
НИСТ)	 -	 www.arborist-bg.
com,	тел.	0884/942-942.

коВач - водно	 точило	 и	
сапове		-	0892/775-774.
рЕМонТ на казани	за	ра-
кия	и	изработка	на	нови	-	
0899/688-841,	 0888/280-
357.	[30,	19]
сТругарски услуги из-
вършва	 0884/014-259.	
[11,	9]
заВарЪчни услуги -	тел.	
0885/72-46-71.	[11,	7]
заВарЪчни услуги, 
огради,	парапети,	навеси	-	
тел.	0882/407-493.	[13,	8]
раБоТници за всичко,	
извършват	 събаряне,	 по-
чистване	на	мази	и	тавани,	
изкопни	 работи,	 строител-
но-ремонтни	 услуги.	 Ха-
малски	 работи,	 пренасяне	
на	 багаж.	 Тел.	 0892/326-
344.	[33,	6]
рязанЕ, касТрЕнЕ на	
опасни	 дървета	 -	 тел.	
0894/602-701.	[22,	4]
ако поДозираТЕ, че	 ви	
крадат	от	тока,	обадете	се	
на	0900-63009,	вътр.	540,	
0.96	лв./минута.	[6,	3]
наДписВаМ наДгроБ-
ни паметни	 плочи	 -	 тел.	
0895/879-620.	[5,	3]
оБрЪщаМ граДи -
ни и	 цепя	 дърва	 -	 тел.	
0896/926-407.	[5,	1]

граДини, БасЕЙни

ланДШафТЕн Ди-
заЙн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, 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

жиВоТни проДаВа
БрЕМЕнна краВа, поро-
да	Жарсе,	 се	 продава	 на	
тел.	 0885/883-641.	 [11,	
4]
ярЕТа за клане	 се	 про-
дават	 на	 тел.	 066/86-80-
31.	[5,	3]
пилЕТа и прасета	 се	
продават	на	тел.	0889/88-
06-06.	[11,	3]
коза с три	ярета	на	цена	
по	 споразумение	 се	 про-
дава	 на	 тел.	 0899/336-
132.	[3,	2]
ярЕТа До 20	 кг,	 по	 6	
лв.	 живо	 тегло,	 от	 21	 кг	
нагоре	по	5	лв.,	се	прода-
ват	на	тел.	0892/989-718.	
[11,	1]

сЕлскосТопански
ДЪБоВи коли за	 дома-
ти	 -	 1.80	 лв.	 за	 брой,	
се	 продават	 на	 тел.	
0899/137-896.

проДаВа
краВЕфЕрМа, пЪрВа ка-
тегория,	 близо	 до	 Габро-
во,	 се	 продава	 на	 тел.	
0878/181-014.	[16,	5]

проДаВа Тор
БиоТор оТ калифор-
нийски	 червеи	 за	 гра-
дини,	 овошки	 и	 оранже-
рии	 се	 продава	 на	 тел.	
0898/630-249.	[22,	6]
Тор В чували	-	3.50	лв./
бр.,	 транспорт	 -	 тел.	
0878/650-456.	[23,	4]

проДаВа разсаД
разсаД ДоМаТи -	с.	Ча-
вей,	тел.	0897/80-99-90.	

ДоМаШни люБиМци
кучЕнца ЙоркШирски 
териери	(йорки)	се	прода-
ват	на	тел.	0898/366-255.	
[13,	6]

ЕроТика
услуги за мъже	 -	 тел.	
0885/885-279.	[5,	5]
ЕроТичЕн Масаж -	 тел.	
0894/277-849.	[11,	6]

лЕкари
Д-р гЕорги ТАБАКОВ	 -	
очен	 кабинет	 -	 ул.	 „Тотю	
Иванов“	 25	 -	 прегледи	
на	 деца	 и	 възрастни,	 по-
ставяне	на	меки	и	твърди	
контактни	 лещи	 -	 поне-
делник	 до	 петък	 -	 от	 9	
до	18	ч.;	събота	и	неделя	
-	 след	 уговорка	 на	 тел.	
066/80-32-37.
псиХиаТЪр и нЕВро-
лог. Д-р ТрифоноВ,	
Габрово,	ул.	„Емануил	Ма-
нолов“	№	12-А,	066/804-
549,	 0885/251-655.	 ИЗ-
ДАВА	 ПСИХИАТРИЧНИ	
УДОСТОВЕРЕНИЯ.

Д-р нЕнкоВ - акуШЕр-
гинЕколог В оБласТ-
на Болница - гаБроВо.	
Прегледи	 в	 БМ	 Център	 -	
Консултативна	поликлини-
ка:	 вторник	 и	 четвъртък	
-	 14.30	 -	 18.30	 ч.;	 пе-
тък	-	14.30	-	16.30	часа,	
включително	 ехографска	
диагностика	 на	 гърда	 и	
заболявания,	 свързани	
с	 неволно	 изпускане	 на	
урина	при	жената.	Справ-
ки	на	тел.	0894/565-056.	
[13,	1]

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Ма-
сажисТки -	 0876/735-
596.	[22,	12]
Масажи - тел.	0890/326-
498.	[5,	2]

Веñòник “100 веñòи” 
излиза вñеки ден áез 

ñъáоòа и неделя

проДаВа МаШини
коМплЕкТ МаШини за	
монтаж	и	 демонтаж	 -	 ба-
ланс	гуми,	и	заваръчен	аг-
регат	се	продават	на	 тел.	
0898/540-873.	[11,	8]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи -	8	лв./
кв.,	 и	 дялан	 камък	 -	 35	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0895/752-838.

цигли, 1500 броя,	 по	
20	 ст./бройката,	 запазе-
ни,	 се	 продават	 на	 тел.	
0885/788-569	[33,	31]
Дялани каМЪни -	 25	
лв./кв.	м,	се	продават	на	
тел.	0888/321-646.	[2,	2]
цигли - 350	бр.,	по	0.15	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0899/021-003.	[4,	3]
ТалаШиТ за кофражни	
платна	-	40	броя,	25	лв./
бр.,	се	продава	-	справки		
на	тел.	0896/603-951.	[1,	
1]

проДаВа разни
казани за ракия	 и	 пи-
лета	 се	 продават	 на	
0886/928-101.	[11,	10]
книги и грамофонни	
плочи	се	продават	на	тел.	
0897/731-503.	[5,	5]

коТЕл на твърдо	 гориво	
-	 30	 KW,	 чешки,	 нов,	 се	
продава	на	тел.	0889/439-
509.	[11,	2]

купуВа разни
сТара нафТа се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.
ВсякакЪВ ВиД желязо,	
печки,	хладилници,	перал-
ни	и	други	се	изкупуват	на	
тел.	 0894/921-663.	 [24,	
5]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	 ку-
пува	 всякакви	 железа	 -	
справки	на	тел.	0896/183-
637.
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В новоизлязлата "Хроника на Бръчковия род" Веселин Стоянов и Катя Гечева отговарят на въпроса

Кой ñòои зад оáðаза на Бðъчков в "Немили-недðаãи" 
бояна ПенчеВа

	 Има	 ли	 връзка	 между	
героя	Бръчков	от	повестта	
на	 Иван	 Вазов	 „Немили-
недраги“	с	реална	личност	
(или	 личности)	 от	 стария	
габровски	род	Бръчкови?
	 Повечето	 изследовате-
ли	 до	 днес	 сочат	 за	 про-
тотип	 на	 Бръчков	 извест-
ния	революционен	деец	на	
Свищов	Христо	Бръчков.
	 Авторите	 на	 новоиз-
лязлата	книга	„Хроника	на	
Бръчковия	 род“	 -	 Веселин	
Стоянов	и	Катя	Гечева,	пи-
шат	следното:	
	 „Христо	 Бръчков	 не	 е	
прототип	 на	 Вазовия	 ге-
рой.	Името	Бръчков	поетът	
заема	 от	 Христо	 Цонев	
Бръчков,	 за	 подвизите	 на	
когото	 слуша	 многократ-
но	от	 хъшовете	 в	Браила.	
Човекът	 обаче,	 частично	
прототип	 на	 Бръчков	 от	
„Немили-недраги“,	 е	 Иван	
Стоянов	 Бръчков!	 Наисти-
на	 в	 образа	 на	 20-годиш-
ния	 поет	 Бръчков	 Вазов	
е	 изобразил	 себе	 си	 в	
Браила.	 Това	 е	 вярно	 и	
точно,	 но	 не	 съвсем	 пъл-
но.	 Останалата	 част	 от	
образа	 са	 действия	 и	 по-
стъпки,	 извършени	реално	
от	Иван	Стоянов	Бръчков.	
Интересен	факт	е,	че	след	
публикуването	на	повестта	
(1883)	 в	 Свищов	 започват	
да	 наричат	 Христо	 Цонев	
Бръчков	Хъша	и	Комитата.	
И	днес	правнучката	му	Ве-
нета	 Бръчкова	 го	 нарича	
Хъша“.
	 Повече	 за	 личности-
те,	 които	 се	 преплитат	 в	
образа	 на	 Вазовия	 герой	
-	 в	 интервю	 с	 авторите	 в	
утрешния	брой.

	 Началото	 на	 това	
15-годишно	 проучване	 на	
големия	Бръчков	род,	кол-
кото	 и	 парадоксално	 да	
изглежда,	 започва	 от...	
Закона	 за	 собствеността	
и	 ползването	 на	 земедел-
ските	 земи.	 Издирването	
на	наследници	и	докумен-
ти	за	собственост	отвежда	
Веселин	 Стоянов	 в	 Дър-
жавен	 архив	 -	 Габрово	 и	
поражда	 любопитството	
му	 каква	 е	 връзката	 на	
прапрабаба	 му	 Васила	 с	
Бръчковия	род,	кой	е	той,	
откъде	идва?
	 В	Архива	среща	и	Катя	
Гечева,	 която	 първоначал-
но	 е	 консултант,	 а	 после	
съпруга	и	съавтор	на	изда-
нието.
	 Представянето	на		кни-
гата	 „Хроника	 на	 Бръчко-
вия	 род“	 се	 състоя	 на	 10	
май	 в	 Историческия	 му-
зей	 -	 Габрово.	 Присъства-
ха	представители	на	почти	
всички	 клонове	 на	 рода	
от	 цялата	 страна,	 истори-
ци,	 краеведи	 и	 приятели.	

Специален	 гост	
на	 събитието	
бе	 	 рецензен-
тът	 на	 книгата	
проф.	 д-р	 Жор-
жета	 Назърска	
от	 УНИБИТ.	
П р и с ъ с т в а х а	
представители	
на	 издателство	
„Лени	 -	 Ан“	 в	
Русе,	 което	 ос-
вен	 отличната	

полиграфия	 е	 подготвило	
към	 книжното	 тяло	 и	 ку-
тия,	в		която	са		родовите		
схеми.	В	 тях	 са	 включени	
1181	лица	от	рода	Бръчко-
ви.

	 На	340	страници	в	кни-
гата	 са	 представени	 310	
личности,	тя	е	с	395	сним-
ки,	 част	 от	 които	 цветни.	
Представени	 са	 личности,	
живели	 преди	 250-300	 го-
дини,	 техните	 потомци,	 за	
да	 се	 стигне	 до	 най-мал-
кия	 наследник	 на	 фами-
лията	 -	 Никола	 Георгиев	
Бръчков.
	 По	мнението	 на	 проф.	
Назърска	книгата	предста-

вя	 родовата	 история	 на	
Бръчкови		далече	от	пате-
тичността	 и	 прозаичност-
та.	„В	книгата	за	своя	род	
Веселин	Стоянов	 предста-
вя	 по	 всички	 правила	 на	

генеалогията	 и	 с	 утвърде-
ните	схеми	на	просопогра-
фията	 осем	 генерации	 от	
Бръчковия	 род	 в	 рамките	
на	 цели	 три	 столетия	 -	
пише	 в	 предговора	 проф.	
Назърска.	 -	 Миналото	 на	
рода	е	реконструирано	ед-
новременно	чрез	словесен	
наратив,	високо	професио-
нално	 изготвени	 генеало-
гични	 схеми	 и	 визуални	
средства.	 Изключително	

ценно	 в	 работата	 на	 Ве-
селин	Стоянов	е	позицио-
нирането	 на	 конкретната	
родова	 история	 (микро-
историята	 на	 една	 малка	
социална	 група)	 в	 конте-

кста	на	местната	история,	
на	националната	и	общата	
история	 и	 на	 историята	
на	 отделните	 обществени	
сфери	 (медицината,	 сто-
панството,	 техниката,	 на-
уката,	 образованието,	 из-
куството,	културата	и	др.).	
Така	 сведенията	 за	 Бръч-
кови,	 като	 наследници	 на	
богат	джелепски	род,	като	
участници	 в	 национално-
освободителните	 борби,	

църковното	 и	 просветно	
движение	 през	 Възражда-
нето,	като	дейни	търговци,	
фабриканти	 и	 предприе-
мачи,	 като	 известни	 уче-
ни,	 артисти	 и	 музиканти,	

като	 заслужили	 офицери,	
учители	 и	 инженери	 само	
представляват	 първокла-
сен	 исторически	 източник	
за	 по-нататъшни	 проучва-
ния,	 но	 и	 нареждат	 пред-
ставителите	 на	 рода	 сред	
българските	 обществени	
елити.“
	 В	 книгата	 родът	 Бръч-
кови	не	е	заснет	статично.	
Авторите	 са	 отразили	 в	
пълнота	 семейните,	 обра-
зователни,	професионални	
и	 политически	 миграции	
на	 рода	 -	 от	 Македония	
през	Еленския	балкан,	към	
Габрово	 и	 Свищов,	 а	 от-
там	 -	 към	 цяла	 България	
и	 света,	 допринесли	 за	
широката	 му	 диаспора	 в	
чужбина	-	Русия,	Германия,	
Франция,	 Италия,	 САЩ	 и	
други.
	 И	 освен	 това	 Веселин	
Стоянов	 и	 Катя	 Гечева	
създават	 социална	 кар-
тография	 на	 рода,	 отбе-
лязвайки	 териториалното	
му	 съсредоточаване	 в	 от-
делни	центрове	 -	 Габрово,	
Свищов,	Русе,	Плевен,	Ва-
рна,	 Велико	 Търново,	 Со-
фия,	Благоевград,	Бургас	и	
други,	както	и	сродяването	
му	с	други	фамилии.
 * * *
 На снимката: Различни 
поколения от Бръчковия род 
се събраха в Габрово за пред-
ставянето на родовата хро-
ника. Катя Гечева е трета-
та отляво надясно, първата 
редица. До нея е редакторът 
на книгата - Савина Цонева, 
до нея - Иваничка Петрова, 
представител на издател-
ството, реализирало книга-
та. Точно над Гечева е Ве-
селин Стоянов. Най-вляво на 
снимката, последна редица, е 
проф. Жоржета Назърска.

Най-дълãаòа áиòка пðез Апðил 1876
Четници от 16 клона на НД "Традиция" пресъздадоха в Дряновския манастир

продължава от стр. 1
Туристите	 бяха	 посрещна-
ти	от	кмета	на	Дряново	и	
домакин	 на	 тържествата	
Мирослав	Семов,	който	им	
връчи	 грамоти	 за	 участие	
в	64-то	издание	на	похода	
от	 Бяла	 черква	 до	 Дря-
новски	 манастир.	 Според	
думите	 на	 един	 от	 доайе-
ните	на	проявата	 -	Милко	
Илиев,	 интересът	 към	 по-
хода	 расте	 всяка	 година,	
особено	 през	 последните	
две,	 когато	 дряновското	
туристическо	 дружество	
„Бачо	 Киро“	 се	 сдружава	
с	 „Росица“	 от	 Павликени.	
Тази	 година	 участниците	
са	най-много	-	230,	и	освен	
девет	 туристически	 дру-
жества	 са	 се	 включили	
пет	 училища,	 едно	 чита-
лище	 и	 четири	 кметства.	

Най-малкият	 походник	 е	
Константин	 Дженков	 -	
първокласник	 от	 Ямбол,	
най-възрастният	 -	 Христо	
Мандев	от	Габрово.	В	Бяла	
черква,	 селата	Михалци	 и	
Мусина,	откъде	са	излезли	
най-много	 въстаници,	 тра-
диционният	 поход	 спира	
и	 се	 организират	 кратки	
тържества.
	 Заради	 факта,	 че	 за	
толкова	много	хора	трудно	
се	 организират	 нощувки,	
походът	 от	 2-3	 дни	 е	 съ-
кратен	на	1	ден.	Повечето	
селища	 се	 преминават	 с	
превоз,	и	при	село	Пейна,	
което	 е	 на	 3	 часа	 път	 от	
манастира,	групата	преми-
нава	прехода	пеш.
	 „Хората	 много	 ни	 се	
радват	-	разказва	М и л к о	
Илиев,	 който	 е	 и	 почетен	

гражданин	 на	Дряново	 за	
изключителните	му	заслуги	
в	 областта	 на	 туризма	 и	
спорта.	 -	Особено	в	села-
та,	където	има	паметници.	
Местните	 излизат,	 полагат	
с	 нас	 цветя,	 всеки	 кмет	
държи	реч,	бабите	изпяват	
по	 някоя	 песен...	 Най-ва-
жното	е,	че	се	увеличават	
децата.“
	 Сутринта	 в	 манасти-
ра	 се	 проведе	 младежки	
конкурс	за	изпълнение	на	
възрожденски	 и	 патрио-
тични	 песни	 „Вятър	 ечи,	
Балкан	стене“,	резултатите	
от	 който	ще	бъдат	 качени	
днес	 в	 сайта	 на	 Община	
Дряново.
	 Честванията,	 посве-
тени	 на	 143-годишнината	
от	Априлската	 епопея	 при	
Дряновския	манастир,	под	

перфектното	 домакинство	
на	 Община	 Дряново,	 за-
вършиха	 с	 театрално-му-
зикалното	 представление	
„Възрождение“	-	проект	на	
трио	„Тенорите“	и	Държав-
на	филхармония	-	Враца,	и	
тържествен	митинг-заря.
	 Това	 средище	 на	 бъл-
гарската	 просвета	 и	 кул-
тура	 през	 вековете	 и	 ос-
новен	 участник	 в	 Април-
ското	 въстание	 е	 една	 от	
най-почитаните	 български	
светини.	Местните	твърдят,	
че	 манастирската	 обител	
се	 посещава	 от	 100-110	
хиляди	годишно.	
	 В	 костницата	 винаги	
има	цветя,	които	напомнят	
за	 четата	 на	 поп	 Харитон	
–	 първият	 бунтовнически	
отряд	в	Търновски	окръг	и	
България.
 бояна Пенчева

13 – 17 май
Международен	 фестивал	 на	 комедийния	 спек-
такъл	 –	 ДТ	 „Рачо	 Стоянов”	 и	 ДК	 „Емануил	
Манолов“	
16 май
18.30	ч.	Биг	бенд	парад	–	Открита	сцена	на	пл.	
„Възраждане“
17 май – Дeн на габрово
9.00	 ч.	 Молебен	 за	 благополучие	 на	 Габрово	
–	Храм	„Успение	на	Св.	Богородица”
9.30	 ч.	 Издигане	 знамето	 на	 града	 –	 Площад	
„Възраждане“
17.30	ч.	Тържествена	сесия	на	Общински	съвет	
–	Габрово	–	Ритуална	зала	на	Община	Габрово
19:00	ч.	24–то	Габровско	биенале	на	хумора	и	
сатирата	в	изкуството	–	откриване	и	награжда-
ване	–	Музей	„Дом	на	хумора	и	сатирата“
20:00	ч.	Концерт	на	група	D2	–	Открита	сцена	на	
пл.	„Възраждане“
18 май – карнавал
10.00	 ч.	 Национален	 детски	 фестивал	 „Смехо-
ранчета”	–	Зала	„Възраждане”
11:00	 ч.	 Национална	 среща-наддумване	 „БЛА-
ГОЛАЖ“	 –	 Музей	 „Дом	 на	 хумора	 и	 сатирата“	
–	Парк	на	смеха
11.00	–	14.00	ч.	Международен	карвинг	фести-

вал	на	смеха	–	Зала	„Възраждане”
11.30	ч.	Национална	изложба	и	карнавал-ревю	
на	котки	–	Спортна	зала	„Орловец”
14:00	ч.	Детски	мини	карнавал	–	Открита	сцена	
на	ул.	„Радецка“	
17:00	–	17:45	ч.	КАРНАВАЛНО	ШЕСТВИЕ	ЧАСТ	I
18.00	ч.	КАРНАВАЛНО	ШЕСТВИЕ	–	ЧАСТ	II		
20:00	ч.	Празник	на	щирника	–	Регионален	ис-
торически	музей	
20:30	 ч.	 Празничен	 концерт	 с	 участието	 на:	
„Акага”,	 Bandaloop,	 Down	 Low,	 Tess,	 Turbo	 B	
–	Открита	сцена	на	пл.	„Възраждане“
22:30	ч.	Фойерверк	шоу	–	Площад	„Възраждане“
22:45	ч.	DJ	парти	с	участието	на	Filatov	&	Karas	
–	Открита	сцена	пл.	„Възраждане“
19 май
10:00	 –	 16:00	 ч.	 Следкарнавално	 състезание	
„Игрите	на	баба	и	дядо“	–	ЕМО	„Етър“
11.00	–	14.00	ч.	Международен	карвинг	фести-
вал	на	смеха	–	Зала	„Възраждане”
11:00	 –	 15:00	 ч.	 „Фермата“	 –	 семейно	 шоу	
–	Пред	спортна	зала	„Орловец“
11:00	 ч.	 Гарджето	 певец	 –	 Държавен	 куклен	
театър	–	Габрово
20:00	ч.	Концерт	на	 група	SoulBmoll	 –	Открита	
сцена	на	пл.	„Възраждане“	

	 На	 10	 май	 в	 Нацио-
налния	исторически	музей	
беше	 открита	 гостуващата	
изложба	 „Мозайка	 от	 за-
наяти”	на	ЕМО	„Етър”.	
	 Тя	 е	 посветена	 на	
55-годишнината	 от	 откри-
ването	на	музея	на	откри-
то	и	представя	традицион-

ните	 занаяти,	 характерни	
за	 района	 на	 Централна	
Стара	 планина.	 Над	 200	
експоната	 представят	
развитието	 на	 занаяти,	
практикувани	 от	 векове	
–	 изчезнали,	 но	 носещи	
паметта	 за	 времето	 на	
битуването	 си,	 или	 други,	

които	 са	 определяни	 като	
„занаяти	 в	 риск”,	 чиято	
съдба	е	застрашена.
	 Сред	богатата	палитра	
от	 занаятчийски	 изделия	
може	да	бъде	видяна	чан-
тата	 на	 търговеца	 Ради	
Минев	Червенаков	от	село	
Боженци.	 Тя	 наподобява	
дисаги	и	може	да	бъде	но-
сена	не	само	на	рамо,	но	
и	да	се	закача	на	седлото	
на	коня.	Според	наследни-
ците	 на	 търговеца	 Черве-
наков	 чантата	 е	 произве-
дена	 в	 периода	 1850-1856	
г.,	 а	 техният	 прародител	
е	 бил	 близък	 приятел	 на	
Петко	Р.	Славейков.		
	 В	 изложбата	 са	 вклю-
чени	 и	 интересни	 свиде-
телства	 за	 развитието	 на	
традиционния	 занаят	 зла-
тарство	през	деветнайсети	
и	 двадесети	 век.	 Такива	
са	 например	 модели	 на	
чакмаци	 за	 огниво,	 изра-
ботени	 от	 майстор	 Михо	
Златар,	 носещи	 надпис	 с	
неговото	 име.	Той	 е	 един	

от	 най-изтъкнатите	 куюм-
джии	–	златари,	и	носител	
на	сребърен	медал	от	Лон-
донското	 изложение	 през	
1907	 г.	Мярка	за	пръстени	
от	 началото	 на	 двайсети	
век,	 притежание	 на	 друг	
известен	 габровски	 куюм-
джия	-	Игнат	Ванков,	също	
може	 да	 бъде	 видяна	 в	
експозицията.	
	 В	деня	на	откриването	
майстор	 Христо	 Маринов	
демонстрира	на	място	как	
се	тъкат	колани	на	кори.
	 „Мозайка	 от	 зана-
яти”	 показва	 и	 изделия	
на	 съвременни	 майстори,	
участници	 в	 национални	
и	 международни	 надпре-
вари,	 организирани	 от	
ЕМО	 „Етър”	 в	 дните	 на	
Международния	 панаир	
на	традиционните	занаяти.	
Представени	са	и	изделия	
на	 творци	 с	 авторска	 ин-
терпретация,	 основана	 на	
традицията.	
	 Изложбата	 е	 придру-
жена	от	филми.

ЕМО „Еòъð" ãоñòува в Националния иñòоðичеñки музей ñ „Мозайка оò занаяòи"


